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Jouw donatie helpt 

Vredesorganisatie PAX bemiddelt tijdens 
conflicten en de verzoening daarna. Met 
jouw directe donatie help je ons daarbij. Dit 
jaar collecteren we voor Sara Srebrenica en 
voor andere vredesinitiatieven in conflict- 
gebieden wereldwijd. Wil je zelf een collecte 
organiseren? Bestel via vredesweek.nl gratis 
collectefolders om die uit te delen en  
zo het collectedoel uit te leggen. Je kunt ook 
een PAX-medewerker uit de sprekersbank 
hiervoor uitnodigen.

Je kunt de opbrengst van jouw collecte 
overmaken op NL03 TRIO 0390 5150 00 
t.n.v. PAX te Utrecht, o.v.v. Vredesweekcollecte 
en de naam van jouw parochie/gemeente. 
Door jouw steun kunnen we samen blijven 
werken aan vrede. Hartelijk dank!

Jij bent een  
onmisbare schakel

Dit jaar zal de Vredesweek nog vrediger verlopen dan vorig jaar.  
En met vredig bedoel ik dan niet vredig in de zin van rustig, rustiek of 
gezapig, met vredig bedoel ik dat de hele week er op gericht zal zijn 
vrede te brengen, uit te dragen, vrede te zijn. Dat kan, ook in 
Nederland, een land waar geen oorlog woedt. Jullie zijn die vrede, 
jullie zijn de onmisbare schakels die ons land, Europa en de wereld 
nodig hebben.

Dat klinkt zeer hoogdravend, maar dat is het niet. Zonder mensen 
geen oorlog, zonder mensen ook geen vrede. Maar wat is vrede?  
Het is niet het echte antwoord op oorlog, het echte antwoord op 
oorlog is liefde. Liefde voor je omgeving, je medemens en jezelf.  
Die liefde hebben jullie, anders las je nu niet de Vredeskrant of was  
je bij een initiatief in de Vredesweek. Jullie stellen, hoe klein je die 
misschien ook vindt, een daad, een vredesdaad. Of je nou aanwezig 
bent bij de uitreiking van onze Pax-duiven op 21 september in 
Amsterdam, luistert naar een College Tour, meeloopt met een  
Walk of Peace of een dialoog op gang brengt in je buurt, wat je ook 
doet, je doet iets.

We denken allemaal wel eens: O jongens, wat heeft het voor zin wat 
ik doe?! We voelen ons allemaal soms heel erg klein. We vinden de 
wereld dan zo ongelofelijk cynisch. Geld en het streven naar macht 
maken de dienst uit en de wapenindustrie regeert. Ja, ja, dat zal 
allemaal, dat is misschien ook waar, maar waarom zouden we ons 
daarbij neerleggen? Als we niets doen, weten we zeker dat er niets 
verandert. Als we wel iets doen, als we spreken over oorlog, als we 
vluchtelingen opvangen, als we lopen voor vrede, als we voormalige 
vijanden met elkaar in contact brengen, dan laten we zien dat we 
allemaal mensen zijn. Mensen die maar één ding echt willen: Vrede. 

Ik hoop jou deze Vredesweek ergens in Nederland tegen te komen. 
Veel succes, want ook jij kunt iets voor vrede doen. 

Vincent Bijlo is Ambassadeur van Vrede

Voor de 52ste keer organiseert  
vredesorganisatie PAX samen met tachtig 
Ambassades van Vrede en veel andere 
lokale groepen in Nederland de Vredesweek.
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Roderick Heijning, een topfrietenbakker uit 
Utrecht, is het daarmee eens. Daarom serveert 
hij in meerdere steden tijdens de Vredesweek het 
Patatje Vrede. “In 2015 hebben we een project 
gedaan voor en met Syrische vluchtelingen. 
Hierbij konden wij van dichtbij zien wat oorlog 
met een mens kan doen. We hoefden daarom 
niet lang na te denken toen we de vraag kregen 
om met deze actie mee te doen.” In de  
Vredesweek wordt in al zijn Dapp frietwinkels in 
Utrecht, Zwolle, Leiden en Breda een patatje 
vrede verkocht. Roderick: “Jong, oud, rijk, arm. 
Iedereen is welkom bij ons. We willen meer doen 
dan alleen frietbakken. Met onze uitgangspunten: 
biologisch, ambachtelijk, duurzaam hopen we iets 
goeds door te geven aan een volgende generatie.”  

› Kijk op frietwinkel.nl voor de adressen.

Geen trek in (een patatje) oorlog

Loop een snackbar binnen en het gaat over oorlog, een patatje oorlog om precies te 
zijn. Het leek PAX een goed idee om die naam te veranderen in een patatje vrede. 

De toevoeging 'oorlog' is een verwijzing naar het slordige toevoegen van  
de ingrediënten, alsof het om een slagveld gaat. De lugubere naam heeft 
waarschijnlijk ook te maken met de curry of ketchupsaus op de friet. 

Foto: Hilke Vos/indebuurt Zwolle

RODERICK  

HEIJNING

•   friet met alleen pindasaus en mayonaise
•   friet met pindasaus, mayonaise en rauwe gesnipperde uitjes.
•   friet met pindasaus en mayonaise (wordt in sommige regio's 

'Patatje flip' of 'Patatje Pinda-Mayo' genoemd).
•   friet met pindasaus, mayonaise, curry en rauwe 

gesnipperde uitjes (voornamelijk Noord-Brabant en 
omgeving Leiden, wordt ook wel kernoorlog 
genoemd).

