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EEN JAAR VERDER

In mei 2011 werd het UPLR (Utrechts Platform

voor levensbeschouwing en Religie) opgericht.

Met een feestelijke bijeenkomst in het ‘Vorstelijk

Complex’ in Zuilen.

SYMPOSIUM 2012:

BEELDVORMING VAN DE ISLAM IN

NEDERLAND

19 MEI 2012

Trajectum College: ontmoeting en debat

Nu, een jaar verder, konden we opnieuw een

zeventigtal mensen begroeten in de aula van het

totaal gerenoveerde TRAJECTUM COLLEGE in

Overvecht. Personeel en leerlingen zorgden voor

een gastvrije ontvangst. Marokkaanse

muzikanten luisterden de middag op en droegen

zo bij aan een goede sfeer. De wanden waren

versierd met foto’s van het ‘hoofdboek’ , de expositie die tot voor kort in het Centraal Museum

plaatsvond. De onkosten voor de bijeenkomst konden worden bestreden met bijdragen van het Ad

Voogt Fonds (PGU), het Apostolisch Genootschap en giften van deelnemers.

Het inhoudelijk deel van de middag werd ingeluid met een lezing van Prof. Marcel Poorthuis. Met

indringende beelden bracht hij zijn verhaal voor het voetlicht. Hoewel er altijd (korte) perioden

hebben bestaan van toenadering en (hier en daar) goede persoonlijke contacten tussen christenen

en moslims is er verleden van veel conflicten en vooroordelen (wat overigens ook de joden gold).

Uit beeldende kunst en literatuur werden sprekende voorbeelden getoond. In de moderne tijd

ontstond weliswaar meer respect voor elkaar en kwam er onderlinge dialoog tot stand, maar nog

steeds gaat het makkelijk mis. Onwetendheid en onverdraagzaamheid spelen nog steeds een rol.

Oude (vijand)beelden kunnen als het ware worden ‘gerecycled’. In het boek ‘Van Harem Tot Fitna’

(waarvan Prof. Poorthuis medeauteur is) wordt uitgebreid beschreven welke negatieve gevolgen

insnijdende gebeurtenissen zoals ’11 september’ en de moord op Theo van Gogh hebben op de

beeldvorming. In een nagesprek werd het voortouw genomen door Umit Tas, directeur van de

Stichting ‘Islam en dialoog’, en Harun Güven, docent bij de vakgroep geschiedenis van de

Hogeschool Utrecht. Na vragen en opmerkingen van andere aanwezigen sloot Prof. Poorthuis zijn
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bijdrage af met een oproep onderscheid te maken tussen orthodoxie en fundamentalisme, en

vooral in eigen kring met de neiging tot het laatste de strijd aan te binden.

UTRECHT IN DIALOOG

Introductie nieuwe werkgroep: UTRECHT IN DIALOOG

Een bijzondere activiteit van het UPLR

is de inzet voor de ‘Dag van de dialoog’

in Utrecht.

De doelstellingen hiervan liggen zo

dicht bij die van het UPLR, dat het

bestuur besloot heeft het voortbestaan

van dit evenement te garanderen.

Utrecht in Dialoog wil met een

specifieke dialoogmethodiek mensen

met elkaar in een inspirerend,

betekenisvol contact te brengen.

Door in kleine groepen aan

dialoogtafels ervaringen, ideeën en

dromen uit te wisselen, ontstaat er

ruimte voor een gelijkwaardig gesprek

en nieuwe inzichten. De uiteenlopende

achtergronden van de deelnemers

draagt bij aan het vergroten van kennis

over elkaar en vormt de basis voor

wederzijds respect. Niet te vergeten

het magisch moment aan elke

dialoogtafel.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in

kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit in

vele plaatsen. Hiermee worden vele nieuwe verbindingen gelegd tussen mensen, maatschappelijke

organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe

initiatieven op. Deze ideeën komen tot bloei in de loop van het jaar.
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6 NOVEMBER 2012: DAG VAN DE DIALOOG

