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IKV Pax Christi gaat 
verder als PAX!
Met een nieuwe naam wil PAX meer mensen aan-
spreken en natuurlijk de mensen die ons al wel 
kenden onder de naam IKV Pax Christi niet verliezen. 
Dat betekent dat het werk dat PAX al 65 jaar doet 
ook onder de nieuwe naam gewoon doorgaat, maar 
dat we wel blijven vernieuwen. 

De aandacht van PAX gaat uit naar mensen in (post)
conflictgebieden, zoals Syrië, Irak, Zuid-Soedan en 
Colombia. Misschien wel meer dan voorheen stellen we 
met PAX ons eigen gedrag ter discussie. Durf jij om in 
een gesprek over Syrië te vertellen over de vele goede 
initiatieven die er ook nog zijn in Syrië of laat je je mee-
voeren in de stroom die zegt dat er in de oorlog in Syrië 
iedereen bloed aan zijn handen heeft? En durf je ook uit 
te komen voor je geloof in een gesprek over de situatie in 
Zuid-Soedan waar kerkleiders een belangrijke positieve 
rol spelen bij vredesinitiatieven? 

Regelmatig nodigt PAX internationale gasten uit die we 
in gesprek laten gaan met beleidsmakers en journalisten 
of ander publiek. Zo was er een delegatie uit Irak die zich 
sterk maakt voor rechten van (religieuze) minderheden. 
Amir Jajé, Dominicaans geestelijke en Sheikh Alaa 
Al-Zuhairi, Vice-president van de Mandeërs in Bagdad 
bezochten samen met journalist/medeoprichter van de 
Irakese Raad voor Interreligieuze Dialoog Saad Salloum 
en PAX het Vaticaan, Genève en Brussel. 
Verder was PAX betrokken bij de komst van Kareem Khan 
(47), journalist en vader van een zoon die omgekomen is 
door een aanval van drones in Pakistan. Hij spant een 
rechtszaak aan tegen de CIA en het Pentagon. Ook 
overweegt hij om naar het Internationaal Strafhof te 
stappen om een klacht in te dienen over drone-aanvallen 
in Pakistan. 
De komende drie maanden is James Koung Ninrew Dong, 
Presbyteriaanse predikant uit Zuid-Soedan in Nederland. 
PAX werkt al jaren met hem samen, onder andere op 
het onderwerp van mensenrechtenschendingen door 
oliemaatschappijen. 

De mening die je uitdraagt als je PAX steunt, doet een 
beroep op je moed. Zanger Tim Akkerman schreef er een 
lied over ‘Brave of our hearts’, waarmee hij wil zeggen 
dat je moed nodig hebt in je hart om te doen wat je moet 
doen om de wereld beter te maken. Soms is dat dichtbij 
huis, als het om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat, 
soms is het ver weg. Maar altijd vergt het durf van je. 
Daarom doet PAX deze uitnodiging: Vrede, wie durft? 

We zijn benieuwd naar jullie reactie.  
Stuur een mail naar PAXmagazine@paxvoorvrede.nl

FALL-OUT BOVEN ROTTERDAM
Onderzoekers van PAX brachten de gevolgen van een kernbom- 
explosie in Rotterdam in kaart. 

ZIJ DURVEN!
De 55 Ambassades van Vrede hebben de moed om te geloven in 
vrede, zij voeren actie voor Syrië.
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Enkele weken geleden liet Paus Franciscus twee vredesduiven 
los nadat hij had opgeroepen tot vrede. Een kraai en een  
zeemeeuw vielen de vredesduiven onmiddellijk aan. Die kraai 
en die zeemeeuw komen wij in ons werk ook steeds tegen.

De kraai staat voor het geweld en de repressie waaronder partners 
van PAX in Zuid-Soedan, in Syrië en zoveel andere conflictgebieden 
werken aan vrede. Hun voorbeeld, hun moed en hun overtuiging 
leren ons dat ook wij  mensenrechtenvoorvechters en vredesactivist 
kunnen zijn. De zilvermeeuw staat voor de onverschilligheid en het 
cynisme waarmee mensen beweren dat vredeswerk nutteloos en 
naïef is. Het vraagt tegenwoordig durf om tegen de stroom in bij te 
dragen aan vrede. Daarom zeggen wij: PAX. Vrede. Wie durft?