•   friet met mayonaise, currysaus en rauwe 
gesnipperde uitjes, maar zonder ketchup 

(ongebruikelijk, heet normaliter 
speciaal).

•   friet met mayonaise, ketchup, 
currysaus, pindasaus en uien 

(ongebruikelijk).
•    In België is een 'Friet 

oorlog' friet met 
stoofvleessaus, 

mayonaise en 
ketchup.

Patatje oorlog volgens Wikipedia
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“  Ik wil 
de wereld  
mooier  
maken” 
Avond aan avond stond actrice 
en regisseur Sanne Vogel in 2015 
op het station van Amsterdam 
Centraal. Ze maakte aankomende 
vluchtelingen er wegwijs. 
Daarvoor kreeg ze vorig jaar de 
PAX Duif, een aanmoediging voor 
mensen die zich inzetten voor 
vrede. Sanne: “We hebben maar 
één wereld. Het is zo belangrijk 
dat je aardig bent voor anderen.”

PAX Magazine #3 Herfst 20184

SANNE
VOGEL

Door Helma Maas



5PAX Magazine #3 Herfst 2018

Tussen Sanne en de Syrische Muayad en Amir ontstond 
een vriendschap. “Als ik zag hoe mensen in opvang- 
kampen het zoveel slechter hadden dan ik, gunde ik 
mezelf eigenlijk niets meer. De vriendschap leerde me 
veel. Ik kan niet iemands verdriet wegnemen, maar het 
gelukkig wel verzachten.” 

Lachen
Sanne heeft een druk leven, maar op de momenten dat 
Muayad en Amir bij haar logeerden, nam ze hen overal 
mee naar toe. Zo leerden ze elkaar steeds beter kennen. 
Haar inzet voor Syrische vluchtelingen mondde uit in  
een theaterstuk ‘Nieuwe Familie’, waarmee ze begin dit 
jaar toerde. Het stuk maakt duidelijk dat ‘vluchtelingen’ 
mensen met een hart zijn met wie je heel erg kunt 
lachen. Dat laat ook de kinderfilm ‘Zomer zonder mama’ 
zien waaraan Muayad meewerkt en die in maart 2019 op 
de Nederlandse televisie komt. De vriendschap tussen 
een Nederlands meisje en een Syrisch meisje uit Aleppo 
staat daarin centraal.

Klaarstaan
Sanne: “Ik maak me nog steeds zorgen om wat er in de 
wereld gebeurt. Ik ben overtuigd vegetariër, maak me 
druk om het milieu en om de politiek. Weet je dat er 
miljoenen weeskinderen zijn in het Midden-Oosten? Als 
niemand wat doet, wat gebeurt er dan? Misschien vallen 
ze wel ten prooi aan terreurorganisaties.” De drive die 
Sanne heeft om de wereld een beetje mooier te maken, 
heeft ze van huis uit meegekregen. “Mijn moeder staat 
altijd klaar voor iedereen. Ik leerde van mijn ouders dat 
ook al heb je zelf niks, je toch kunt delen. We hebben 
maar één wereld. Het is zo belangrijk dat je aardig bent 
voor anderen. Dat heeft me wel gevormd. Typerend is 
ook dat mijn moeder geen dure raskatten kocht, maar 
altijd juist de afdankertjes uit het asiel. Een kat met een 
scheef hoofd of een te korte staat. Niemand wilde die, 
maar wij dus wel.”

Politieke boodschap
‘Zomer zonder mama’ heeft natuurlijk ook een politieke 
boodschap. “Net als met mijn theaterstuk wil ik de angst 
voor vluchtelingen wegnemen,” zegt Sanne. “Juist kleine 
persoonlijke verhalen doen de mensen beseffen dat we 
allemaal hetzelfde zijn, gevlucht of niet.” Als uitsmijter wil 
ze nog kwijt dat de film heel ‘groen’ geproduceerd is.  
Dus geen plastic bekertjes op de set, maar iedereen een 
duurzame waterfles. Scripts en callsheets zullen niet 
zomaar afgedrukt worden, maar per mail worden 
verstuurd. “De catering is altijd vegetarisch tenzij een 
crew-lid van te voren aangeeft vlees te willen, zodat er 
geen onnodig vlees wordt verspilt. Kleding en rekwisieten 
schaffen we zoveel mogelijk tweedehands aan en we zijn  
aan het kijken hoe we op een handige manier afval 
kunnen scheiden, want dat is nog best lastig met een 
rondtrekkende filmset.” ◆

Sanne Vogel. Foto: Noah Valentyn
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“P
AX staat voor vrede en brengt 
mensen bij elkaar die de moed 
hebben om voor vrede te gaan. 
‘Lessen in Vrede’ in Syrië is 

exemplarisch voor het belangrijke werk dat PAX doet 
in conflictgebieden en brandhaarden in het  
Midden-Oosten. Jaren geleden was ik veel in het 
Midden-Oosten voor mijn toenmalige werk. Ik heb toen 
ervaren hoe moeilijk het kan zijn om open en direct 
over mensenrechten te spreken. Dit project krijgt dat 
voor elkaar, via de weg 
van onderwijs aan jonge 
kinderen.

