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Emmaus-Samfundet i Haarzuilens ved Utrecht 

(foto: Emmaus Haarzuilens) 

 

 

Emmaus i Holland
-  af Emmaus Europa, 

-  oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

Emmaüs aux Pays-Bas - Emmaüs Europe 

(emmaus-europe.org)  

- noter af Jørgen Olsen. 

 

Interview med Jos van der Meer, Hollands 

nationale delegerede i Emmaus Europas 

repræsentantskab.  

 

Vil du fortælle om Emmaus begyndelse i Holland? 
 

I begyndelsen af 50’erne, tog en gruppe unge 

hollændere til Paris for at arbejde med Abbé 

Pierre. Da de vendte tilbage til Holland, dannede  

 

 

 
1 I årene 1979 – 1986. 

de fonden Vrienden van Emmaus Nederland for 

dermed at støtte Abbé Pierres arbejde. Jean og 

Liesbeth Wilken var drivkraften bag dette projekt, 

og Jean blev senere præsident for Emmaus 

International1.  
 

I 60’erne fik de den idé at stifte et Emmaus-

samfund for at etablere en mere bæredygtig støtte. 

Efter Abbé Pierres møde med en baronesse, som 

havde tilbudt at donere en ubrugt stald samt et 

stykke jord, kunne han hjælpe dem med at finde 

en placering. I 1966 blev det første Emmaus- 

samfund i Holland født i Haarzuilens2.  

 

Hvilke aktiviteter udfører Emmaus i Holland? 
 

At leve, arbejde og dele sammen.  

2 Landsby nær Utrecht. 

https://emmaus-europe.org/emmaus-aux-pays-bas/
https://emmaus-europe.org/emmaus-aux-pays-bas/
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Holland har i dag 10 medlemsorganisationer samt 

4 grupper, der forbereder sig på at tilslutte sig den 

internationale bevægelse3. De er opdelt i 7 

samfund og 7 grupper bestående af frivillige. 

Samfundene er relativt små og huser mellem 10 

og 15 ”compagnons”4 hver. I alt arbejder 80 

”compagnons”, omkring 560 aktive frivillige og 

mere end 20 lønnede medarbejdere for Emmaus i 

vores land. 
 

I Holland fortsætter grupperne med at udføre de 

traditionelle Emmaus-aktiviteter, såsom at 

indsamle, sortere og sælge brugte genstande. Vi 

har udviklet os gennem tiden, fra at være en 

samling klunsere til at være en social virksomhed, 

der samarbejder med offentlige renovationscentre.  
 

Vi skiller os af med møbler fra hjemmene og 

arrangerer workshops, hvor man kan istandsætte 

antikke møbler. Nogle af grupperne er 

medlemmer af den nationale hollandske 

organisation af genbrugsbutikker, der igen er 

medlem af RREUSE5. 

 

Hvordan har I haft det siden sundhedskrisen og 

hvordan har I tilpasset jer situationen? 
 

De to nedlukninger forhindrede os i at sælge vores 

varer, som vi plejer at gøre. Den første fandt sted i 

foråret 2020 og den seneste varede fra december 

2020 til begyndelsen af marts 2021. Efter den 

første nedlukning var vores kunder så glade for at 

vende tilbage til butikken, at de lidte tab blev 

kompenseret.  
 

Takket være den støtte, som vi modtog fra 

regeringen havde vi ressourcer nok til at overleve 

endnu en nedlukning. For os var det vigtigste at 

undgå Covid-19-smitte i det hollandske samfund. 

De mest sårbare og ældre frivillige holdt orlov og 

vender gradvist tilbage efterhånden som 

sundhedssituationen forbedres. 

 

Hvilke udfordringer står grupperne i jeres land 

overfor? 
 

 
3 Ansøgende organisationer får altid først tildelt et 
medlemskab på prøve. De kan deltage i de regionale 
og internationale møder uden stemmeret. Efter 
minimum to år og maksimum fem år tager 
bevægelsens ledende organer stilling til, om den 
enkelte organisation kan opnå fuldt medlemskab. 
 

Under krisen indså vi, at vi ved udelukkende at 

sælge produkter i butikker eller på et marked var 

økonomisk sårbare. Vi er nødt til at forbedre 

online-salget. Det forventes, at der i 2022 vil være 

flere online non-food butikker end fysiske 

butikker. 
 

Mere generelt bestræber Emmaus i Holland sig på 

at holde Emmaus' ånd i live og finde nye folk, der 

er villige til at påtage sig denne opgave. Inden for 

Emmaus Hollands Føderation er der nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal overveje, hvordan man 

bedst kan mobilisere nye folk. 

 

Og hvad med den politiske situation i landet og 

foranstaltningerne i forbindelse med kampene i 

Emmaus? 
 

Det nationale valg fandt sted i marts måned. De 

liberale og partierne fra ”det nye højre” vandt 

valget. En liberal statsminister har været landets 

leder i mere end 10 år; men hollænderne er endnu 

ikke blevet trætte af ham. Covid-19 krisen har 

endda gjort ham mere populær.  
 

I betragtning af, at der er 17 partier repræsenteret i 

parlamentet, tager det lang tid at danne en ny 

regering. Efter mere end to måneders forhandling 

ville vi bevæge os mod en liberal regering med 

kun få pladser til miljøforkæmperne, men det er 

endnu ikke bekræftet. 
 

I sidste uge modtog vi gode nyheder fra et 

miljømæssigt perspektiv, ikke et politisk: 

Milieudefensie (”Forsvar for miljøet”) vandt en 

retssag, uden fortilfælde, hvilket betyder, at Shell 

nu bliver nødt til at tænke grønt. Retten beordrede 

Shell-virksomheden til at optrappe sine 

bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer. 

Shell skal reducere sin CO2-udledning med 45 % 

i 2030 i forhold til 2019. Vi håber at dette vil tjene 

som udgangspunkt for vigtige tiltag, der vil tvinge 

virksomheder til at være mere miljøvenlige. 

4 Uoversættelig betegnelse for mennesker, der bor og 
arbejder sammen i Emmaus-samfund – det kvindelige 
ord er ”compagnes”. 
 

5 Internationalt netværk for cirkulær økonomi About 
us | RREUSE 

https://rreuse.org/about-us/
https://rreuse.org/about-us/