Bij de start van vredesonderhandelingen in Addis Abeba tussen 
delegaties van de regering van Zuid-Soedan en een rebellengroep 
las onze partner Bisschop Paride Taban een solidariteitsbrief van 
PAX voor, ondertekend door o.a. de voorzitter van de PKN-synode 
Karin van den Broeke en Bisschop Gerard de Korte. Deze onder-
handelingen waren na zeven maanden ploeteren tot stand gekomen 
met intensieve begeleiding door PAX die daarvoor steun kreeg van 
Minister Ploumen. Wij hadden er voor gekozen om kerkleiders een 
centrale rol te geven als bemiddelaars binnen dit vredesproces en 
hen te ondersteunen. 

Een dag na de lancering van onze nieuwe naam bereikten de 
delegaties in Addis Abeba een akkoord over het staken van vijan-
delijkheden. De vredesduif bleek sterker dan de kraai en vitaler dan 
de zeemeeuw. PAX is onze nieuw naam. Maar ons vredeswerk gaat 
door in een spoor van oude dromen naar een nieuwe dageraad.

Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX

PAX:  met een nieuwe
naam in een spoor 
van oude dromen

PAX KICK-OFF!
De vredesbeweging is 65 en viert dat met een nieuwe 
naam: PAX. 

‘MONDIAAL BURGERSCHAP 
VEREIST ACTIE’
Hoogleraar Evelien Tonkens over de vraag hoe je  
mensen actief en mondiaal maakt. 

WEL OF NIET NAAR MALI?
Twee politici spreken zich uit over de Nederlandse  
deelname aan de VN-missie.

KORT

OP REIS MET... FERHAD EHME
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Film & leestip 
Het Movies that Matter Festival in Den Haag is het jaarlijkse 
internationale film- en debatfestival over vrede en recht in de 
Internationale Stad van Vrede en Recht. Tussen 20 en 27 maart 
a.s. presenteert het festival in Filmhuis Den Haag en Theater 
aan het Spui in Den Haag zo’n 70 speelfilms en documentaires, 
dagelijkse talkshows, muziekoptredens en een expositie.
Dit jaar zijn onder het thema ATOMIC vier documentaires en een 
speelfilm geschaard die inhoudelijk aansluiten op de wereldtop 
die op 24 en 25 maart in Den Haag plaatsvindt. Tijdens deze 
Nuclear Security Summit (NSS) komen wereldleiders bijeen om 
te praten over de beveiliging van nucleaire materialen. Het film- 
en debatprogramma ATOMIC belicht de voor- en nadelen van 
nucleaire toepassingen en de veiligheidsrisico’s daarvan.  
Op dinsdag 25 maart vindt om 20.30 in de foyer van Theater aan 
het Spui de ATOMIC TALKSHOW plaats, over het nut van 
kernenergie, het gevaar van nucleaire rampen en terrorisme en 
de resultaten van de NSS. Aan de spreektafel schuiven o.a. 
Wilbert van der Zeijden (PAX), Kirsty Alexander (Nuclear 
Industry Association), Chang-Hoon Shin (directeur Asan Nuclear 
Policy and Technology Center), Bert Wolterbeek (directeur van 
het Reactor Instituut Delft) Jorien de Lege (Greenpeace) en 
filmmaker Patrick Marnham (Snake Dance). De talkshow is 
gratis toegankelijk.

