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VROUWEN VOOR VREDE ENSCHEDE PRESENTEERT: 
 

VERHALENWEDSTRIJD 

“Generatie vrede” 
 

 
 
 
 

De verhalenwedstrijd is de aftrap voor de 
Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022. 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd samen met Bibliotheek Enschede. 
Daarom wordt de winnaar in de ‘Pijpela’ van de bibliotheek, bekend gemaakt. 

In de Week van Lezen en Schrijven, zaterdag 10 september, van 14.30-16.30 uur. 
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VOORWOORD 
 
En dan is er oorlog… 
Zoveel jaren vrede in West-Europa en dan in onze achtertuin, toch oorlog. 
Ja, de Krim was al eerder ingenomen. 
Ja, in de Donbas waren al jaren onrust en gevechten.  
Maar dat leek niet echt de aanzet tot een oorlog. 
Maar nu was het leger van Rusland echt Oekraïne binnen gevallen.  
Ja na de koude oorlog was de NATO uitgebreid, enkele Oost-Europese landen 
waren ook lid geworden. 
Was de NATO té dicht bij Rusland gekomen? Voelen zij zich bedreigd? 
 
Eerst dachten we nog: Het is maar even. Ze gaan praten en dan komt het goed.  
Maar er werd niet echt gepraat, wél echt geschoten. 
We voelen ons machteloos, wat moeten we doen?  
We houden vredesdemonstaties, luiden de (kerk)klokken, bidden voor vrede. De 
oorlog blijft. We weten het niet meer. Wat we wél weten is: 
 

Wie vrede wil moet de vrede voorbereiden, niet de oorlog. 
 
We gaan weer een verhalenwedstrijd houden. 
Pax gaat voor het thema: Generatie Vrede 
 
Wij gaan daarin mee. 
 
Er hebben 11 schrijvers gehoor gegeven aan de oproep. 
De verhalen vindt u op alfabetische volgorde in de bundel. 
De jury bestond uit Marijke Tetteroo, Jan ter Haar, Agnes Bronsvoort en  
Alie ten Kate. Hun bevindingen vindt u achter in deze bundel.  
 
Het wedstrijd element is niet het belangrijkste bij deze verhalen.  
Het belangrijkste is dat we elkaar verhalen vertellen, dat we naar elkaar luisteren. 
Hierdoor kan er meer begrip ontstaan, niet alleen bij de schrijvers onderling, maar 
ook bij mensen in de (ruime) omgeving. Respect voor elkaar en begrip, dat ieder 
zijn eigen manier heeft om ‘VREDE’ gestalte te geven. 
 
Wij, de organisatoren, hebben ervaren dat hierdoor deze verhalenwedstrijd een  
positieve en vreedzame invloed heeft op mensen die hieraan meewerken. 
Wij hopen dat u dat ook ervaart en met plezier deze bundel ter hand neemt. 
 
Tiny Hannink, namens Vrouwen voor Vrede Enschede  
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EEN VROUW IS OP ZOEK 
Door Halla AL Aboud 
 
Een vrouw is op zoek naar warmte in de winter. 
Ze gaat naar het bos om brandhout te zoeken,  
waardoor ze misschien het weer warm krijgt. 
 
Het bos is donker en de weg is hobbelig. 
Haar angst is groot, de weg is onbekend, maar ze moet verder. 
 
Ze besloot de angst diep van binnen te begraven. 
Als ze even de angst laat verschijnen, 
Stopt het leven voor haar. 
 
(Het leven is niet gemakkelijk en de monsters zullen je op eten, mijn dochter) 
Waarschuwde de bejaarde buurvrouw haar altijd, 
maar ze was alleen op deze weg, 
en ze moest verder, ze had geen andere keuze.  
 
Ze zei tegen zichzelf: 
Luister naar je jezelf en houd vast aan je dromen.  
De reis van duizend mijl begint met een enkele stap, dus je moet je pad volgen om 
je doel te bereiken.  
 
Wacht niet op hulp, misschien komt er niemand. 
Vroeger deed je alles alleen, en nu kan je dat ook doen. 
 
Zolang je je eigen pad volgt 

Zolang je in jezelf gelooft, zal God je altijd steunen.  
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WEER HET WEER  
Door Tobi Damhuis 
 
Niet zomaar een gesprek  
 
Hoe vaak het gesprek over het weer gaat, elke dag overal 
maar weer.Gisteren zat ik in de bus op weg naar huis. Het 
was echt koud ; en regen, regen en regen , te koud en triest , en dat in augustus .Ik 
denk dan altijd aan mensen die vakantie hebben en misschien aan het kamperen 
zijn. En aan vroeger toen we veel gingen kamperen . 
 
Maar goed, ik zat in de bus en legde mijn tas op de zitplaats naast me; met die 
reden dat ik geen zin had dat er iemand naast me zou gaan zitten .Want dan volgt 
er altijd een gesprek , en daar had ik echt geen behoefte aan . Niet normaal hoor 
voor mijn doen , want ik hou van mensen en hun gesprekken. 
Er kwam een mevrouw de bus in , en er waren nog plekken genoeg vrij , maar ze 
kwam naast mij staan en keek me vragend aan en toen naar de zitplaats naast me. 
"Oh sorry mevrouw "zei ik en pakte mijn tas op en legde 'm op m'n schoot. 
Ik merkte dat ze het koud had ondanks haar vele kleding en grote hoofdoek en 
natuurlijk zei ik "echt koud he vanochtend?" 
Ze keek me verlegen aan en zei : "jaaa Erg koud " 
 
En ze vertelde dat het in het land waar ze woonde 45 graden is op moment; En zo 
ontstond toch weer een gesprek . Via het weer kwam het gesprek op haar 
geboorteland en het land waar ze woont. Ze was 2 maanden op bezoek bij haar 
kinderen die in Nederland wonen. De rest van haar familie woonde net als zij in 
Iran . 
Ook al sprak ze niet zo goed Nederlands , we hadden toch een heel gesprek ,twee 
moeders met veel liefde voor hun kinderen .En de afstand en het gemis ze zo lang 
niet te kunnen zien. 
 