Iedereen is welkom 
Kinderen, waar ook ter 
wereld, hebben recht op 
onderwijs. In veel steden 
in Syrië zijn scholen 
getroffen door het oorlogs- 
geweld. Soms zijn 
schoolgebouwen zelfs 
bewust doelwit van 
bombardementen. 
Oneindig veel kinderen kunnen daardoor niet langer 
naar school. Daar wilden de vredesactivisten van Kesh 
Malek, een lokale partner van PAX, iets aan doen.  
In de scholen die zij hebben opgezet, leren kinderen 
lezen, schrijven en rekenen. Maar er gebeurt nog 
zoveel meer. Leerlingen krijgen kennis, concrete 
vaardigheden en inzichten aangereikt om tolerante, 
actieve en vrije burgers te worden. En iedereen is 
welkom: meisjes en jongens, ongeacht hun etnische  
of religieuze achtergrond.

Geen eenvoudig project
Het verbindende onderwijs op de scholen van Kesh 
Malek zorgt voor een zeer belangrijk tegengeluid in een 

diep verdeeld land. Het biedt bovendien een concreet 
alternatief voor de indoctrinatie door jihadistische 
groepen die ook in het onderwijsvacuüm sprongen. 
‘Lessen in Vrede’ is geen eenvoudig project gebleken. 
Het plan was om zeven scholen op te zetten in Aleppo, 
voor 2300 kinderen. Maar in 2016 werd de situatie in 
de belegerde stad steeds nijpender. Het was niet 
langer veilig voor de kinderen om naar school te gaan, 
een conciërge werd vermoord. Aan het einde van het 
jaar viel de stad. Veel van de leerlingen en leerkrachten 

van de scholen raakten 
ontheemd. We hebben 
toen uitgebreid met PAX 
besproken of en hoe het 
project toch voortgezet 
kon worden. 

Veerkracht
Ik ben zeer onder de 
indruk van de vastbera-
denheid waarmee het de 
vredesactivisten in 2017 
gelukt is om een doorstart 
te maken. Er staan nu 

vier scholen en een onderwijscentrum in het gebied 
ten noordwesten van Aleppo. 1600 kinderen krijgen 
les. 250 kinderen uit voormalig ISIS-gebied worden 
begeleid in traumaverwerking. Ik begrijp dat er elke 
dag ouders aankloppen met de vraag of er ook een 
plekje is voor hun kinderen. De scholen zijn een sprankje 
hoop. In ontwikkelingssamenwerking is ‘resilience’ 
tegenwoordig een veelgebruikt woord. Soms lijkt het 
bijna een holle frase te worden. Maar als ik denk aan 
het werk van deze vredesactivisten in Syrië, dan 
belichamen zij voor mij ʻveerkrachtʼ in de sterkste zin 
van het woord.” ◆
 
› verhalen.paxvoorvrede.nl/lessen-in-vrede

“Oorlog, en toch 
gaan ze naar school”
Vrede kun je leren. Dat spreekt Felicia Hudig aan. Felicia werkt bij de 
Nationale Postcode Loterij en vertelt waarom ze het onderwijsproject 
‘Lessen in Vrede’ steunt.

Lessen in Vrede in Syrië

 

FELICIA  
HUDIG

PAX Magazine #3 Herfst 20186
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“Durf de ander  
te ontmoeten”

Tjerk en Lodewijk in het voetspoor van eerdere generaties

Door Helma Maas

Met al 800 kilometer in de benen van Parijs naar Utrecht, liep PAX Duif winnaar 
Tjerk Ridder deze zomer de laatste 275 kilometer van het Martinuspad naar 
Groningen. Het is een pad dat loopt via oude forten, musea, Sint Maartenskerken 
en andere plekken die met oorlog en vrede te maken hebben.

TJERK 
RIDDER

Foto: Marieke van Pagée
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Muzikant en theatermaker Tjerk maakt van zijn reis 
een eigen ‘walk of peace’. Met ezel Lodewijk trekt 
hij veel bekijks en zo knoopt hij met de meest 
uiteenlopende mensen een praatje aan. Het thema 
dat hij aan zijn moderne pelgrimage heeft mee- 
gegeven is ‘delen’. Tjerk: “Ik neem mijn gitaar mee 
en zo deel ik ook iets van mij met de mensen die 
mij zo gastvrij onderdak bieden. Lodewijk draagt 
mijn tent en slaapzak en zo kampeer ik vaak bij 
mensen thuis op hun erf. Ik leerde mezelf ook beter 
kennen. Soms moet ik mijn verlangens, ik heb een 
enorme behoefte aan koffie, even opschorten. 
Totdat iemand misschien zijn koffie met mij wil delen. 
Dat is helemaal in de geest van Sint Martinus, die 
deelde zelfs de helft van zijn mantel. 

Ommekeer
Wist je dat Martinus vernoemd is naar een 
Romeinse oorlogsgod Mars en dat de historische 
Martinus op zijn vijftiende al soldaat was? Hij heeft 
een enorme ommekeer gemaakt in zijn leven. Op 
zijn achttiende reed hij de poort van Amiens, een 
stad in Noord-Frankrijk in, en daar zag hij een 
bedelaar. Hij gaf hem de helft van zijn mantel, de 
andere helft behoorde toe aan het Romeinse leger. 
Die liefde en barmhartigheid tekenden hem. Later 
trok Martinus zich uit het leger terug en werd een 
vredestichter. Tijdens mijn voettocht probeer ik te 
onderzoeken wat delen en broederschap nu betekent 
in onze tijd. Mensen delen hun ruimte, kennis en 
water met mij en ik deel mijn ervaringen met hen 
dan later weer in mijn theatervoorstellingen.