Kijk voor meer informatie en reserveringen op  
www.moviesthatmatter.nl 

In actie voor Syrië
De afgelopen maanden is de oorlog in Syrië weliswaar vaak in 
het nieuws geweest, maar bleven de vredesactivisten in Syrië 
minder zichtbaar in de media. Het maatschappelijk verzet tegen 
zowel president Assad als de Al-Qaida achtige groepen in 
Syrië is er wel degelijk. In de week voorafgaand aan de derde 
verjaardag van de Syrische Revolutie hebben organisaties zoals 
PAX, het Syrische Comité, Amnesty International, Oxfam Novib, 
Impunity Watch, Hivos en het The Hague Institute for Global 
Justice de handen ineengeslagen om solidariteit met Syrië onder 
de aandacht van het publiek en beleidsmakers te brengen.  
PAX organiseerde een bijeenkomst over overgangsrechtspraak, 
we deden mee aan de social media actie #WithSyria en we 
organiseerden bijeenkomsten in Amsterdam, Breda, Tilburg, 
Hilversum, Utrecht en Amersfoort.
 

PAX heeft begin 2014 diverse Syrische activisten in contact 
gebracht met Nederlandse beleidsmakers en journalisten. Imam 
Mouaz-al Khatib (53), de eerste leider van de Syrische Oppositie 
Coalitie gaf aan twee universiteiten een College Tour. Hij kon uit 
eerste hand vertellen wat zijn pendeldiplomatie tussen Istanbul 
en Qatar betekent voor Syrië. Maha Hamada Ghrer (27), lerares 
uit Syrië en oprichter van de Mustafa Qarman scholen in Aleppo 
waarvoor in de Vredesweek actie is gevoerd is in maart in Neder-
land geweest. Ze bezocht een lagere school in Tilburg, sprak met 
studenten in Breda, deed mee met de Ambassade van Vrede 
in Amersfoort en was een van de sprekers op de bijeenkomst 
‘Doorbreek de stilte rond Syrië’ in de Nieuwe Liefde. Radwan 
Ziadeh (38), advocaat en hoofd van de Syrische commissie voor 
‘Transnational Justice’ was in maart in Nederland en België op 
uitnodiging van PAX. Hij adviseert de Syrische Oppositie over 
rechtspraak in het tijdperk na Assad. Sinds het begin van de op-
stand werkte hij aan het documenteren van schendingen van de 
mensenrechten. Hij heeft hierover twee keer bij de VN Mensen-
rechtenraad in Genève getuigd. 

5 mei 

Bevrijdingsfestival
PAX staat ook op het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Ambas-
sadeur van Vrede Tim Akkerman zal daar zijn speciaal voor 
PAX geschreven song Brave of our hearts en heel veel andere 
liederen van zijn nieuwe cd spelen. Ook is er een activiteit van 
PAX op het Plein van de Vrijheid. 
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PAX staat voor vrede, 
ook in Zuid-Soedan

WW

Op de dag na onze naamsverandering stond het in de krant: 
‘Bestand in Zuid-Soedan na hulp Nederlandse vredesbeweging 
PAX’. Na 65 jaar doet PAX nog steeds waarvoor het ooit is 
opgericht: het zo direct mogelijk bijdragen aan vrede. De Franse 
lerares Marthe Dortel-Claudot klopte in maart 1945 op de deur 
van bisschop Pierre-Marie Théas. En op 5 mei 1948 volgden 
katholieke mensen in Nederland in die voetsporen.  
In Zuid-Soedan, waar de kerk midden in de samenleving staat, 
speelden Zuid-Soedanese bisschoppen van verschillende 
kerkgenootschappen een belangrijke rol bij het staakt-het-vuren 
tussen de rebellen van David Yau Yau van het Murle volk en 
de Zuid-Soedanese regering. Dankzij intensieve vredesonder-
handelingen door drie Zuid-Soedanese bisschoppen werd een 
bestand getekend. Net voor het begin van de onderhandelingen 
las emeritus bisschop Paride Taban een solidariteitsbrief voor 
van de bij PAX aangesloten Nederlandse kerken.