Toen ik uitstapte wenste ik haar nog een heel fijn verblijf en goede thuiskomst . 
Ik liep naar huis en bedacht me hoe moeilijk het moet zijn , om in een ander land 
dan je kinderen te wonen, en daarbij ook je kleinkinderen. 
 
Ik ben toch een bevoorrecht mens hoor en mede ook omdat die mevrouw perse 
naast me wou zitten en me door het gesprek liet inzien dat ik dankbaar mag zijn 
met hetgeen dat ik heb. 
En dat ben ik ook hoor, maar .ik ben ook een mens en door omstandigheden soms 
in een minder vrolijke bui/ minder goede stemming 
 

Maar ondanks de regen brak het zonnetje weer door in mijn hoofd .  
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VEILIG BOODSCHAPPEN DOEN? 
Door Henriëtte Eikenaar 
 
Nadat Helena de kookpot had opgeruimd pakte ze haar tas om boodschappen te 
doen in het dorp. De kasten waren nu wel erg leeg geworden dus werd het tijd om 
de voorraden aan te vullen. Afgezien van het feit dat haar geldbuidel niet vol meer 
was had ze ook gehoord dat de winkels steeds leger werden. Ze zou best zonder 
allerlei luxeproducten kunnen leven maar geen eten op de plank zou, zeker voor 
haar kinderen, uiteindelijk catastrofaal kunnen aflopen.  
 
Vol goede moed liep ze op haar oude schoenen de weg af naar het dorp met de 
hoop iets nuttigs te kunnen scoren. In de verte hoorde ze schoten waardoor ze 
enorm schrok. Toch niet weer die verschrikkingen van gesneuvelde familieleden! 
Of beelden van mensen die zomaar door soldaten waren neergeknald terwijl ze 
met hun boodschappen terug naar de schuilkelder liepen. De sinaasappelen en het 
brood lagen er nog gewoon naast, dus daar was het de soldaten niet eens om te 
doen. Hoe was het toch mogelijk dat de ene mens de ander doodschoot of tot 
andere gruwelijke dingen in staat was? 
 
Zij was een mens dat graag in vrede leefde. Het meest gelukkig was ze wanneer ze 
in harmonie met haar gezin kon wonen in haar eigen huisje, genietend van de 
mooie bloemen in haar tuin. Ze had ze zelf gekweekt, net als de heerlijke verse 
groenten die er nu lagen te verpieteren. Zou haar huisje er nog staan? Was het 
voedsel misschien al gestolen? Helena werd gek van de onzekerheid die haar leven 
nu al geruime tijd in de greep had. 
 
Wat was de reden voor al deze onzinnigheden? 
Hebzucht? Macht? Geloof? Of was het weer eens een 
of andere leider die niet goed bij zijn hoofd was en de 
ene leugen na de andere vertelde om anderen op te 
ruien? 
 
Om mensen agressief te maken zodat ze precies deden 
wat hij wilde? Niet te vergeten zijn maatjes om hem 
heen die net zo gek waren als hij. Helena kon er met 
haar hoofd niet meer bij, ze leek verdoofd, was 
moedeloos en verdrietig. Ze ging snel weer terug naar 
haar enigszins veilige onderkomen. Haar maag knorde, 
maar dat was altijd nog beter dan het gevaarlijke 

alternatief.  
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OP VAKANTIE? 
Door Henriëtte Eikenaar 
 
We waren op vakantie op het Griekse eiland 
Lesbos. We zouden even verlost zijn van ons 
drukke werk en mochten 10 dagen heerlijk 
relaxen. De heerlijke geuren van kruiden en 
vijgenbomen, zonnige stranden en lekker eten 
zorgden voor een geslaagd verwachtingspatroon. 
Het mooie zwembad bij het hotel en de leuke vissersbootjes op de kalme zee voor 
ons balkon maakten het plaatje compleet. Wat wilden we nog meer.  
 
Dit eiland ligt slechts op 8 kilometer van Turkije. Het leek heel dichtbij omdat je er 
’s avonds de lichtjes in de huisjes aldaar kon zien branden. Je kon er bij wijze van 
spreken zo naar toe zwemmen. Toen we de dag na aankomst heerlijk in de 
omgeving gingen wandelen zagen we ineens allemaal zwemvesten op het strand 
liggen. Raar, waarom was dat?  
 
Bij navraag in het hotel hoorden we dat het de overblijfselen waren van 
vluchtelingen die elke nacht met bootjes naar hun land kwamen. Turkse criminelen 
hadden hun geld en paspoort afhandig gemaakt zodat ze nu verloren langs de 
wegen liepen. We zagen vanuit onze gehuurde auto dat er overal grote groepen 
arme mensen uitgeput langs de weg lagen, pal in de zon. Zonder eten of drinken.  
 
Op het dorpsplein van het dichtstbijzijnde stadje werden (te)veel mensen 
bijeengezet om vervolgens met de bus naar de grote havenplaats te worden 
vervoerd. Van daaruit werden ze, als ze geluk hadden, enkele dagen later naar het 
vasteland gebracht.  
 
Er patrouilleerden de nachten erna grote marineschepen op zee omdat deze 
vluchtelingen niet gewenst waren op het eiland. We hoorden helikopters vliegen, 
het leek wel oorlog.  
 
Dat was het ook, niet bij ons maar ergens anders in de wereld. Daardoor werden 
deze arme drommels verdreven van huis en haard. Maakten lange tochten om 
maar veilig te kunnen zijn. Geen idee hadden hoe ze verder konden leven, of ze 
überhaupt wel konden overleven. Lopend, zonder hygiënische voorzieningen of 
eten en drinken. 
 
Vreselijk om te zien.  

Maar je staat machteloos, je kunt niet iedereen helpen.  
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Dit wisten we allemaal niet eens van tevoren. Dat had men ons destijds bij het 
reisbureau niet verteld. Pas in de bus naar het hotel werd ons door de reisleidster 
verteld dat er bedelaars op het eiland waren die we niets mochten geven en dat 
we goed op onze spullen moesten passen. 
 