Kazemattenmuseum
In het kazemattenmuseum op de Afsluitdijk maakte 
niet zozeer het feit dat de Duitse Blitzkrieg daar in 
1940 vastliep indruk, maar ontroerde de brief van 
een kapitein die is gefusilleerd me tot tranen toe. 
Hoe iemand die weet dat hij morgen gaat sterven 
een brief kan schrijven zonder wrok. De liefde die 
hij overbrengt op zijn kinderen. Het vergt moed om 
je uit te spreken voor vrede.

“We moeten 
niet vergeten 
wat de 
mensen vóór 
ons gedaan 
hebben”

PARIJS AMIENS IEPER GENT ANTWERPEN UTRECHT AMSTERDAM LEEUWARDEN GRONINGEN

Innerlijke strijd
Soms moet je ook met je eigen demonen vechten. 
Durf de ander te ontmoeten. Dan hoor je misschien 
iets over jezelf dat je niet zo leuk vindt. Maar als je 
dat kan veranderen, brengt het wel meer bevrijding 
voor jezelf. En kun je ook zien wie de ander is? Als 
je verschillen opzij durft te zetten, dan kun je jezelf 
en anderen de ruimte geven. De innerlijke strijd die 
ieder mens met zichzelf voert, leidt er hopelijk toe 
dat we een grote strijd tussen bevolkingsgroepen 
kunnen voorkomen. Vorig jaar liep ik van Parijs 
naar Utrecht over de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. De generatie die die oorlog nog zelf 
heeft meegemaakt sterft uit en dat gebeurt straks 
ook met de mensen die de Tweede Wereldoorlog 
hebben meegemaakt. Als je niet uitkijkt dan denken 
mensen bij 5 mei alleen nog aan een vrije dag.  
We moeten niet vergeten wat de mensen vóór ons 
gedaan hebben. Wat wij doen, doen we voor de 
generaties na ons. De zaden van vrede die we 
planten, zullen we zelf niet oogsten. Maar wij bouwen 
en lopen verder in het voetspoor van mensen die 
ons voorgingen.” ◆

Ambassadeur van Vrede Vincent Bijlo liep ook een 
stukje mee. Kijk op vredesweek.nl 

BONNE ROUTE!

Vanaf september kun je de voorstelling op allerlei 
andere locaties in Nederland en België bezoeken. 
De speellijst is te vinden op tjerkridder.com.
Daar vind je ook filmpjes van zijn reis.

DE PAX DUIF

Ook dit jaar reikt PAX weer de PAX Duif uit. Dat is 
een waardering van PAX aan mensen die op een 
bijzondere manier werken aan vrede. De uitreiking 
vindt plaats op de Internationale Dag van de Vrede, 
21 september, om 16.00 uur in het Volkshotel in 
Amsterdam. Er is moed nodig om te werken aan 
vrede, het kan soms spannend of zelfs gevaarlijk 
zijn. Daarom is het bijzonder dat zoveel mensen de 
wereld een stukje mooier maken. Of dat nu is door 
vluchtelingen een warm welkom te geven of door 
de politiek ter verantwoording te roepen. PAX wil 
deze positieve verhalen laten zien. Verhalen van 
mensen die een verandering teweeg brengen, op 
grote of juist kleine schaal. Zij steken hun nek uit 
om geweld te voorkomen. Daarom zetten wij deze 
vredeshelden in het zonnetje met de PAX Duif.
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Het gesprek vindt plaats in ‘The Black Archives’ in 
Amsterdam. Het archief is gehuisvest in het gebouw 
van de Vereniging Ons Suriname die volgend jaar  
100 jaar bestaat. Raul leidt de fotograaf en mij door de 
tentoonstelling ‘Zwart & Revolutionair’ dat het verhaal 
van Hermina en Otto Huiswoud vertelt. Twee mensen 
die al in de jaren ’20 van de vorige eeuw tegen 
kolonialisme, racisme en economische ongelijkheid 
streden. De panelen vertellen hun levensverhaal en 
laten zien dat je in koloniaal Suriname alleen al 
vanwege je antikoloniale en communistische ideeën 
vastgezet kon worden. Aan een wand hangen brieven 
van geheime diensten waaruit blijkt dat Otto in de 
Tweede Wereldoorlog geïnterneerd was in een kamp 
in Suriname. Door het officiële taalgebruik heen sijpelen 
de vooroordelen over ras en politieke associatie. 

Hoe zie jij als vormgever van deze expositie 
de relatie naar nu?
“In deze tentoonstelling is ook hedendaagse kunst  
van Iris Kensmil, Brian Elstak en van mezelf te zien. 
Mijn werk staat voor niets zo dicht bij die wand met  
documenten van inlichtingendiensten uit de jaren ’40 
over Huiswoud. In de video-installatie die ik gemaakt 
heb zie je beelden van twee activistes die werden 
opgepakt naar aanleiding van de Zwarte Pieten- 
discussie. Met kunst proberen we een brug te slaan 
van toen naar nu. Wat er nu gebeurt kun je niet los 
zien van het verleden. In 2010 ben ik met een aantal 

schrijvers, kunstenaars, academici uit gaan zoeken 
hoe we aan die beelden van Zwarte Piet komen. Het 
project met de t-shirts ‘Zwarte Piet = racisme’ dat daar 
uit rolde leverde veel primaire reacties op. Maar je 
hoort wel wat de argumenten van mensen zijn. Daarna 
hebben we meer kunstprojecten georganiseerd over 
de beeldvorming over zwarte mensen. Ik probeer met 
mijn kunst dingen open te breken en mensen tot 
andere inzichten te laten komen, maar ik probeer ook 
veel ruimte te laten voor eigen interpretatie. Ik noem 
mezelf ook geen activist.”

