
Vredeswandeling 18 maart 
 

 
 
Op zaterdag 18 maart 2017 heeft in Turnhout een vredeswandeling plaats als herdenking 
van de aanslagen in Brussel en Zaventem een jaar geleden. 
 
Hoe een idee kan groeien 

Op 15 oktober vorig jaar organiseerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een 
vredeswandeling in Turnhout. Nadien werd een maaltijd aangeboden in zaal 'de gilden' in de 
Gildenstraat. 
Tijdens de maaltijd kwam het idee om eventueel een vredeswandeling te organiseren in het 
voorjaar van 2017 als herdenking van de aanslagen in Brussel en Zaventem. 
Zowel de Moslimgemeenschap, de katholieke gemeenschap en het Stadsbestuur wilden dit 
wel organiseren. Vrij vlug kwam de gedachte om ook zoveel mogelijk andere 
gemeenschappen en vredesgroeperingen bij het initiatief te betrekken. 
Enkele weken later heeft de dienst Gelijke Kansen van de Stad zoveel mogelijk partners 
aangezocht met de vraag om samen een vredeswandeling te organiseren. 
Hierop kwamen heel wat positieve reacties en werd een eerste vergadering belegd.  
De vredeswandeling op 18 maart 2017 was een feit. 
Er volgden nadien nog een aantal vergaderingen om alles praktisch te organiseren. 
 
Herdenking en boodschap 

Het oorspronkelijke idee was een vredeswandeling te houden als herdenking van de 
aanslagen in Brussel en Zaventem. 
Langzamerhand besefte iedereen die bij de organisatie betrokken was dat de wandeling iets 
meer was dan een gewone herdenking. 
Zonder dat iemand tijdens de voorbereidende vergaderingen dit uitdrukkelijk heeft verwoord, 
werd de 'herdenking' uitgebreid met een 'duidelijke boodschap'. 
'Verdraagzaamheid, opkomen voor mensenrechten en tegen terreur' is de onderliggende 
boodschap die de organisatoren willen uitdragen. 
De slogan van de Ahmadiyya-gemeenschap vat die boodschap heel mooi samen: "Liefde 
voor iedereen en haat tegen niemand". 
Eigenlijk is dit niet alleen een slogan of een boodschap, maar een opdracht voor iedereen. 
 
Bijzonder gevoel 



Iedereen kent dat wel: een eerste vergadering met misschien veel onbekende gezichten. De 
aanwezigen voelen zich bij het begin een beetje onwennig. Zich aan mekaar voorstellen 
hoort er alleszins bij. 
De eerste bijeenkomst om deze vredeswandeling te organiseren was niet anders. De meeste 
aanwezigen hadden elkaar nog nooit gezien of misschien al wel gezien maar zonder te 
weten wie of wat deze persoon vertegenwoordigde. 
Het heeft helemaal niet lang geduurd of het was alsof we elkaar al jaren kenden. 
En wat nog sterker is: zonder duidelijk en omstandig uit te leggen waar je gemeenschap of 
groepering voor staat en mee bezig is, is het alsof we mekaars werking al heel ons leven 
door en door kennen. 
Ook erg opvallend was de manier waarop iedereen met elkaar omging. Nooit is er het gevoel 
geweest dat één of andere gemeenschap zijn of haar idee wilde opdringen. 
We hebben elkaar op zeer korte tijd leren kennen en waarderen. Ieder vanuit zijn of haar 
eigen achtergrond en cultuur. 
 
Praktisch 
Op zaterdag 18 maart willen we graag met onze katholieke gemeenschap mee opstappen in 
deze vredeswandeling. 
Enerzijds als herdenking van de aanslagen een jaar geleden. Anderzijds als gemeenschap 
samen met die vele andere gemeenschappen die willen meewerken aan een wereld waar 
haat en geweld geen kans meer krijgt. 
Programma: 
16.00 u. vertrek van de vredeswandeling op het Kongoplein richting Grote Markt 
17.00 u. aankomst op de Grote Markt met enkele toespraken en optredens 
18.00 u. gratis broodmaaltijd en napraten 
 
Laten we deelnemen aan dit initiatief en er alleszins een zinvol moment van maken.   
Het is tevens een ideale gelegenheid om heel wat mensen te ontmoeten met een eigen 
achtergrond, met een andere cultuur maar allen met een zelfde doel: vrede en liefde voor 
iedereen. 
 
Jan Van Rompuy 
 
 
  



de Ahmadiyya-gemeenschap 
 
In onze reeks ‘Geloof in gesprek’ stellen we u graag de andere geloofsgemeenschappen 
voor die in Turnhout en Oud-Turnhout gevestigd zijn. Vandaag gaan we op bezoek bij de 
Ahmaduyya-gemeenschap, die haar lokalen heeft in de gebouwen van de 
Middelaresparochie in Turnhout. Deze gemeenschap is ook één van de initiatiefnemers van 
de vredeswandeling op 18 maart. 
 