Op 15 verschillende locaties, aan 35 tafels, vonden dit jaar ontmoetingen plaats rond het thema:

‘Beetje lef – veel effect! De eerste editie van de dag van de dialoog die werd verzorgd door de

nieuwe werkgroep ‘Utrecht in dialoog’ van het UPLR werd een succes! Tweemaal zoveel tafels als

vorig jaar, iets onder het streefgetal van 40. Dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt! Uit de

verslagen blijkt dat er met veel animo en diepgang met elkaar is gesproken. De dag van de dialoog

heeft zeker aan de verwachtingen beantwoord. We ontvingen hartverwarmende reacties. Voor een

deel terug te vinden op de ophaalkaarten.

38 tafels waren ingericht op 6, 7 en 8 november, 15 verschillende locaties; ruim 200 deelnemers.

AH Amsterdamse Straatweg 1

AH Voorstraat 1

Stichting Stade en De tussenvoorziening 1

Seats2Meet, Nederland in Dialoog 7

Resto van Harte 7

De Speler (Ondiep) 1

Woonzorgcentrum Tolsteeg 1

Hart van Noord, Speeltuin Anansi (Kanaleneiland) 2

De Nieuwe Jutter 4

Restaurant de Brouwerij 1

Stadhuis Utrecht 6

Hogeschool Utrecht 3

Enkele locaties hadden geen of te weinig deelnemers (Cultuurhuis Stefanus, Artikel 1, Croeselaan,

Seats2meet ’s middags). De deelnemers werd een alternatief aangeboden; ook werden enkele

dialoogbegeleiders elders ingezet. Weinig deelnemers hebben zich individueel aangemeld, al dan

niet met keuze voor locatie. Meestal betrof dat het stadhuis, een bijeenkomst inclusief ontbijt.

Met opening door de burgemeester Mr. Aleid Wolfsen, ook bijgewoond door wethouder Victor

Everhardt.

Resto van Harte heeft eigen vrijwilligers laten trainen en met vaste bezoekers tijdens de maaltijd

een aantal tafels georganiseerd. De buurthuizen – vooral op Kanaleneiland – hebben eveneens uit
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de kring van vaste bezoekers geput. Op het laatste moment kwamen er nog locaties bij. Zoals de

Nieuwe Jutter, waar een fototentoonstelling over Marokko werd geopend. Daarna bleek het

mogelijk met divers publiek vier tafelgesprekken te houden.

Een eigen invulling werd ook gevonden door Stichting Stade in samenwerking met de

Tussenvoorziening. Hier werd het thema met vrijwilligers en medewerkers betrokken op de eigen

situatie. Ook op de beide locaties van Albert Hein vonden dit jaar zeer geslaagde bijeenkomsten

plaats.

Bijzonder was de grote deelname van studenten van de HU, als deelnemers en dialoogbegeleiders.

Het was echter niet gemakkelijk voor ieder een goede plek te vinden. Een deel van de studenten

heeft zich buiten Utrecht in de eigen woonplaats aangemeld. Juist hier was goed merkbaar hoe de

aanvankelijke scepsis omsloeg in enthousiasme! Twee docenten van de HU hebben zich er erg voor

ingespannen om deze leerzame ervaring voor de studenten mogelijk te maken.

Aan de dialoogbegeleiders wordt een certificaat verstrekt.

BEETJE LEF – VEEL EFFECT

We horen van alle tafels dat men met het gekozen thema goed uit de voeten kon. De ingevulde

ophaalkaarten geven ook weer dat er sprake was van grote openheid en vrijheid, en ook en

voldoende veilig om ook kwetsbaarheid te kunnen tonen. Er zijn spannende en boeiende

gesprekken gevoerd. Veel deelnemers nemen de herinnering mee aan een bijzondere ervaring.