Waarom niet?
“Activisme vind ik een negatief label dat geplaatst 
wordt om aan te geven dat iemand - in de ogen van 
anderen - afwijkt van de gevestigde orde. Het klinkt 
voor mij alsof je met de korte termijn bezig bent. Mijn 
werk lijkt op dat van een filosoof: mensen prikkelen, 
mensen onbewust ‘aanraken’. Misschien gaan ze pas 
veel later anders denken.”

Als kunst zegt ‘Zwarte Piet is racisme’, 
wat is racisme dan?
“Wat is de definitie van racisme die we hanteren? 
Is dat de smalle versie, ‘rassendiscriminatie’ 
of hebben we het over het ‘systeem 
racisme’? Discriminatie op basis van ras 
gaat over kleur. Racisme gaat ook over 
macht, privilege, gender. Dan móet je 

“Ik probeer dingen 
open te breken”

Omgaan met het verleden

Door Helma Maas

“Discrimineren? Nee, in mijn vriendengroep speelt afkomst helemaal niet” 
- Het is makkelijk kritisch te zijn op anderen die onze multiculturele 
samenleving in twijfel trekken, maar waarom raakt het Zwarte Pieten 
debat dan zo’n gevoelige snaar in Nederland? Heeft dat met ons koloniale 
en slavernijverleden te maken? Een pleidooi van beeldend kunstenaar 
Raul Balai om kritisch naar ons verleden te kijken.

PAX Magazine #3 Herfst 201810

RAUL  
BALAI
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RAUL BALAI

Raul Balai, 1980, Amsterdam 
studeerde aan de HKU in Utrecht.  
In zijn werk spelen thema’s als 
multi-etniciteit en stereotypen een 
grote rol. Met humor maakt hij de last 
van het verleden en de vooroordelen 
bespreekbaar.

Het archief  huisvest unieke documenten over 
de burgerrechtenbeweging 
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naar de geschiedenis kijken. Als we het hebben  
over etniciteit, vraag ik: hoe komt het dat we zo over 
etniciteit denken? Mensen verliezen snel de  
geschiedenis en de internationale context uit het oog. 
In de Verenigde Staten was in de 19e en begin 20ste 
eeuw ‘blackface’ een acteur die zijn gezicht zwart 
schminkte en in varietéshows zwarte mensen 
belachelijk maakte. De slavernij was toen nog maar 
net afgeschaft. Zo bezien is ‘blackface’ méér dan een 
vooroordeel tegen zwarte mensen. Het is een 
vooroordeel dat samen hangt met het systeem van 
slavernij. Zwarte Piet is een vorm van blackface en 
niet los te zien van de internationale context.” 

Waarom raakt de pietendiscussie zo’n 
gevoelige snaar? 
“Het lastige is dat mensen denken dat je hun kindertijd 
af zou willen nemen. Maar dat is een misverstand. Je 
hoeft niet al je dierbare jeugdherinneringen over boord 
te zetten. De suggestie dat ‘Zwarte Piet’ alleen maar 
positief is, vind ik vreemd. Blijkbaar is het ook negatief 
te gebruiken, want veel zwarte kinderen worden voor 
‘Zwarte Piet’ uitgescholden. Je kunt het feest toch ook 
vieren zonder zwarte kinderen te kwetsen?” 

Wanneer word je in je dagelijks leven 
geconfronteerd met jouw diverse  
achtergrond?
“Als je niet wit bent in de Nederlandse samenleving, 
word je elke dag daar mee geconfronteerd. Ik paste  
op het appartement van mijn schoonouders. Ik kom  
’s avonds thuis, vraagt een buurvrouw me ‘Woon jij 
hier?’. Vraagt ze mij nu: ‘Ben je aan het inbreken?’,  
of vraagt ze me geïnteresseerd: ‘Ben je nieuw in het 
pand?’. Pas als ik haar intonatie hoor en haar 
lichaamshouding zie, weet ik wat ze bedoelt. Dat is 
heel vermoeiend. Het maakt je wel scherp in het 
‘lezen’ van mensen.” 
 
Zou een jongere generatie meer bereid 
zijn te veranderen? 
“We zitten hier in het westen in een identiteitscrisis 
vanwege ons verleden van kolonialisme, westers 
imperialisme en het Verlichtingsdenken. Waarden als 
‘vrijheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ die nu zo uit dat denken 
worden gelicht, zijn in tegenstrijd met het  
neo-liberalisme. Iedereen is uit op eigen gewin. Maar 
daarmee sluit je mensen uit. Ook jongeren, die zich 
misschien meer bewust zijn van de verbondenheid met 
de rest van de wereld, zie ik nog niet opstaan tegen 
het dominante economische systeem. Met mijn kunst 

wil ik mensen inzichten geven waardoor systemen 
veranderen.”

Hangt alles dan samen? 
“Het proces dat we met Zwarte Piet meemaken fungeert 
als een breekijzer dat ruimte heeft gecreëerd om het 
over heikele onderwerpen te hebben. Dus om etniciteit, 
racisme, islamofobie, paternalisme en seksisme 
bespreekbaar te maken. De Amerikaanse activist en 
wetenschapper Angela Davis noemde het anti-Zwarte 
Piet-activisme een inspiratie voor de Black Lives 
Matter-beweging in de Verenigde Staten. Dat vind ik 
heel positief. Sociale bewegingen beïnvloeden elkaar. 
Ik denk dat we er als samenleving beter uitkomen.” 