Onze vakantie was door deze vreselijke beelden behoorlijk verstoord. We voelden 
ons bijna schuldig toen we naar de leuke winkeltjes gingen om zonnebrand of een 
leuk zonnejurkje te kopen. 
 
In het haventje van prachtige vissersdorpjes aten we lekkere vis en dronken we ons 
wijntje. We hadden per slot van rekening onze vakantie verdiend, er hard voor 
gewerkt. We waren door omstandigheden al lang niet meer op vakantie geweest 
en waren er echt aan toe. Toch heeft het ons beeld op de wereld totaal veranderd. 
 
We beseften hoe belangrijk vrede is, vooral omdat we zo dichtbij deze ellende 
waren geweest. Wij waren er in 2013. Het is naderhand helaas alleen nog maar 
erger geworden op de wereld. Ongelooflijk! Het probleem is er in principe al heel 
lang, daar denk je echter steeds beter over na. Door de huidige media zie je ook 
steeds meer. 
 
Ook in ons eigen land krijgen we tegenwoordig met vluchtelingen te maken. Mijn 
broer woont in Ter-Apel en zag destijds vanuit zijn achtertuin plotseling het 
Opvangcentrum worden gebouwd. Wij zagen veel mensen die er niet meer 
inpasten omdat het Centrum vol was, ze sliepen buiten. Bij de winkels in het dorp 
wordt veel gestolen. Ze kunnen er daar niet meer tegenop. 
 
Wat wij willen? 
Vrede op aarde. 
 
De machthebbers moeten hun verstand gebruiken! Dan hoeft dit allemaal niet zo 
wreed te worden beleefd. 
 
Alle mensen en dieren hebben 
recht op een veilig bestaan. Wij 
mogen tevreden zijn met wat 
we hebben. 
 

Vrede!  
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GENERATIE VREDE 
Door Yasmin Haidar 
 
Opvoeding is altijd een belangrijk aspect in mijn leven geweest. Ik 
wil niet alleen mijn gevoel en intuïtie als vrouw/moeder 
gebruiken ik ben ook al vanaf de zwangerschap van mijn oudste 
zoon in Syrië erg geïnteresseerd in boeken en tv-programma’s die 
over opvoeding en psychologie van kinderen gaan.  
 
Sinds ik in Nederland ben en mijn andere twee zoons heb gekregen is mijn  
zorg en mijn verantwoordelijkheid als moeder nog veel groter geworden. 
Niet alleen omdat we mijn (man en ik) uit een andere cultuur zijn gekomen  
maar ook omdat het gebruik van sociale media opgekomen is. Deze hebben  
grote invloed op ons allen en dus ook op onze kinderen. Ik denk even terug  
in de tijd toen mijn broer en ik in de puberteit waren. Mijn moeder was  
heel zorgzaam van karakter.  
 
Ze bedacht allerlei manieren om ons gedrag in de gaten te houden zonder dat  
we er iets van merkten Ze gaf mijn broer, die echt puber was, bijvoorbeeld de  
kamer met een hoog raampje, grenzend aan de keuken. Zo kon zij vanuit de  
keuken stiekem luisteren naar al zijn geklets met zijn vrienden en naar hun 
plannenmakerij. Mijn moeder zou in feite een heel geschikt persoon zijn om  
in de Syrische geheime dienst te werken.  
 
Gelukkig hoeft mijn moeder nu in deze tijd van sociale media geen kinderen  
op te voeden. Een raampje tussen haar keuken en de kamer van de puber  
zou niet meer werken. Onze kinderen kunnen met een mobiele telefoon in de  
hand zelf bepalen welke van de tientallen ramen ze openen. Ze kunnen vanuit hun 
kamer overal in de wereld komen en met velen communiceren.  
 
Daarom is mijn zorg misschien net als elke moeder in deze tijd extra groot.  
Daarom ben ik vooral bezig om mijn zoons de kunst van het filteren te leren,  
ze te leren keuzes te maken en zelfverzekerd te zijn in deze moderne wereld.  
En dat lukt meestal wel. Dat kan ik nu voelen. Twee van de drie zijn volwassen,  
ze spreken af en toe hun waardering uit en ze geven complimenten aan mij  
en aan hun vader. We zijn daar blij mee. 
 
De eerste jaren in Nederland zijn heel moeilijk geweest. We moesten bij nul  
beginnen. We waren ontworteld en als gezin moesten we onze wortels in  
Nederlandse bodem steken. De moeilijkheden hebben ons sterk gemaakt.  
En door de jaren heen doen we ons best om van twee culturen de goede  
vruchten te selecteren en de slechte te laten voor wat ze zijn.  
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Zo lijkt het alsof we twee moestuinen hebben. In de ene moestuin groeien 
heerlijke vruchten die niet te vinden zijn in de andere en andersom. Zo kunnen we 
van twee verschillende oogsten genieten en beide koesteren. En dat alles als 
verrijking ervaren. En na verloop van tijd leren we het onkruid in beide tuinen te 
wieden.  
 
Zo zijn we gelukkig af van verschillende Syrische mentaliteiten en tradities die in 
Nederland niet passen. Zo kan bijvoorbeeld mijn man gewoon helpen met 
huishoudelijke werk, strijken de was ophangen zonder enkele kritiek te horen van 
mensen die deze klussen vrouwelijke taken noemen. 
Zo hoeven we aan de andere kant niet alle Nederlandse adviezen kritiekloos  
op te volgen. We krijgen ongevraagd veel goed bedoelde adviezen omdat we 
oorspronkelijk buitenlanders zijn. Die adviezen worden gegeven zonder  
enige kennis over wie we zijn. 
 
Als voorbeeld noem ik het advies van de peuterjuf die ons dringend  
aanraadde om thuis met onze peuter uitsluitend Nederlands te praten.  
Ik dacht: hoor je dan niet dat mijn uitspraak van het Nederlands na  
twee jaar nog zo verkreukeld is? Dat is toch geen voorbeeld voor een peuter?  
Wij vinden het voor hem juist een verrijking om twee talen tegelijkertijd  
te leren. Het contact met opa en oma en andere familieleden in Syrië kan  
toch alleen in het Arabisch! Ik denk ook aan de woordenrijkdom van het  
Arabisch. Aan alle lieve warme woorden die mijn moeder tegen de kinderen  
zegt en die zij goed begrijpen.  
 