KORT

Stop killer robots nu het nog kan
 
Het lijkt misschien science fiction, maar een wapen dat zelfstandig een doelwit kiest en 
vervolgens besluit of het dit doelwit al dan niet uitschakelt, is helaas geen fictie meer. 
Er is voldoende bewijs dat aan de ontwikkeling van dit soort killer robots wordt gewerkt. 
Tijdens de conferentie van de Campagne tegen Killer Robots in Londen presenteerde 
PAX onlangs het rapport ‘Deadly Decisions – 8 objections to killer robots’. In het rapport 
maakt PAX met acht bezwaren tegen killer robots duidelijk waarom er een verbod op de 
ontwikkeling van deze wapens moet komen. Ook lanceerde de vredesbeweging  een 
animatiefilm hier over. Een verbod op deze robots is dringend nodig, omdat de technolo-
gische ontwikkelingen richting volledig autonome wapens snel gaan. Het is hoog tijd dat 
overheden zich afvragen of deze ontwikkelingen wel wenselijk zijn voordat - zoals vaak 
bij nieuwe wapens - het niet meer zinvol is deze vraag te stellen. 

Het rapport en het filmpje over killer robots staan op www.paxvoorvrede.nl.
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Stuur een vredeswens!
Erik Locht uit Zuidwolde deed een suggestie voor een kaartje die 
je kan sturen aan iemand waarmee je ruzie hebt.je kan sturen aan iemand waarmee je ruzie hebt.
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Wat als de bom valt? Hield deze vraag ons in de jaren ’80 nog bezig, 
tegenwoordig lijken we er niet meer zo van wakker te liggen. Toch 
moeten we wel degelijk rekening houden met het scenario dat er in 
Nederland een kernbom ontploft. Onderzoekers van PAX brachten de 
gevolgen van een kernbomexplosie in Rotterdam in kaart. ‘Het is de 
echte hel!’

HOOFDARTIKEL

   FALL-OUT 
BOVEN 
       ROTTERDAM

Door Marianne Wilschut

oen de sirenes gingen, verschuilden mijn vader, mijn 
broertje en ik ons in het trappenhuis. Er kwam een 
harde knal. Je hoorde glasgerinkel en de voordeur werd 

uit de sponningen geblazen. Van het getroffen pand tegenover ons 
viel alleen nog het dak te herkennen. Daar stak een blauwe steek-
vlam uit”, vertelt Ton Schoenmaker, een van de overlevenden van 
het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 die in ‘Herinne-
ringen aan vuur’, een documentaire van Heddy Honigmann aan het 
woord komt. Niet eens zozeer de sirenes, het gefluit en de knallen 
van de bommen maar het bulderen van de brandende huizen, is het 
geluid dat de meeste overlevenden van dat bombardement vooral 

is bijgebleven. Schoenmaker: “Al die 
rook. Het joeg van de vlammen, je 
voelde de hitte op je gezicht en er was 
amper zuurstof. Verschrikkelijk! Ik was 
vreselijk bang.” 
In nog geen kwartier tijd verwoestten 
Duitse brisantbommen op die fatale 
meidag een groot deel van het toen 
600 jaar oude centrum van Rotter-
dam. Desondanks slaagde de stad 
er na de oorlog in om het centrum 
weer op te bouwen en zelfs een van 
de grootste havensteden ter wereld 
te worden. Juist vanwege die haven 
zou een verwoestende ramp als die 

uit 1940 zich nog een keer kunnen voordoen. Voor terroristen die 
West-Europa een slag willen toebrengen, is de Rotterdamse haven 
immers een aantrekkelijk doelwit. Of de stad een atoombom ooit te 
boven zou kunnen komen, is zeer de vraag.
“Het is de echte hel!”, zegt Wilbert van der Zeijden, onderzoeker 
nucleaire ontwapening bij  PAX. Samen met zijn collega Susi Snyder 
schreef hij een rapport over de mogelijke gevolgen van een kernwa-
penontploffing in de haven van Rotterdam. Die explosie zal niet te 
vergelijken zijn met het bombardement van 1940. Van der Zeijden: 
“Bij de explosie van een kernbom van 12 kiloton komt een enorme 
lichtflits en een grote vuurbal vrij. Omdat licht sneller reist dan het 
geluid is dat het eerste wat de mensen in de ruime omgeving van de 
ramp zullen merken. Tot aan Delft kunnen mensen tijdelijk verblind 
zijn door de flits.”