Gaat er nog een generatie over heen?
“De geschiedenis gaat altijd in golven. Begin jaren ’70 
en ’80 heb je ook een grote anti-racisme golf gehad. 
Net als in de jaren ’20 van de vorige eeuw toen 
Hermina en Otto Huiswoud de wereld rondreisden. 
Voor sommige mensen valt het puzzeltje pas na een 
tijdje. Ieder heeft zijn eigen tempo daar in.” ◆  

HET WERK VAN PAX

Een land opnieuw opbouwen na een oorlog of 
grootschalig geweld is ongelooflijk moeilijk. Kijk naar 
Bosnië, Kosovo, Irak en Zuid-Soedan. Geweld kan 
makkelijk opnieuw oplaaien, vooral als de wonden uit 
het verleden niet zijn geheeld. PAX onderzoekt hoe 
een samenleving om kan gaan met een gewelddadig 
verleden. Oorlogsmisdaden mogen niet onbestraft 
blijven. Slachtoffers hebben ook recht op genoeg- 
doening, op erkenning van wat hen is aangedaan en 
compensatie van hun verliezen. Onder andere via de 
methode van ‘verhalen vertellen’ kijken mensen naar 
hun verleden, juist om de weg naar vrede open te 
maken. Slachtoffers van geweld kunnen een meer 
inclusieve geschiedenis opbouwen, daarmee wordt  
het conflict minder zwart-wit. Want oude misdaden 
onbesproken laten creëert nieuwe generaties die, als 
de eerdere generaties, hun toevlucht zullen zoeken tot 
geweld. Toch gaat het niet alleen om een kritische 
omgang met het verleden. Ook staan de structuren ter 
discussie die vrede en democratie en wederopbouw 
mogelijk moeten maken. Per situatie en land moet 
gekeken wat kan, en wanneer. Er is geen blauwdruk 
voor. ʻDealing With the Pastʼ is een centraal thema 
voor het werk van PAX.
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Veertig jaar klussen voor een ander

Drie generaties doen samen 
vrijwilligerswerk
Door Helma Maas 
Flup. In het woordenboek kom je het niet tegen, maar het bestaat wel, en dat is 
maar goed ook: de Pax Christi Follow-up groep uit Delft. Een groep vrienden die 
elke zomer samen vrijwilligerswerk doet nadat ze elkaar veertig jaar geleden 
leerden kennen tijdens een van de voettochten van Pax Christi.

Dat vrijwilligen gaat de generaties door. 
Jonge mensen, meestal van rooms- 
katholieke huize, wandelden samen en 
praten over de dingen die hen raakten. 
Vaak waren ze net klaar met de 
middelbare school of een andere 
opleiding. De dertig leden van Flup 
geven de ervaring van ʻsamen iets doen 
voor anderenʼ door aan hun kinderen. 
Judith Wilmer is er sinds haar 17e bij.  
Ze zat in de vijfde klas gymnasium op 
het St. Stanislascollege van de Jezuïeten 
toen ze voor het eerst meeliep. Judith: 
“Na die eerste tocht kwamen we bij 
elkaar en vonden we dat we wat terug 
moesten doen in de vorm van  

vrijwilligerswerk. Zo nemen we elke 
zomer wat vakantiedagen op om via de 
Thuiszorg of de Vrijwilligerscentrale 
klussen te doen. Dan gaan we tuintjes 
opknappen, plafonds witten bij mensen 
die daar geen professionele hulp voor 
kunnen betalen of rolstoeluitjes doen. 
Het kan echt van alles zijn.”

Bijna gestopt
Dat doet deze hechte vriendengroep 
inmiddels al veertig jaar. Judith: “We 
hebben ooit op het punt gestaan om 
ermee te stoppen, zeker toen sommigen 
van ons baby’s kregen. We sliepen altijd 
heel basic in een buurthuis op een matje 

op de grond. Maar gelukkig konden we 
het Kruithuis huren, zodat het toch weer 
betaalbaar werd. Dus nu slapen we in 
een voormalig kruitmagazijn dat het 
kwartier is van de scouting.ˮ Een van de 
deelnemers, Monica van Leeuwen is er 
alle veertig jaar bij geweest, zij kwam al 
op haar 16e. Haar ouders helpen ieder 
jaar minstens een dagje mee, ook al zijn 
ze in de tachtig. De maatschappelijke 
betrokkenheid die door de voettochten 
zo gestimuleerd werd, heeft zijn vruchten 
afgeworpen. De deelnemers hebben het 
ook aan de generatie na hen kunnen 
doorgeven. Judith: "De jongste is 14 en de 
oudste die volop meedraait is 60." ◆

FLUP
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CARNE Y ARENA

Is het een machine waarin je empathie 
krijgt voor een vluchteling of is het een 
kermisattractie? Die vraag stelden de 
critici na een eerste ervaring met deze 
Virtualrealityinstallatie. 

Vanaf oktober tot in 2019 kun je het 

zelf ervaren in de Fenix Food 

Factory, Katendrecht, Rotterdam.

Win kaartjes voor de film 
RAFAËL

RAFAËL is een spannend verhaal over 
dromen, standvastigheid en grenzeloze 
liefde. Gebaseerd op ware gebeurte-
nissen vertelt Rafaël het aangrijpende, 
soms ongelooflijke verhaal van de 
Nederlandse Kimmy en Tunesische 
Nazir. Wanneer Nazir aan het begin 
van de Arabische Lente geen visum 
krijgt om in Nederland bij de geboorte 
van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij 
illegaal de oversteek naar Europa te 
maken. 