Ik wil graag dat mijn zoons opgroeien in vrijheid zonder etiketten of stempels  
van wie dan ook. Ik heb me vaak afgevraagd ”wat is aanpassen”  
Ik voel inspiratie van de Arabische letters. In het Arabische alfabet zijn er letters die 
van vorm veranderen naar de plaats in het woord, maar ze blijven zichzelf.  
 
Gelukkig zijn mijn kinderen in vrijheid opgegroeid. Zo bloeide mijn tuin vorig jaar 
april tijdens de verjaardag van mijn 20-jarige zoon met zowel Nederlandse 
vrienden als Vrienden met andere achtergrond en de harmonie tussen hen geeft 
ons voldoening als ouders. Zo leren ze van huis uit dieper te kijken naar mensen.  
 
Deze sociale vaardigheid leert hen zeker 
ook op het gebied van de sociale media 
dieper te zoeken naar de kern van alle 

aangeboden mogelijkheden.    
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FIRMA DRONE & CO 
Door Hein van der Kroon 
 
Als handelaar in bewapende drones beland ik op 
een gegeven moment in Arkadië. Een koninkrijk 
gelegen in een dal tussen hoge bergen. 
 
Koning Godfried de negende ontvangt me in zijn 
familiekasteel. Als gast eet ik mee aan tafel. Met de vorst en zijn dochter Noëlla. 
Arkadië is aan alle kanten omgeven door Hordenland. Een gebied met opstandige 
mensen, de zogenoemde ‘Papamisten’. Ongelukkigen die een papa missen. Zij 
snakken naar een Sterke Leider (m,v of x) in het landsbestuur. Alles wat er in hun 
leven misgaat schrijven ze toe aan streken van de élite. 
 
‘Het gerucht zoemt rond,’ zegt koning Godfried, ‘dat hun troepen ons land willen 
binnenvallen. Daarom bent ú natuurlijk hier,’ wendt hij zich tot mij. ‘U 
veronderstelt dat ik wapens nodig heb. Dat is een vergissing. Liever een 
onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog. We drukken hier steeds op 
de knop van de vrede.’ 
 
Na tafel geef ik volgens plan een presentatie over drones. Voor het eerst kom ik 
niet goed uit mijn woorden. Ik kan mijn ogen maar niet van Noëlla afhouden. De 
koning stelt mij enkele vragen, die ik maar met een half oor hoor. Hij merkt dat ik 
door haar wordt afgeleid. Met een glimlach laat hij ons alleen. 
 
Van deze gelegenheid maak ik gebruik om zijn dochter een compliment te maken. 
‘Als ik in uw prachtige ogen kijk,’ citeer ik een sprookje van Andersen, ‘zie ik meren 
waarin elfjes zwemmen.’ 
Fronsend vraagt ze echter: ‘Verdient u uw boterham al lang met wapenhandel?’  
Na mijn verlegen knikje kijkt ze mij met ogen vol verwijt aan. ‘U toont ons beelden 
van de robots die mensen vermoorden. Een horrorfilm. ‘Vindt u dat zelf niet 
pervers?’  
‘Het went,’ jok ik beschaamd. ‘Als kind vond ik het nauwelijks te verdragen.’  
‘Dan zou ik maar snel weer kind worden,’ zegt ze. ‘Tijdens uw praatje drong het 
pijnlijk tot mij door dat u uw hart vergiftigd hebt.’ 
‘Wat bedoelt u precies?’ 
‘Door verkoop van moord en doodslag als was het suikergoed. In aanleg bent u 
echter vast heel aardig.’ 
 
Als de koning terugkomt, groet zij koel en verlaat de zaal. De dag daarop vertrek ik 
en is Noëlla nergens meer te zien. 
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Terug in Nederland doe ik ’s nachts geen oog meer dicht. Steeds weer moet ik aan 
haar denken. Ik bezoek mijn psychiater. ’Stel, ik houd op met werken,’ vraag ik 
hem, ‘ zou er dan één wapendrone minder worden verkocht?’ 
‘Natuurlijk niet,’ zegt hij. ‘Voor jou een ander.’ 
 
Toch is dat niet het hele verhaal.’ 
‘Hoezo?’ 
‘Misschien gedraagt u zich als een beul die zegt: als ík de mensen niet meer ophang 
zal een ander het zeker doen.’ 
‘U beledigt mij!’ schreeuw ik onbeheerst. 
‘Uit uw woede blijkt dat Noëlla’s woorden een snaar in uw hart hebben geraakt.’ 
zegt hij onverstoorbaar. ‘Wilt u er niet liever over denken om uw baan op te 
zeggen?’ 
Een welkom advies. 
 
In overleg beëindig ik mijn lucratieve betrekking bij de firma Drone &; Co.  
Mijn baas vindt mijn gedrag wereldvreemd. Volgens hem zou -- als iedereen zijn 
geweten volgde –– de economie instorten als een mislukte soufflé. 
Vervolgens word ik nachtwaker bij een bewakingsfirma. Elke nacht kan ik nu aan 
mijn verhalen werken terwijl ik met een half oog de beeldschermen afspeur naar 
onraad. 
 
Na lang aarzelen stuur ik een berichtje aan Noëlla. 
Hoogheid, er was eens een wapenhandelaar genaamd Wijnand. Over de hele 
wereld verkocht hij drones. Behalve in uw land. Uw woorden heeft hij in zijn hart 
gegrift. De nachtmerries die u in zijn ziel vermoedde, zijn veranderd in tranen. 
Dank zij u. Nu heeft hij een beroep dat vrede uitstraalt. Die Wijnand ben ik . Graag 
zou ik u weer eens ontmoeten. 
 
Ik ben benieuwd of ik ooit iets zal horen. Wat moet een koningsdochter met een 
nachtwaker? 
 