Directe straling
De directe radioactieve straling die vrijkomt, maakt een kernbom ook 
schadelijker dan andere bommen. “De ioniserende straling bescha-
digt de celwanden, mensen die blootgesteld worden aan een dosis 
van 1000 REM of meer, zullen daardoor snel sterven aan inwendige 
bloedingen. Die dosis zal in een straal van 1 km worden gevoeld. 
Iets daarbuiten is de directe straling iets minder, 600 REM, maar dat 
is nog dusdanig hoog dat mensen binnen een paar uur of zelfs een 
paar dagen een zeer pijnlijke dood zullen sterven”, verwacht Van der 
Zeijden.
Al met al zou het dodental van de ramp op kunnen lopen naar 
72.000. De fall-out zal de grootste killer blijken te zijn. “Uit de grote 
paddenstoelwolk zal het na ongeveer tien tot vijftien minuten radio-

actief materiaal en stofdeeltjes gaan regenen. Dit kan urenlang duren 
en zal een groter gebied treffen. De gangbare windrichting in februari 
is oost-noordoost, het is goed denkbaar dat de stad Utrecht daardoor 
ook met de fall-out te maken krijgt”, schat hij. 
Net als in 1940 zal de explosie daarnaast enorme branden en grote 
chaos veroorzaken. Wegen staan vast, telefoonnetwerken zijn uit de 
lucht. “Ook in andere steden zal de paniek groot zijn. In het begin zal 
namelijk niet meteen duidelijk zijn dat het maar één bom betreft.”

Besmette melk
De PAX-onderzoekers keken ook naar de ge-
volgen op lange termijn. Het centrum van Rot-
terdam kunnen we waarschijnlijk afschrijven, 
denkt Van der Zeijden. “Een groot deel van het 
stadscentrum zal jaren gesloten zijn. Als het 
gebied na tien jaar wordt vrijgegeven, zal niet 
iedereen staan te popelen om weer terug te 
komen.” De naburige wijken en streken zullen 
ook lang last houden van het nucleaire stigma. 
Ook de Nederlandse economie heeft daarvan 
te lijden. “Het zal lang duren voordat de regering de andere landen in 
de Europese Unie weet te overtuigen dat Nederlandse melk echt niet 
meer besmet is.”
Met het rapport wil PAX laten zien dat geen enkel land zich op de 
gevolgen van zo’n verschrikkelijke ramp kan voorbereiden. Van der 

Zeijden schreef het rapport niet om te beschuldigen, maar om te laten 
zien hoe groot de humanitaire gevolgen van een kernbom zijn.
Want waar die humanitaire gevolgen van ‘de bom’ in de jaren ’70 en 
’80 in de discussie over kernwapens nog een centrale rol hadden, zijn 
die geleidelijk op de achtergrond geraakt. Van der Zeijden: “Als over 
nucleaire wapens wordt gesproken, gaat het over veiligheidsvraag-
stukken en niet over hoe gruwelijk die bom is. Bij chemische wapens 
en clusterbommen zul je nooit iemand horen zeggen dat ze nodig zijn 
om te voorkomen dat een ander land jou aanvalt, maar hoor je vooral 
over de gruwelijke gevolgen van deze wapens. Terecht natuurlijk, 
maar het is gek dat als het gaat over de ergste bom die er is, je nau-
welijks iets hoort over de consequenties.”

Mensenwerk
Dat kernwapens al heel lang niet zijn gebruikt, kan daarmee te 
maken hebben, beaamt hij. “De kans is ook klein dat ze worden 

‘Al met al zou het 
dodental van de 
ramp op kunnen 
lopen naar 72.000. 
De fall-out zal 
de grootste killer 
blijken te zijn.’