COMMUNICATIE, PUBLICITEIT EN PERS

De pers: ondanks een goed persbericht (waarbij hulp is geboden) hebben de huis- aan huisbladen

geen aandacht geschonken aan de DVDD. Dat was jammer, vooral omdat we hoopten dat veel

Utrechters zich individueel zouden aanmelden als deelnemer, met behulp van goede publiciteit. Er

was een korte uitzending (telefonisch interview) van radio Utrecht, op de dag van de dialoog zelf,

om 8.30 uur. Bijzonder was de aandacht die FunX radio gaf aan de DVDD. Een verslaggeefster deed

mee aan de dialoog op de HU en vroeg deelnemers vooraf naar verwachtingen en achteraf om

reacties.

De website is (te) eenvoudig van opzet. De mogelijkheden voor aanpassingen zijn gering. Voordeel

is dat het niet gauw - in handen van amateurs – een rommeltje wordt. De uitbreiding met

inschrijving via www.dialoogtafels.nl was niet geweldig. Velen verdwaalden erin. De onderlinge

communicatie tussen organisator, dialoogbegeleider(s) en deelnemers werd hierdoor zeer

belemmerd.
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Wat de inzet van Social Media betreft:

we hebben de indruk dat via Twitter

goede contacten zijn gelegd. Aan inzet

van Facebook zijn we niet

toegekomen. Het drukwerk was te laat

gereed. Affiches zijn niet ruim

verspreid, flyers evenmin. Aan het

doel (Utrechters tot deelname te

bewegen middels opgave via de site)

is niet erg beantwoord.

Het plan om samen met het ‘Huis van de muziek’ en de stichting ‘Tafelboom’ een promotour door

de stad te organiseren ging niet door omdat de gemeente Utrecht hiervoor geen toestemming

verleende. Op muzikale ondersteuning van bijeenkomsten volgend jaar mogen we echter rekenen,

met o.a. een mooi arrangement van het gedicht van Ingmar Heytze dat op onze site is te vinden.

TRAINING

Bijna 70 (!) mensen namen deel aan de training. De belangstelling van studenten van de HU

(ondersteund door enthousiaste docenten) was overweldigend. Volgend jaar zullen we op

verschillende data en tijdstippen trainingen aanbieden.

FINANCIEN

We zijn ruim binnen de begroting gebleven; de totale kosten zullen niet meer bedragen dan

ongeveer 5500,00 € . Voor Kick-off en training is tegen zeer geringe vergoeding ruimte beschikbaar

gesteld. Catering werd verzorgd door vrijwilligers. Dit jaar was er alleen van de Gemeente Utrecht

financiële ondersteuning. Aanvragen bij o.a. Rabobank en Elise Mathilde Fonds werden afgewezen.

het Oranjefonds overweegt volgend jaar bij te dragen. In ieder geval is er nog een kleine buffer die

in staat stelt om door te gaan. Voorlopig wordt vooral geïnvesteerd in middelen voor PR en

communicatie (verbeteringen website, ontwerp folder etc.). Professionele ondersteuning zal bij

groei nodig blijken. Vooral de coördinatie vraagt te veel van vrijwilligers. Volgend jaar zal op de

begroting toch een bedrag voor personele inzet moeten worden opgenomen.

EFFECTEN

De Dag van de Dialoog is positief onder de aandacht gebracht van burgers en

gemeentebestuurders, organisaties en instellingen in Utrecht. Er is een netwerk van relaties

opgebouwd waarvan we veel profijt zullen hebben bij de organisatie van de DVDD volgend jaar, en
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andere, toekomstige activiteiten. Er is ook waardering en belangstelling gegroeid voor het UPLR,

(Utrechts Platform voor levensbeschouwing en Religie) die de verantwoordelijkheid voor dit

evenement op zich heeft genomen.

VERVOLG-ACTIVITEITEN UTRECHT IN DIALOOG

 Leden van de werkgroep ‘Utrecht in dialoog’ zijn betrokken bij de organisatie van een

bijzondere ‘vredesdialoog’ in het voorjaar van 2013

 Op woensdag 19 december vond een speciale dialoog plaats in de Geertekerk te Utrecht,

voor en door studenten van de Hogeschool Utrecht. Met ruim zestig deelnemers. Het

thema luidde: ‘Waar loop jij warm voor?’ Aan de dialoogbegeleiders werd bij deze

gelegenheid een certificaat uitgereikt.

