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Vrede en Oorlog 
Vrede en oorlog worden vaak in een adem genoemd en meestal in de 
omgekeerde volgorde. De volgorde oorlog en vrede bevat de suggestie dat er na 
oorlog vrede komt. Dat is niet vanzelfsprekend: de geschiedenis leert dat een 
oorlog vaak eindigde omdat een van de strijdende partijen verslagen was en 
(voorlopig) niet verder kon en wilde vechten; vaak zonder dat het probleem 
waar het om ging was opgelost. Menige ‘vrede’ was slechts een periode van niet-
vechten. De vredesovereenkomst van Versailles na de Eerste Wereldoorlog was  
-zo weten we nu- een belangrijke oorzaak van de Tweede Wereldoorlog.  
 
Echte vrede ontstaat pas wanneer er sprake is van gerechtigheid en verzoening. 
Die ontstaat niet vanzelf. Er zijn niet voor niets vredesmissies nodig om te 
controleren of de partijen zich aan de afspraken houden en om te voorkomen 
dat het geweld weer oplaait en de gewone mensen weer niet meer veilig zijn. 
Vrede die bewaakt moet worden is nog geen echte vrede. 
“Een land waar vrede heerst” is een ideaal en misschien zelfs een utopie. Er 
zullen altijd mensen zijn, die misbruik maken van situaties, die niets ontziend uit 
zijn op macht, aanzien en bezit, die vanuit jaloezie of verbittering in de fout gaan 
en geweld uitlokken of bereid zijn geweld te gebruiken. 
Er zijn helaas genoeg voorbeelden van leiders die om machtspolitieke redenen 
vijanden creëren en zo de fundamenten van de vrede ondergaven. En er zijn 
altijd te veel mensen die zulke leiders om allerlei redenen kritiekloos volgen en 
zo mede de vrede bedreigen. Dat gebeurde in het verleden en het gebeurt in het 
heden. Ook in Nederland spelen dat soort processen.  
Toen Kathleen Ferrier oud-Kamerlid, na vijf jaar in Hongkong, terugkwam in 
Nederland, viel haar op hoe de samenleving in die periode in Nederland is 
verhard en gepolariseerd, en hoe diep breuklijnen op het gebied van inkomen, 
religie en etniciteit zijn geworden. Dat vertelde zij in juni jl. tijdens de jaarlijkse 
Anton de Kom-lezing. Zo’n signaal vraagt om waakzaamheid.  
 
Mensen maken oorlog, mensen maken vrede. Soms zijn oorlog en geweld 
onvermijdelijk maar de weg naar vrede begint bij mensen die zorg hebben voor 
medemensen, die bereid zijn te delen,  die oog hebben voor gerechtigheid, die 
bereid zijn tot verzoening, die verder kijken dan het eigen korte termijn belang 



en mee willen werken aan een duurzame wereld ten behoeve van de nieuwe 
generaties.  
 
Herdenken en vieren dat in ons land al 75 jaar vrede en vrijheid heerst, is ook 
hopen op en werken aan vrede en vrijheid die nog veel langer duren.  
Tegen deze achtergrond is een vredesviering op 22 september a.s. voorafgaande 
aan de herdenking een zinvol gebeuren. 
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Einde en begin 
 
Na elke oorlog 
moet iemand opruimen. 
Min of meer netjes  
wordt het tenslotte niet vanzelf. 
 
Iemand moet het puin 
aan de  kant schuiven 
zodat vrachtwagens met lijken 
over de weg kunnen rijden. 
 
Iemand moet waden 
door het slijk en de as, 
de veren van de canapés, 
de splinters van glas  
en de bloederige vodden. 
 
Iemand moet een balk aanslepen 
om die muur te stutten,  
iemand het glas in het raam zetten, 
de deur in de hengsels tillen. 
 
 
 



 
 
 
Fotogeniek is het niet 
en het kost jaren. 
Alle camera’s zijn al  
naar een andere oorlog.  
 
De bruggen moeten terug  
En de stations opnieuw. 
Van het opstropen 
gaan mouwen aan flarden. 
 
Met een bezem in de hand  
vertelt iemand hoe het was. 
Iemand luistert en knikt 
met een hoofd dat nog niet is afgekletst. 
Maar bij hen in de buurt  
duiken al gauw lieden op  
die het begint te vervelen 
 
Soms zal iemand nog  
onder een struik 
 doorgeroeste argumenten opgraven  
en ze naar de vuilnishoop brengen. 
 
Zij die wisten  
waarom het hier ging  
moeten wijken voor hen  
die weinig weten 
En minder dan weinig.  
En tenslotte zo goed als niets 
 
In het gras, overwoekerd 
door oorzaak en gevolg 
moet iemand liggen  
die met een aar tussen zijn tanden  
naar de wolken staart.  
 
Wislava Szymborska (1993) 
 
 