“T



PAX magazine #1 Lente 20148 9PAX magazine #1 Lente 2014

gebruikt. De ruim 17.000 kernkoppen die er zijn, zijn goed beveiligd 
en geregistreerd. Als er eentje mist, wordt dat snel gemerkt. Maar die 
beveiliging blijft mensenwerk. Het is denkbaar dat bijvoorbeeld een 
terroristische groepering er de hand op weet te leggen. In ‘Command 
and Control’ beschrijft Eric Schlosser talloze blunders met nucleair 
wapentuig. Zo bleken de veiligheidscodes van sommige nucleaire bun-
kers in Amerika jarenlang 0000 als code te hebben omdat de beveili-
gers het te veel gedoe vonden om die codes telkens te veranderen.”
Dat die consequenties van een kernwapenexplosie niet te overzien 
zijn en je nooit het risico kunt uitsluiten dat de wapens in verkeerde 
handen vallen, is des te meer reden om nu eindelijk een verbod op 
alle kernwapens af te spreken, vindt Van der Zeijden. Met het rapport 
wil hij daarom behalve het grote publiek ook regeringen met de neus 
op de feiten drukken. Er zijn vijf landen – Rusland, de Verenigde  

Staten, Engeland, Frankrijk en China – die volgens verdragen kern-
wapens ‘mogen’ bezitten mits ze vaart maken met onderhandelingen 
om van de wapens af te komen. Daarnaast is er nog een aantal 
landen zoals India, Pakistan, Israël en Noord-Korea dat kernwapens 
heeft. Er wordt wel gesproken over het terugbrengen van het aantal, 
maar echt vaart zit hier niet in. 
Studente politicologie Benthe van de Pol beaamt dit. “De nucleaire 
ontwapening gaat tergend traag.” Vorig jaar nam zij deel aan de 
crash course ‘Lobbyen tegen Kernwapens’ die PAX organiseerde. Ze 
nam onder andere een kijkje bij een conferentie over het non-prolife-

ratieverdrag in Genève en ging in discussie met beleidsmedewerkers 
van Buitenlandse Zaken. “Daarbij sprong de ambivalente houding 
van de Nederlandse overheid erg in het oog. Aan de ene kant zegt de 
regering zich hard te maken voor een kernwapenvrije wereld, maar 
aan de andere kant is Nederland ook lid van de NAVO die kernwa-
pens bezit en doet de regering geheimzinnig over de kernwapens die 
in Volkel liggen.” 
Die ambivalente houding van de Nederlandse regering maakt ook dat 
zij tot nu toe weigert om een statement over de humanitaire gevolgen 
van kernbommen te tekenen. “Wij en collega-organisaties in andere 
landen, willen de 185 landen die geen kernwapens bezitten zo ver 
zien te krijgen dat zij de leiding nemen om een verbod op kernwa-
pens af te spreken”, vertelt Van der Zeijden. “Zo’n verklaring kan 
daartoe een eerste aanzet zijn.” 

Het verbod moet er volgens hem echt komen 
om de vijf nucleaire machten zover te krijgen dat zij hun 

wapens eindelijk ontmantelen. “Daarom gaan wij dit jaar 
ook uitgebreid van ons laten horen op nucleaire conferenties in 

Wenen en in Den Haag, en ook in eigen land vragen we aandacht 
voor kernwapenontwapening, bijvoorbeeld in de Vredesweek.” 

Studente Van de Pol: “Onder mijn generatiegenoten leeft ‘de bom’ 
niet zo, daarom moet er veel meer aandacht komen voor de gevolgen 
ervan. De effecten van een kernbom zijn immers niet te overzien en 
zullen niet alleen onze generatie maar vele generaties na ons treffen.”

Door Tasniem Anwar

Wat doet een Ambassade nu buiten de  
Vredesweek (20-28 september)? Die vraag 
horen we vaak. 