Tot mijn grote verbazing ontvang ik per kerende 
post een antwoord. Ze nodigt mij van harte uit om 
haar te komen opzoeken. Haar vader kan ik niet 
meer spreken. Tijdens eentocht door de bergen is 
hij dodelijk verongelukt. 
 
Een dag later ben ik op weg. Richting Arkadië. Het 
valt bijna niet te geloven maar 
wellicht wacht mij een toekomst met een 

sprookjesprinses.    
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ER WAS EENS EEN MEISJE 
Door Jolanda Markus 
 
Er was een meisje, 
een meisje met een missie 
(Nee, dit begin van dit verhaal: “er was 
eens..” is géén sprookje!) 
Zeer zeker niet! 
 
Het is een levensecht beleven en ervaren van een meisje 
Een klein meisje inmiddels uitgegroeid tot jonge vrouw 
maar…..met nog altijd haar droom voor Vrede! 
  
Ze kon niet anders -toen- 
Ze kan niet anders -nu- 
  
Haar allereerste vroegste jaren stonden al in het teken van vechten 
vechten – strijden- tegen de vele vormen van oorlog! 
  
Oorlog in al zijn wreedheden 
Oorlog in al zijn mens onterende vernederingen 
  
Maar het kleine meisje had maar één droom en HOOP: 
“Vrede….géén oorlog” 
Deze missie woonde diep in haar hart 
Haar hart waar ze wist: dit kan niemand afpakken! 
Hoe soldaten ook over al haar grenzen heen liepen 
Hoe soldaten haar ook vernederden – keer op keer- 
 
Ze hield vast aan haar stille droom en Hoop: 
Dat wat in mijn hart zit …daar kan je niet bij! 
Soms was daar die  hemelse knipoog van iets moois uit de natuur: 
een regenboog aan de lucht, 
een roodborstje net in haar tuin die haar leek aan te kijken 
en het kleine meisje keek terug: ontleende kracht aan al deze 
‘glinsteringen’ in haar donk’re bestaan! 
  
Het leven ging door 
Het leven ging verder 
Strijdend – vechtend- tegen alle martelingen en pijn 
  
Tot op een dag er een mens in haar leven kwam: 
een mens die géén soldaat was…  
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Dat was groot! 
  
Ze begreep het eerst nog niet of dit wel écht veilig was 
Ze begreep het eerst nog niet of dit betekende of de Vrede 
waar ze zo hevig naar verlangde ook echt in vervulling kon gaan! 
Een passant – déze passant- die mee vocht in haar strijd voor gerechtigheid 
  
Vrede….géén oorlog! 
Zou haar droom toch nog uitkomen…? 
Zou haar missie gedeeld worden? 
 Vertrouwen was het sleutel-woord 
Zonder vertrouwen ook geen vrede! 
Dat werd meer en meer duidelijk 
Het leven ging door 
Het leven ging verder 
 
Op weg gaand met haar rugzak waar oorlog niet meer haar énige bagage was! 
Wat een geluk…! 
Op weg gaand met een rugzak waar Vrede aan was toegevoegd! 
Een lichtere last ontving ze zomaar in haar rugzak …. 
Hoe verschil dit gaf in haar lasten -elke dag -zien dragende te houden 
  
Vrede is een zeer kostbaar groot kado! 
Je krijgt het niet zomaar… 
Ontvangen na strijden- na vechten… 
na vallen- en opstaan 
in een strijd met de oorlog 
 Maar als Vrede je missie en je oer-drive is in je 
hart, in je daaglijkse leven 
dan is er altijd Hoop! 
 
Hoop is veelkleurig 
Hoop is sterker dan alle onrecht 
Hoop is óók moed 
om datgene te durven te doen 
wat soms tegen de stroom in gaat! 
 
Een klein meisje- inmiddels jonge vrouw kon niet anders 
om zo déze weg te gaan in haar hoop- haar verlangen naar Vrede 
 

Vrede…..géén oorlog!    
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GRENSOVERSCHRIJDEND 

Door Loes Raymakers 

 

Allemaal dichters, dacht ik vaak, als ik 

weer straatmensen met grote dozen 

aan zag komen lopen wanneer de schemer viel. Vaak hoorde ik ze nog even zingen, 

schelden, vertellen, voordat ze gingen liggen in een smal portiek en zich op hun zij 

draaiden op hun dunne kartonnen matrassen. 

's Morgens vroeg als ik opstond waren ze al verdwenen. 

 

Het was eb en vloed met aktie in de straat, de logeerders trokken na verloop van tijd 

hier weer vandaan, naar graziger weiden die zachter lagen, geen verkeer dat de 

lampen op hen kon richten, onder de bosschages van een postzegelgroot 

buurtparkje en verder. 

 

Mijn straat is gelegen in de dichtersbuurt: Helmers, DaCosta, Bilderdijk. 

In de loop der jaren werden er meer woningen gerenoveerd, ging er een 

opvangcentrum open, dicht, open, verdween het politiebureau. 

Tussen de vakanties door rollen er een paar keer per dag stoeiende en vechtende 

schoolkinderen over het midden van de rijweg. Er verscheen een Vlaams broodhuis 

met terras achter de pijpen van de verzonken vuilniscontainers.  

 

Zijn er gedichten over de straat waar ik woon? Vertrokken de bewoners die de 

oorlog '40-'45 meemaakten allemaal? Ik schrijf vaak op wat ik zie, onder andere 

over het bankje naast de deur van een buurman waar geregeld overdag mensen 

komen slapen of even uitrusten, zittend, met een krant. 

 

Verder wordt er weinig buiten gezeten. Sporadisch trekt iemand in de namiddag 

spontaan een fles wijn open en nodigt een buur uit, om glazen te klinken vanaf de 

hoge stoep. Wat weten we weinig van elkaar, dacht ik, hoe langzaam willen we aan 

elkaar wennen en allemaal gaan groeten? Kan ik schrijven over het ritme van komen 

en gaan? Wat zijn de verhalen die ons verbinden? Een stad is geen dorp, kan een 

gedeelte van een lange straat dat zijn? 