In de periode van 1 – 10 november vindt de dag van de dialoog plaats. Voor nadere informatie

wordt verwezen naar de sites www.utrechtindialoog.nl en www.nederlandindialoog.nl. De

werkgroep is inmiddels verzekerd van gemeentelijke steun. Maar ook instellingen en bedrijven een

steentje bij kunnen dragen aan een succesvolle onderneming.

VOORUIT KIJKEN

In een jaar tijd is de organisatie van het UPLR in grote trekken gereed. Er is een stichting gevormd

die op afstand fungeert, voornamelijk zorg draagt voor de nodige (financiële) middelen. Een

stuurgroep is ontstaan uit vertegenwoordigers van de ‘founding partners’: De Utrechtse stedelijke

raad van kerken, de Joods liberale gemeente, de Turkse en Marokkaanse moslimgemeenschappen,

het Apostolisch Genootschap en de humanisten in onze stad. Op 19 mei was ook de pandit van de

Hindoes in Utrecht aanwezig; we hopen ook hen bij het beleid en de activiteiten te kunnen

betrekken. De stuurgroep wil werken aan vergroting van het draagvlak van het UPLR,

medestanders vinden, en aan haar bedoelingen brede bekendheid geven.

Arie Nico Verheul,  Voorzitter UPLR, Coördinator UTRECHT IN DIALOOG, 10 januari 2013

FINANCIEEL OVERZICHT, JAARREKENING

De Jaarrekening is separaat op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het UPLR.
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SAMEN voor een WAARDE(N)VOL UTRECHT

UTRECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE (UPLR)

is het netwerk van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen en organisaties dat een

waarde(n)volle bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving.

WAAR WE VOOR STAAN:

 samenleven in verscheidenheid en gelijkwaardigheid, met respect voor eigenheid
 zoeken naar verbondenheid, bruggen bouwen, samenwerking
 bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en solidariteit
 een plek bieden voor ontmoeting, onderlinge steun en actie

WAT WE WILLEN

 de kennis over levensbeschouwing en religie verbreden

 de onderlinge dialoog stimuleren

 de betrokkenheid bij de samenleving versterken

 gesprekspartner zijn voor plaatselijke overheid en politiek

Daarbij willen we nauw aansluiten bij bestaande initiatieven in de stad. Met name geldt

dit voor de ‘Utrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van

Utrecht in 2013:

 respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit

 de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid

 uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing

WAT WE DOEN

 bekendheid geven aan onze activiteiten
 aangesloten organisaties en instellingen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan
 steun verlenen aan initiatieven van anderen, op grond van verwante doelstelling
 debatten en projecten organiseren voor alle burgers waarbij respect voor ieders

identiteit en het versterken van sociale cohesie centraal staan
 gezamenlijk optreden om tolerantie te beschermen
 adviezen geven aan instanties en organisaties over het omgaan met

levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit
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Contactinformatie

CONTACTINFORMATIE

ARIE NICO VERHEUL
VOORZITTER

JAN VAN DER KLOOSTER
SECRETARIS

ANNEKE TAN
ALGEMEEN BESTUURSLID

Tel 0306701068

a.n.verheul@casema.nl

Tel 0302883546

jvdklooster@versatel.nl

Tel 0624771049

annetan@planet.nl

UTRECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE

Livingstonelaan 1058 3526JP UTRECHT

Tel 0302883546/0640782682

www.uplr.nl info@uplr.nl

De Stichting UPLR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder
nummer 52527476. Het UPLR heeft de ANBI status, wat wil zeggen dat het een door de inspecteur
van belastingen erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is. Ondersteun het Utrechts Platform!
Uw giften zijn aftrekbaar: Triodosbank nummer 198544413, onder vermelding van UPLR, Utrecht.