Momenteel zetten de Ambassades van 
Vrede zich in voor vredesactivisten in het 
Syrische dorp  Kafranbel. Ook zij blijven,  
ondanks het aanhoudende geweld in hun 
land, geloven in een vreedzaam Syrië. 
Samen protesteren ze op een vreedzame en 
creatieve manier tegen het gewelddadige  
optreden van het regime en andere strijdende 
partijen. Elke vrijdag sturen de activisten uit 
Kafranbel cartoons en slogans met vredes-
boodschappen de wereld in, waarmee ze de 
internationale gemeenschap oproepen om 
de mensen in Syrië niet te vergeten. Ook  

delen zij zo de hoop om ooit in een vreed-
zaam verenigd Syrië te wonen: “Een samen-
leving waarin iedereen samen in vrede leeft, 
ongeacht etnische of religieuze achtergrond, 
dat is de boodschap, zegt woordvoerder 
Raed Fares van de activisten uit Kafranbel.  

De vredesambassades laten met hun 
actie zien dat wij ons hier in Nederland ook 
kunnen inzetten voor een vreedzaam Syrië. 
Net als de activisten in Kafranbel roepen 
zij mensen in hun eigen buurt op om hun 
vredesboodschap op een poster te schrijven. 
PAX verzamelt de foto’s van deze vredes-
boodschappen en door ze te delen met de 
Syrische activisten weten zij dat ze  
niet alleen staan. Want alle kleine beetjes 
dragen uiteindelijk bij aan dat ene belangrijke 
doel: vrede. 

Ambassades van Vrede: 

ZIJ DURVEN! 

AMBASSADES VAN VREDEHOOFDARTIKEL

Ambassades van Vrede: 

Z

De activisten uit Kafranbel 
zijn blij met de steun van 
Utrechtse studenten.

Ook een ambassade oprichten?  
Kom op 21 mei om 16.00 uur naar  
de Ambassadeursdag, Meeting Plaza op 
winkelcentrum Hoog Catherijne, Utrecht.

Pax staat voor vrede, maar 
vrede ontstaat niet vanzelf. 
Het kost tijd, energie en 
moed om je er voor uit te 
spreken. De 55 Ambassades 
van Vrede hebben de moed 
om te geloven in vrede. Zij 
zetten zich binnen en buiten 
de Vredesweek voor vrede 
wereldwijd en voor vrede 
in hun eigen dorp of stad.

De bom van minuut tot minuut
Aan Pier 7 in de Rotterdamse Waalhaven ligt een containerschip waar 
een terroristische organisatie in een van de containers een kernbom 
van 12 kiloton heeft weten mee te smokkelen. De bom is niet opge-
merkt door de veiligheidsscans en wordt op tot ontploffing gebracht. 
Hieronder wat fragmenten uit het macabere scenario dat volgt.

 12.00  Tot op 16 km van de explosie zijn mensen verblind door de 
lichtflits, waardoor veel verkeersongelukken gebeuren. Door 
de kracht van de explosie zijn gebouwen in een straal van 1 
km verwoest. De pier en het dok van de haven zijn weggebla-
zen en de wijk Heijplaat is weggevaagd. In een straal van 2 
km. worden mensen geraakt door een bal van vuur, glassplin-
ters, weggeblazen puin en directe radioactieve straling. Zo’n 
8000 mensen zijn op slag dood.

12.03  Tot in Den Haag is de paddenstoelwolk te zien die in het zuid-
oosten van Rotterdam opkomt. In de Waalhaven en de omlig-
gende wijken is het stroomnetwerk vernield. Door de hitte van 
de explosie ontstaan overal spontane branden.

12.06  De NAVO bevestigt dat er geen raketten boven Rotterdam 
zijn geen gesignaleerd en dat de bom op de grond moet zijn 
geëxplodeerd.

12.10  De fall-out begint. Uit de paddenstoelwolk beginnen radioac-
tief materiaal en stofdeeltjes te regenen. De radioactieve wolk 
trekt over het centrum van Rotterdam in oost-noordoostelijke 
richting.