 

Ik zag in hartje Amersfoort een kastanjeboom en een lindeboom samen tegen en 

van elkaar gegroeid. Een wonder van los en weer samen, bloeien en loslaten, leunen 

en steunen tijdens het oprichten, dikker en dikker, hoger en hoger. Twee totaal 
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verschillende bomen die toch af en toe eenheid zoeken. 

Het idee voor een straatfeest ontstond, in vrede samenkomen en delen, de tafels en 

stoelen buiten, en dan van elkaar horen hoe het leven zit, staat en loopt. Zouden we 

elkaar gedichten kunnen voorlezen? Zoiets was hier nog nooit vertoond! Er bleken 

zelfs mensen te geloven dat het hier alleen kaukasische bewoners zou betreffen! 

Iedereen heeft een ander leefritme en zo kon het zijn dat we elkaar nooit 

ontmoetten.  

 

Meer buren sloten na ons vragen aan: naar Buiten! 

Flyers maken, iedereen persoonlijk uitnodigen met 

het verzoek stoelen, tafels, thee, koffie en cake 

samen te delen. In een sneltreinvaart kregen we dit 

met vijf enthousiastelingen georganiseerd omdat de 

meesten een samenkomen wilden meemaken. 

Toen de feestdag aanbrak was het gelukt om grote 

zelfgeschilderde spandoeken op te hangen dwars 

over de straat en  van de balkons te laten wapperen.  

 

Parkeerplaatsen bleven leeg want daar stond nu meubilair. Een buurman zette een 

kist Chablis neer. Ik opende met een gongconcert dat ver droeg en de ramen deed 

trillen in hun meer dan honderd jaar oude sponningen. Franse balkondeuren gingen 

wijd open om een vioolconcert te laten zien en horen. 

De buren stroomden uit hun huizen, beladen met thermoskannen, knisperende 

zakken chips en zelfgebakken cake. Onze straat bleek, een enkeling daargelaten die 

liever op vakantie wilde op deze datum, een regenboogsstraat van alle gezindten en 

feest- en-praatgraag! 

 

Er werden grote chocolade harten uitgedeeld en overheerlijke krentebollen, een 

donatie van een buurtwinkel. We babbelden van tafel naar tafel. 

Iemand reed een muziekinstallatie naar buiten en er werd gezongen en gedanst tot 

de roodgloeiende zon onderging. 

Ik filmde, ook vanaf de derde etage, al die bekende en onbekende mensen. 

Alles bewoog, danstte, praatte, deelde. De hoge bomen wiegden mee op de zwoele 

wind. Het was een zomerdag in het midden van drie weken regen. Ik dacht een 

beetje spijtig: "Geen gedichten...." 

Maar dit grote visuele gedicht ontrolde zich kleurrijk, een middag en avond lang, als 

voeding voor meer naar elkaar om- en tegemoet zien.    
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GENERATIE VREDE 
Door Hanneke Staer (pseudoniem) 
 
Gerard zit versteld in zijn stoel, vol verbazing kijkt hij naar 
de t.v. Rusland is Oekraïne binnen gevallen; OORLOG. 
Dat kan toch niet! Hij kan het niet geloven, maar het is 
toch echt zo. 
 
Gerard is kort na de 2e wereld oorlog geboren. In Nederland en het grootste deel 
van Europa was er al die tijd vrede. Ja, daar moesten ze hard voor ‘vechten’.  
Gerard is overtuigd dat niet de wapens, maar goed en gelijkwaardig met elkaar 
omgaan, de vrede bewaren. 
Dienstplicht heeft hij geweigerd: ‘Ik ga toch geen andere mensen doodschieten!  
Iemand doodschieten, omdat een ander dat wil!’ 
Nee, dan liever ‘vervangende dienst’. Duurde wat langer, hard werken in een 
volledige baan, tegen een aalmoes. Maar alles beter dan opgeleid worden om te 
vechten, om medemensen te beschieten, dood te schieten. 
Ja, heel veel demonstraties ook meegelopen. Desondanks lagen er toch echt wél 
kernwapens in Volkel. 
 
Maar dan nu toch oorlog. Gerard had niet gedacht dat hij dat in zijn leven nog weer 
in Europa zou meemaken. 
Ja in Jemen was oorlog, ver weg! 
Een tijd terug had Rusland ‘de Krim’ ingenomen, terug genomen, hun ‘eigen’ land, 
zei Rusland. 
Niemand had zich er erg druk over gemaakt, hijzelf ook niet. 
In de Donbas werd gevochten, al een hele tijd. Nou ja, die inwoners wilden zelf bij  
Rusland, tenminste een deel van hen dan. 
 
Maar dit, dat was toch anders! 
Kon er niet gepraat worden? Moesten meteen al die wapens mensen en hun 
huizen beschieten, zoveel doden, zoveel vernietigd. 
 
Hoe zat dat ook weer met die grens. Had Rusland niet gezegd, dat de NATO te 
dichtbij kwam. Finland, met haar lange grens aan Rusland, was dan ook geen lid 
van de NATO. 
Maar nu wil Finland, maar vooral ook Oekraïne graag lid worden. 
En Oekraïne wil wapens, veel sterke wapens! 
Ja natuurlijk willen ze hun land verdedigen en het niet zo maar weg geven.  
Maar kunnen ze niet eerst praten.  
Eerst alles op alles zetten om met overleg verder te komen. Al maar meer wapens, 
steeds meer vechten, meer mensen die sneuvelen, en zoveel vernield. 
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Gerard weet het niet meer.  
Dan komen de vluchtelingen, voor de vluchtelingen uit Oekraïne is opeens plaats. 
Gerard denkt aan de vluchtelingen op het vliegveld, zo triest. Deze mensen komen 
niet uit Oekraïne, maar uit Afghanistan, Afrika en veel andere landen. Sommigen 
hebben al een verblijfsvergunning en een gemeente waar ze naartoe moeten. 
Maar een huis? Nee dat is er nog niet. Daarom weer naar een andere noodopvang. 
Voor de gezinnen is er een kamertje, maar de alleenstaande mannen hebben een 
bed met 6 man in één ruimte. Een ruimte die is afgetimmerd in een hangar. Een 
ruimte zonder enige privacy.  
 
