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Burgemeester,  mevrouw , dames en heren, 

   Wat is vrede? 

Als één van de Ambassadeurs voor de Vrede van de Universal Peace Federation 

Nederland is het mij een genoegen bij deze herdenking van de capitulatie van 

Japan aanwezig te mogen zijn. De Universal Peace Federation zet zich in voor 

een samenleving van vrede. Leven en werken vanuit de houding dat het welzijn 

van anderen eerst komt: dit is het leidende beginsel voor de Universal Peace 

Federation.  

Na herdenken komt het feit dat we na deze capitulatie 66 jaar geleden, nu er 

vrede is, de vrijheid kunnen vieren. Immers vrijheid maakt alles los. Vrede en 

vrijheid besef je pas als het bent kwijt geraakt. 

Vorig jaar was ons thema “Waarom die vlag toch?” De rood-wit-blauwe vlag 

was zo belangrijk voor ons en de gedachte daaraan hield velen op de been 

ondanks de vele ontberingen. Dat kwam zelfs tot uiting bij het ophangen van 

de was.  

Dit jaar is gekozen voor het thema  Vrede,  een vrede die voor velen nog ver 

weg is. 

Maar wat is vrede tegenwoordig. Het is geen gemakkelijk onderwerp omdat in 

een kort tijdsbestek samen te vatten. Toch heb ik het geprobeerd. 

Moeten we iedereen laten doen wat hij/zij wil en moet iedereen tolerant zijn 

ten opzichte van de ander? Alles moet vandaag de dag kunnen onder het mom 

van persoonlijke vrijheid en harmonie in de samenleving. Het zijn gevleugelde 

woorden in allerlei discussies. 



 

Wat is vrede dan? 

Moslims zeggen “Salaam a lekhem”; Joden zeggen “Shalom” ; Hindoes zeggen 

Shanti”. Indonesiers zeggen “Damai”. 

Het begrip vrede heeft een belangrijke culturele dimensie. In oosterse culturen 

wordt vrede meer in verband gebracht met innerlijke vrede; vrede in onze 

geesten en harten, terwijl men in het westen vrede meer beschouwd als buiten 

het individu m.a.w. afwezigheid van oorlog of een gewelddadig conflict.  

Er zijn vele definities voor vrede. Negatieve vrede betekent dat er geen oorlog 

is, geen gewelddadig conflict tussen staten of binnen staten, zoals de oorlogen 

in de Balkan. 

Positieve vrede wordt gekenmerkt door een hoge graad van gelijkheid, sociale 

rechtvaardigheid en ontwikkeling en een minimale aanwezigheid van geweld. 

Vrede staat in het Grieks voor orde. Orde biedt Vrede. 

 Vrede is meer dan het laten ophouden van militaire conflicten. 

Mensen, wat zou het niet heerlijk zijn, wanneer we morgen wakker zouden 

worden in een wereld zonder oorlogshandelingen. 

Maar door de eeuwen heen is het stichten van vrede meer dan een politieke-, 

economische- of militaire prestatie. 

Vrede is geven om elkaar, geven aan elkaar en vooral elkaar vergeven. 

Vrede is geworteld in onze relatie met God, de Vredesvorst. 

Op dit moment is een andere les uit de Tweede Wereldoorlog actueel, namelijk, 

dat we het kwetsen van mensen om religie of cultuur nooit normaal mogen 

vinden. 

Zolang we als individu tekort schieten in spirituele discipline en wijsheid komt 

er geen vrede. Zolang we mensen zijn van innerlijke strijd, egoïsme en zonde, 

zullen onze pogingen in deze wereld slechts leiden tot strijd en conflicten. 

 



 

Kinderen symboliseren vrede en alle mensen houden van kinderen. Kinderen 

kunnen verschillen tussen rassen, religies en ideologieën overbruggen. 

 Zij zijn niet uit op geld of roem en zitten niet gevangen in relaties met anderen. 

In mijn ogen zijn kinderen de beste Vredesambassadeurs. 

Laten we in deze bijeenkomst al diegenen herdenken, die een enorme prijs 

hebben betaald in bloed en tranen en die hun leven waagden, vaak voor een 

land, waarvan velen de naam en de cultuur niet kenden voordat zij er heen 

gingen. Denk daarbij ook aan de vergeten oorlog van Korea in 1953. 

Ik brand altijd een kaars om uit te drukken wat de rest van de wereld steeds 

sterker voelt: woorden van vrede en gerechtvaardigheid. Vandaag vraag Ik u 

om straks thuis hetzelfde te doen namens de vele onschuldigen, die dat zelf 

niet meer kunnen. U geeft hiermede een voorbeeld van vrede, tolerantie en 

verzoening. 

Dank u wel. 

 

 

 