PAX geeft kaartjes weg voor de 

vertoning van deze film op dinsdag  

2 oktober, tijdens het Nederlands 

Filmfestival.  

Wil je ook kans maken op een 

kaartje? Ga naar snel naar  

paxvoorvrede.nl/rafael want op = op!

FILMTIPS

Nieuwe film over Nelson Mandela:  
THE STATE AGAINST  
MANDELA & THE OTHERS

In 2018 is het honderd geleden dat 
Nelson Mandela werd geboren en vijf 
jaar sinds zijn overlijden. Tijdens het 
historische Rivoniaproces in 1963 en 
1964 was hij een van de belangrijkste 
figuren. Maar naast hem stonden  
nog acht mannen die, net als Mandela, 
op het punt stonden om veroordeeld  
te worden tot de doodstraf. Allemaal 
streden ze voor hetzelfde doel: het 
einde van het Apartheidsregime in 
Zuid-Afrika.
 
Vanaf 6 december in de bioscoop en 

in 2019 op televisie. 

GEORGE EN ERAN WORDEN 
RACISTEN

In deze actuele komedie belichten de 
bruine vrienden George & Eran samen 
met het witte zangduo Nordgrond de 
(on)mogelijkheid om het ‘goed’ te doen, 
want er is altijd iemand die zich beledigd 
voelt, gediscrimineerd of ongelijk 
behandeld. Een stuk waarin ze op een 
geestige, maar ook vileine manier het 
debat over racisme en seksisme fileren.

Vanaf januari in de theaters. Zie de 

actuele speellijst op:  

georgeeneranproducties.nl

THEATERTIPS

PRACTIVISME:  
EEN HANDBOEK VOOR 
HEIMELIJKE REBELLEN

In een wereld waarin we slechts een tweet 
verwijderd lijken van een kernoorlog bindt  
Eva Rovers de strijd aan met de verlammende  
machteloosheid die iedereen kent.  

Eva Rovers  

(2018; 120 p., uitgeverij Prometheus)  

ISBN 9789044636536

BOEKENTIPS

PAX GEEFT  
KAARTJES WEG

OP = OP!
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Onze 80 Ambassades van Vrede en andere vrijwilligers organiseren tijdens de Vredesweek veel activiteiten. Een kleine greep uit de honderden 
evenementen, dialoogbijeenkomsten, vieringen, wandelingen, filmvertoningen en  theatervoorstellingen.  
Kijk op vredesweek.nl om de meest actuele informatie en adressen te vinden. Daar kun je ook materialen downloaden of bestellen.  
En vergeet niet te doneren op NL03 TRIO 0390 5150 00 tnv PAX, Utrecht o.v.v. Vredesweekcollecte. 

/\GEI\ID/\ 

Vechten voor vrede

Na een lange periode kom ik op straat mijn oud-buurvrouw weer 
tegen. In leeftijd schelen we generaties, in gesprek vinden we elkaar. 
Zij zegt dat ik ben gegroeid, ik informeer naar haar kleinkinderen.  
Als we het hebben over mijn werk vraagt ze me alleen te schrijven 
over mooie dingen. We lachen en nemen afscheid, de ontmoeting is 
te kort om te vertellen dat ik het niet met haar eens ben. Want juist 
omdat mooie dingen zo belangrijk zijn, moeten we het ook over zaken 
hebben die dat niet zijn. Alleen dan kunnen we daar iets aan doen.

Deze zomer zou Nelson Mandela honderd jaar oud zijn geworden. 
Ter gelegenheid daarvan vieren we het einde van de apartheid. 
Mooie dingen dus, zoals mijn buurvrouw zou zeggen. Maar laten we 
niet vergeten dat ondertussen nog steeds kinderen van honger in 
Jemen sterven, Rohingya moslims worden vervolgd, op Gaza 
bommen worden geworpen en in Nederland kinderen van vluchtelingen 
worden vastgezet. Onrecht waar we oog voor moeten hebben, want 
zonder rechtvaardigheid geen vrede.

In de Koran draagt God op standvastig in rechtvaardigheid te zijn, zelfs 
als dat ingaat tegen de eigen belangen. Ik lees dat als een aansporing 
om menselijkheid altijd boven economische en politieke afwegingen 
te plaatsen. Op het meest primaire niveau betekent het de ander 
behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat kind in 
Jemen is ook het onze.

Standvastig zijn in rechtvaardigheid betekent voor mij ook het aangaan 
van confrontatie. De profeet Mohammed heeft namelijk gezegd dat 
wie iets verwerpelijks ziet, moet proberen dat te veranderen. Met de 
hand, met de tong of met het hart. Dus door te handelen, te spreken 
of te wensen. Noem het activisme. En ja, dat kan best eng zijn. 

Zo moest Nelson Mandela voor zijn strijd tegen onrecht een  
persoonlijke prijs betalen en heeft hij in de gevangenis zijn kinderen 
niet op kunnen zien groeien. Een recenter voorbeeld is Nasser Zafzafi. 
Die heeft in Marokko aan den lijve moeten ondervinden wat er kan 
gebeuren als je je uitspreekt tegen misstanden in de samenleving.  
De rechter sprak laatst een vonnis van twintig jaar tegen hem uit. 
Nassers ‘misdrijf’? Activisme.