Gerard geeft er taalles. Nou ja, taalles, 2x per week is er de mogelijkheid met de 
mensen in gesprek te gaan. Veel spreken wat Engels en in een gemeenschappelijke 
ruimte, proberen ze vandaaruit Nederlands te leren. 
Sommigen gaat dat best goed af en met enkelen kun je al echt een gesprek voeren. 
Met een jonge man, die al goed Nederlands spreekt, krijgt hij contact, gaat het 
gesprek wat dieper. Gerard nodigt hem uit voor de koffie en thuis komen ze echt 
aan het praten. 
 
De jonge man vertelt over zijn dromen en de verwachting dat hem dat in 
Nederland lukken zal. Hij wil zo graag arts worden, is in zijn thuisland al heel ver 
gekomen met de opleiding. 
 
Maar toen kwam de oorlog. 
‘Altijd weer die oorlog, denkt Gerard, verschrikkelijk, die maakt alles kapot.’ 
Maar nu is hij in Nederland, hier zal hij zijn opleiding afmaken. Daarom doet hij zo 
geweldig zijn best om Nederlands te leren. 
Hij weet, dat er in Nederland een tekort aan 
huisartsen is. En dat wil hij juist graag 
worden; huisarts. 
 
Gerard wordt helemaal warm van binnen.  
Hij weet van de vergrijzing van Nederland.  
En ja, al die jonge vluchtelingen, veel van 
hen zullen in Nederland blijven. Omdat ze 
niet terug kunnen, of omdat ze niet terug 
willen. Immers hun kinderen gaan naar de 
Nederlandse school, hebben Nederlandse 
vriendjes en vriendinnetjes. 
Heerlijk als deze gemotiveerde jonge 
mensen hier blijven.  Ze hebben de buik vol 
van de oorlog, zitten vol idealen. 
 

Generatie Vrede    
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GENERATIE VREDE.  
Door Isis Zengerink 
 

 
 

Hoor je de vredesklanken? 
Ze fluiten door gangen  
klinken op pleinen 
in klaslokalen 
zingen het hoogste lied  
 
laat ze niet  verdwalen 
niet weg ijlen 
 
trillend zoeken ze hun weg 
in harmonie der sferen 
tijdloos 
door geslachten heen 
 
Vredesklanken alom 
resoneren 
en onze geest 
verstaat haar taal 
zonder spraakverwarring 
 
over grenzen 
door generaties heen 
 
Vrede dwaalt door alle tijden 
op zoek naar houvast  

bij jou en mij.  
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WAT IS VREDE? 
Door Sandra Zwaving 
 
Vaak denken we bij vrede aan landen die in oorlog zijn geweest. En na de oorlog komt 
de vrede. Maar vrede voor wat of wie. De oorlog heeft een grote impact gehad op de 
gemoedstoestand van iedereen. Getekend voor het leven, beelden die op je netvlies 
zijn gebrand van mensen die gewond zijn geraakt, kinderen die overlijden, families die 
uit elkaar gerukt zijn, hoe kan je dat vrede noemen. En ja, het land is niet meer in 
oorlog dus is er vrede! Zo werkt het niet. 
 
Vrede is veel meer dan alleen het beëindigen van een oorlog. 
 
Als je op social media kijkt naar hoe mensen reageren op een bericht. Hoe mensen die 
een andere mening hebben tot op de enkels toe worden afgebrand omdat ze dus 
anders denken. We vinden al gauw dat we het recht hebben om te reageren en onze 
mening te geven want ja, dit is Nederland. Het land waar je recht hebt op je vrijheid 
van meningsuiting. Maar zitten daar geen grenzen aan? 
 
Gaan we niet al heel gauw op de stoel van de rechter zitten en beoordelen we 
mensen, die we niet eens kennen, op dat wat wordt geschreven. Kennen we de hele 
waarheid? Een verhaal heeft toch altijd meerdere kanten? Tenminste dat is mij altijd 
geleerd. En natuurlijk speelt gevoel over bepaalde zaken altijd mee. Ik zou er ook niet 
aan moeten denken dat mijn zoon/ dochter wordt meegenomen of verongelukt. Dat 
doet wat met je als je dat leest en geeft je een bepaald gevoel boosheid, onmacht. In 
wat voor wereld leven we. Maar geeft ons dat dan ook het recht om daar maar 
ongezouten de waarheid over te verkondigen. Hoe kwetsend kan dat zijn voor de 
ander of misschien zelfs wel de familie, vrienden die dat lezen. 
 
Kijk om je heen en je wordt overspoeld door een complete lading aan informatie. 
Reclames en affiches vertellen ons dat we niet meer mogen roken, voller haar hebben, 
gezonder leven en ga zo maar door. Het is aan ons om te kijken of het waar is of niet. 
We willen ons zo graag aanpassen zodat de maatschappij ons zal accepteren. Want als 
we niet voldoen aan het perfecte beeld dan krijgen we heel Nederland over ons heen 
met hun mening en kwetsende uitspraken. Het willen voldoen aan de verwachtingen 
van anderen, een drukke agenda, conflicten met mensen geeft een bepaalde hectiek 
en het gevoel opgejaagd te worden. 
 
Zolang je niet in vrede kunt leven, ben je een gevangene van de oorlog in jezelf. Je zit 
gevangen in het kamp van oordelen, aannames en pijn die je is aangedaan. Dat is een 
naar gevoel. 
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Voor mij is vrede in harmonie leven met jezelf en elkaar, een mate van kalmte en rust. 
Vrede is ook tijd nemen voor jezelf, te ontspannen, een stukje innerlijke rust. Niet 
altijd van alles te moeten en te haasten maar te zijn wie je bent. Het werk doen waar 
je goed in bent of eenheid en verbinding met 
een ander hebben. Maar ook de momenten die je als gezin met elkaar hebt, samen 
even bezig zijn, gezondheid. 
 