Een moslimgemeenschap die haar lokalen heeft in de gebouwen van een katholieke 
gemeenschap. Je komt het vermoedelijk niet vaak tegen, maar in de Middelaresparochie is 
dit een normaal gegeven. 
Het was in de zomer van 2010 toen ik de vraag kreeg van de Ahmaduyya-gemeenschap of 
de mogelijkheid bestond om een lokaal te huren voor hun gemeenschap. 
We maakten een afspraak om ter plaatse eens te kijken wat de mogelijkheden waren. 
Ik had van die gemeenschap nog nooit gehoord en was benieuwd hen te ontmoeten. 
Toen ik op de afgesproken dag en uur in de Gildenstraat aankwam, stonden een aantal 
mannen mij op te wachten. 
De eerste ontmoeting verliep op een heel vlotte manier. Vooraleer de gebouwen te bekijken 
stelden ze zich eerst even voor. 
 
In Turnhout is het een vrij kleine gemeenschap van ongeveer een 20-tal gezinnen. De 
meesten van hen zijn van Pakistaanse origine maar wonen al geruime tijd in onze stad of 
omgeving. Een aantal onder hen werkt in één of ander bedrijf. Anderen hebben een winkel of 
een andere beroep als zelfstandige. Hun kinderen zijn hier geboren en studeren in Turnhout. 
De ouderen onder hen gaan naar de universiteit. 
 
Nu wist ik al wel wie mijn gesprekspartners waren, maar ik wilde toch ook graag wat meer 
weten over hun gemeenschap. Vermoedelijk was die vraag duidelijk van mijn gezicht af te 
lezen want ik moest ze zelfs niet stellen. 
Karim, de verantwoordelijke van hun Turnhoutse gemeenschap, begon spontaan te 
vertellen. 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een internationale religieuze organisatie met 
afdelingen in 206 landen met tientallen miljoenen leden. Het huidige hoofdkwartier van de 
gemeenschap bevindt zich in Londen. 
Het is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias al 
gekomen is in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad. 
Het is ook de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale spirituele leider. Je kan 
dat leiderschap vergelijken met de paus voor de katholieke gemeenschap. 
Sinds zijn overlijden in 1908 werd Ahmad opgevolgd door vijf spirituele leiders (kaliefen). 
De vijfde en huidige kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad, verblijft in het Verenigd Koninkrijk. 
Onder de spirituele leiding van de kaliefen werden door de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap wereldwijd meer dan 15.000 moskeeën, 500 scholen en 30 hospitalen 
gebouwd. 
 
Op het einde van het boeiende gesprek dacht ik dat het toch wel zinvol was om ook wat over 
onze katholieke gemeenschap te vertellen. Dat bleek eerder wel wat overbodig want Karim 
en zijn collega's waren goed op de hoogte van het katholicisme. 
Het was voor ons niet moeilijk om voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een geschikt 
lokaal ter beschikking te stellen. 
Sindsdien hebben we elkaar stilaan meer en beter leren kennen en appreciëren. 
Jaarlijks nodigt de Ahmadiyya-gemeenschap ons uit op hun nieuwjaarsbijeenkomst. Op het 
programma staat een uiteenzetting door hun imam, kans tot vragen stellen en nadien een 
maaltijd. 



De eerste keer ging ik er naar toe met heel wat vraagtekens. Ik stelde me een zaal voor met 
alleen maar mannen en toespraken met verwijzingen naar de Koran. 
Ik zat er volledig naast. In de zaal zaten zowel mannen, vrouwen als kinderen. De imam 
heette me persoonlijk welkom en de toespraak was een hedendaagse reflectie op het 
wereldgebeuren, geprojecteerd op de plaatselijke gemeenschap. 
Zo zie je maar hoe vlug iemand zich kan vergissen. Vaak klasseren we mensen op basis van 
vooroordelen die helemaal geen steek houden. 
Ook de maaltijd nadien verschilde helemaal niet van onze maaltijden: vlees en vis, rijst, 
erwten en wortelen, saus, ... . Ook hier had ik me serieus vergist ... . Gelukkig stonden er 
veel flessen water en cola op de tafel want de kruiden hadden echt hun best gedaan. 
Sindsdien ga ik nog elk jaar naar hun nieuwjaarsbijeenkomst en meer en meer samen met 
mensen vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap. 
 
Na zeven jaar kennen we elkaar steeds beter en beter en hebben we respect voor elkaars 
geloof en inzet. 
De vredeswandeling in Turnhout van 18 maart aanstaande is eigenlijk ontstaan na een 
vredeswandeling vorig jaar georganiseerd door de Ahmaduyya-gemeenschap. Elke vorm 
van terreur en terrorisme wordt door hen categoriek verworpen. Voor hen is er geen plaats in 
de islam voor  een agressieve “Jihad met het zwaard”. Wel voor een “Jihad met de pen” 
zonder bloedvergieten, zoals zij het dan noemen. 
Hun slogan: "Liefde voor iedereen en haat tegen niemand" maakt duidelijk dat we uiteindelijk 
ons inzetten voor het zelfde doel. 
 
De Ahmaduyya-gemeenschap was blij in de zomer van 2010 een onderkomen gevonden te 
hebben in de Gildenstraat en zijn ons daar nu nog steeds dankbaar voor. 
Ik ben blij dat we zeven jaar geleden op hun vraag zijn ingegaan en daardoor de 
Ahmaduyya-gemeenschap hebben leren kennen. 
 
Jan Van Rompuy 
 