We zijn niet allemaal zo moedig als de Mandela’s of Zafzafi’s, maar we 
kunnen wel elk op onze eigen manier activist zijn. Met de hand, met de 
tong, of met het hart. Als we allemaal strijden tegen onrecht, hoe eng 
dat ook kan zijn, dan delen we ook samen de overwinningszege. 

Vrede.

Kauthar Bouchallikht 
schrijft voor De Correspondent  
over samenleven

CYBERSECURITY  
IN DANGER?
Ambassade van Vrede 
Enschede ism Studium 
Generale Twente
Vrijhof-Agora, De Veldmaat 5, 
Enschede, 18 september,  
19.30 - 21.00 uur
Digitale veiligheid is van uiterst 
belang in een wereld waarin alle 
info in clouds opgeslagen wordt.  

DEBAT: HET EIND VAN 
DE MIDDELLANDSE 
ZEEROUTE
Humanity House  
Prinsegracht 8, Den Haag,  
23 september, 16.00 - 17.30 uur
Ervaringsdeskundigen, politici, 
activisten en journalisten gaan 
op zoek naar de meest humane 
manier om de Middellandse 
Zeeroute te beëindigen.

ONE HILVERSUM  
FESTIVAL
De Oude Haven, Hilversum,  
23 september, 13.00 - 21.00 uur
Dit festival brengt alle  
Hilversummers van verschillende 
culturele achtergronden,
leeftijden en seksuele voorkeuren 
bij elkaar.

HUMAN LIBRARY 
MAASTRICHT
21 september, 13.30 - 17.00 uur
In de Human Library lees je 
geen boeken, maar mensen. Een 
vluchteling, een hooligan, een 
ex-crimineel, een transgender, 
een dakloze en een tienermoeder 
zitten klaar om jou hun levens-
verhaal te vertellen.

WALK OF PEACE 
UTRECHT
Moskeeplein 89, Utrecht, 23 
september, 13.00 - 15.00 uur
Ontmoet elkaar onderweg, van 
de Ulu-moskee naar de Domkerk, 
langs monumenten, parken en 
mooie hofjes in de Utrechtse 
binnenstad. Ambassadeur van 
Vrede Vincent Bijlo sluit de 
middag af.

COLLEGE TOUR  
NIJMEGEN
Studievereniging Religie- 
wetenschappen (AWAZ) & 
Moslim Studentenvereniging 
(MSW) Nijmegen  
Comeniuslaan 4, Nijmegen,  
19 september, 18.30 uur 
PAX medewerker Vincent 
Vrijhoef gaat samen met 
studenten in gesprek. O.a. over 
de vraag welke rol religie speelt 
in het Midden-Oosten. 

NETWERKONTBIJT
Ambassade van Vrede 
Rotterdam
Burgerzaal van het stadhuis, 
Rotterdam, 21 september,  
7.00 - 9.00 uur
Veel jongeren in Rotterdam 
kunnen wel een steuntje in de 
rug gebruiken. Tijdens dit 
netwerkontbijt worden deze 
jongeren in contact gebracht 
met Rotterdammers die ze dit 
kunnen bieden.  
Aanmelden verplicht via 
facebook.com/Vredesweek010 

UITREIKING 
PAX DUIVEN
PAX, Volkshotel,  
Wibautstraat 150, Amsterdam, 
21 september, 16.00 uur 
Tijdens dit event zet PAX 
verschillende vredeshelden in 
het zonnetje door hen een 
PAX Duif te geven.
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Help ons, doneer, 
en krijg er  
een kunstwerk 
voor terug
TV-persoonlijkheid en kunstenaar Eddy Zoëy 
maakte het kunstwerk ‘Building Bridges’.  

Het overbruggen van verschillen is waar 
het werk van PAX over gaat. Daarom 
steunt Eddy het werk van PAX door  
25 reproducties van zijn kunstwerk te 

schenken aan mensen die doneren. Het 
idee achter het kunstwerk is dat vrede alleen 
kan ontstaan door samenwerking. Zoëy: 
“Door begrip voor elkaar te hebben, 
nieuwsgierig te zijn naar elkaars verschillen 
en deze te bespreken, creëer je verbinding. 
Ga het gesprek aan. Roep. Schreeuw het uit 
voor mijn part, maar blijf communiceren. 
Reach out!”

De reproducties zijn hoogwaardige kunst- 
drukken van 51x51 cm. Doneer minimaal  
€ 250 via paxvoorvrede.nl/buildingbridges 
en ontvang als geschenk een van deze 
exclusieve reproducties. De donatie komt ten 
goede aan het werk van PAX.  
Wees er snel bij. Op = op.

Maak het

Walk of Peace  

vredesteken

Durf jij met een andere wandelaar of voorbijganger 
het vredesteken te maken? Wie weet krijg je ook 
een mooi gesprek over vrede. Angela en Pieter 
gingen je voor. Deel het via #WOP2018.
(Een idee van Angela Sluisdom) 

Loop je mee?
PAX organiseert samen met de Raad van Kerken  
in tientallen gemeenten een Walk of Peace. Een eigentijdse en korte 
variant van de aloude voettochten. In 2017 werd er op meer dan 
twintig plekken een Walk of Peace georganiseerd en ook dit jaar 
staan er de nodige lokale vredeswandelingen op stapel. 

Kijk op vredesweek.nl waar er bij jou in de buurt een wandeling  
is en doe mee.

25 

KUNSTDRUKKEN
‘BUILDING BRIDGES’

1 VOOR JOU?