Maar ook iets kunnen betekenen voor een ander. Soms is een klein woord of gebaar al 
voldoende om te zorgen dat een ander zich gewaardeerd, geliefd voelt en het idee 
hebben mee te tellen. Mensen die eenzaam zijn en weinig familie hebben snakken 
naar een stukje aandacht. Ik kan helemaal blij worden als ik dan de dankbaarheid van 
de ander voel. Dat geeft rust, kalmte en dus vrede.  
 
Vrede en vrijheid beginnen dus bij jezelf. Heb respect voor een ander en laat elkaar in 

zijn waarde.  
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JURYRAPPORT VERHALENWEDSTRIJD GENERATIE VREDE 
 
Algemeen 
We hebben alle verhalen met plezier gelezen. Het was interessant 
om te lezen dat sommige schrijvers het thema heel letterlijk 
nemen waar anderen meer over hun eigen leven nadenken. 
Iedere inzending is uniek en heeft iets interessants.  
Bij het beoordelen van de verhalen hebben we daarom gekeken of een verhaal onszelf 
aansprak. Heeft het verhaal diepgang? En leest het makkelijk weg? Uiteraard hebben 
we ook gekeken naar het thema van de wedstrijd. Komt het thema voor in het 
verhaal? Zo ja, hoe? En ook biedt het verhaal perspectief naar de toekomst?  
Op basis van die criteria zijn we tot onderstaande uitslag gekomen. Hieronder kunt u 
ook van ieder verhaal een korte opbouwende beoordeling van de jury lezen.  
 
Jan ter Haar, Alie ten Kate, Agnes Bronsvoort en Marijke Tetteroo  
 
Winnaar: Grensoverschrijdend – Loes Raymakers 
Een heerlijk poëtisch verhaal over samen leven in een straat. Zo zouden wij het ook 
wel willen in onze straat. Het verhaal gaat over harmonie. Harmonie in de buurt, 
waardoor mensen in vrede met elkaar samen (kunnen) leven. Het verhaal leest lekker 
weg. 
Een puntje van kritiek: de titel is verwarrend. Maar eigenlijk vat de laatste zin van het 
verhaal zowel het verhaal als het gevoel van de jury perfect samen: “Maar dit grote 
visuele gedicht ontrolde zich kleurrijk, een middag en avond lang, als voeding voor 
meer naar elkaar om- en tegemoet zien.” 
 
2e ) Generatie Vrede – Yasmin Haidar 
Een knap en mooi verhaal over hoe opvoeding de basis is en vormt in alles. Het verhaal 
gaat over aanpassing en acceptatie zonder de eigenheid te verliezen. Een mooi 
voorbeeld van hoe vredeseducatie zou kunnen zijn: “Zo lijkt het alsof we twee 
moestuinen hebben. In de ene moestuin groeien heerlijke vruchten die niet te vinden 
zijn in de andere en andersom. Zo kunnen we van twee verschillende oogsten genieten 
en beide koesteren.” 
 
3e) Er was eens een meisje – Jolanda Markus 
Een authentiek verhaal met humor over een vrouw die haar leven lang heeft 
geworsteld met het thema ‘vrede’. Over hoe ze ondanks tegenslagen door blijft gaan 
ook al komt het geweld in welke vorm dan ook steeds weer terug. Daarmee biedt het 
verhaal perspectief voor de toekomst: hoop houden voor de toekomst en daar zelf je 
best voor doen.   
Daarnaast past het verhaal goed bij de beelden die we van de oorlog in Oekraïne zien 
van vrouwen die ‘gewoon’ doorgaan met hun leven ook al vallen er even verderop nog 
steeds bommen.    
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Beoordeling overige verhalen 
 
* Op vakantie? – Henriëtte Eikenaar 
Mooi verhaal waarin de pijnlijke confrontatie tussen het ‘rijke leven’ in Nederland en 
het leven van vluchtelingen wordt verteld. De jury was erg te spreken over dit 
herkenbare verhaal. Het thema kwam echter niet duidelijk naar voren en daardoor lijkt 
het verhaal wat diepgang te missen.  
 
* Firma Drone & Co – Hein van der Kroon 
Een soort liefdesverhaal over een bekeerde wapenhandelaar. Door de vreemde mix 
van sprookjesfiguren, fictie en de werkelijkheid voelt het verhaal verwarrend en 
oppervlakkig.  
 
* Weer het weer – Tobi Damhuis 
Leuk verhaal over een toevallige ontmoeting in de bus. Herkenbaar. Een voorbeeld van 
hoe we allemaal aan verbinding kunnen doen. Maar de link met het thema Generatie 
Vrede wordt niet echt duidelijk. 
 
* Generatie Vrede – Hanneke Staer 
Duidelijk en aangrijpend verhaal over de opvang van vluchtelingen in Enschede. Het 
verhaal is ook een oproep om vluchtelingen niet te zien als indringers. Mooi om te 
lezen dat de schrijver geniet van de passie van de jonge vluchtelingen. De jury was 
verdeeld over de bijzondere schrijfstijl.  
 
* Zonder titel - Halla AL Aboud 
Een bijzonder en persoonlijk verhaal. Het lijkt een geloofsbelijdenis of een gedicht. De 
jury vermoedt dat de zoektocht naar brandhout symbolisch is bedoeld. Het thema 
‘Generatie Vrede’ komt niet duidelijk naar voren. 
 
* Veilig boodschappen doen? - Henriëtte Eikenaar 
Kort verhaal met mooie inleiding, maar erg abrupt onbevredigend einde. De jury miste 
diepgang en een duidelijke link naar het thema. Is de hoofdpersoon gevlucht? 
 
* Generatie Vrede – Isis Zengerink 
Het enige gedicht tussen de verhalen. Bijzondere keuze. Mooie tekst, die waarschijnlijk 
erg mooi voor te dragen is met wat muziek erachter. Maar ook hier miste de jury 
diepgang en handelingsperspectief.  
 
* Wat is vrede? – Sandra Zwaving 
Een mooie tamelijk theoretische uiteenzetting over vrede. Over hoe het zou moeten 
zijn, maar het verhaal gaat niet verder dan de standaard antwoorden. Dit verhaal deed 
niet mee aan de wedstrijd omdat het te laat is ingeleverd. De jury heeft het verhaal 
echter wel beoordeeld. 
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