12.15  In de dammen van de Waalhaven komen barsten, water ver-
spreidt zich over de straten van Rotterdam-Zuid.

12.30  Hulpdiensten van buiten de stad komen niet door de grote 
verkeerschaos heen.

12.35  De premier verschijnt op tv en kondigt de noodtoestand aan.

13.35  Ziekenhuizen en medische posten kunnen de toestroom van 
gewonden niet aan. Elders in het land worden medische posten 
belaagd door mensen die jodiumpillen eisen.

14.00  Inwoners van Gouda, Delft, Den Haag en Utrecht krijgen het 
advies om richting het zuidoosten te vluchten. 

15.30  In Den Haag durven de eerste politici te opperen dat Rotterdam 
misschien voorgoed verloren is. 

Fragmenten uit het rapport ‘The Rotterdam Blast’, Wilbert van der 
Zeijden en Susi Snyder, PAX, 2014.
Het rapport is te downloaden op www.paxvoorvrede.nl
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SUZANNE WAS ER BIJ 

TIM AKKERMAN  
maker van het nieuwe 
vredeslied

“Ik vind dat we móeten 
durven. In mijn nieuwe lied 
zing ik For how long agree 
war / if there’s peace in our 
heart. Dat is wat ik werkelijk 
geloof: we zijn allemaal 
met vrede geboren. Maak 
dat maar bewust, en doe 
wat mijn opa al zei: altijd 
even een knikje naar elkaar. 
That’s it!” 

BEN SCHENNINK
bestuurslid PAX 
en HARRY HUMMEL
directeur van het  
Nederlands Helsinki 
Comité

Schennink: “Ik denk dat het 
wel wat gaat worden met 
de nieuwe naam. Natuurlijk 
blijft het moeilijk te vertalen 
wat er in Soedan gebeurt. 
Maar: je moet in beweging 
blijven. Ik hoop dat het lukt!”

Hummel: “Ik had verwacht 
dat het Peace.nl zou wor-
den. Maar het is toch het 
mooie Latijnse pax. Ik ben 
verrast!” 

KIRSTEN WIJBENGA en 
RONALD OBBES  
Ambassade van Vrede 
Assen 

Ons motto is: Vrede maak(t) 
je samen! Het komt uit de 
vredesdenktank waar we in 
Assen mee bezig zijn. Het 
doel ervan is verbinden. Er 
zitten mensen uit alle groe-
peringen in de denktank. Dat 
werkt: bekend maakt bemind!

De vredesbeweging is 65 en dat wordt 
gevierd. Onder meer met een nieuwe 
naam en een nieuw motto,  
PAX – VREDE, WIE DURFT? Op de 
feestelijke aftrap in Amsterdam waren 
er speeches van Abdelkader Benali en 
Liesbeth Zegveld, een vredeslied van 
Tim Akkerman, een tentoonstelling, 
veel nieuwe en oude bekenden, en voor 
iedereen een peace bomb. Suzanne 
was er natuurlijk bij. 

DE PEACE BOMB
cadeautje voor alle  
bezoekers van de kick-off

“Ik ben een Vredesbom met 
zaadjes voor de vrede.  
Ik bevat nectarrijk wilde- 
bloemen-zaad. Gooi mij weg 
en help de bijen.”

JAN GRUITERS 
algemeen directeur PAX

“ VREDE = MOGELIJK.  
Alsof het een wiskundige  
vergelijking is. Ik heb ‘m zo 
opgeschreven omdat ik zelf 
ook weleens twijfel. Door 
deze stelligheid houd ik 
mezelf bij de les. We moeten 
tegen de feiten in hopen.” 

ABDELKADER BENALI  
schrijver 

“‘Vrede is een werkwoord’, 
zei de poëtische priester in 
mijn verhaal. De priester heet 
Esteban en bestaat echt. Als 
hij aan denkt aan vrede dan 
denkt hij aan het klinken van 
de nachtegaal.” 

LIESBETH ZEGVELD
mensenrechtenadvocaat 

“De grote alomvattende 
wereldvrede is een illusie. Ik 
geloof wél in vrede maken, 
als er oorlog is geweest. En 
in vrede op kleine schaal. 
Ik geloof ook dat PAX daar 
enorm goed werk voor doet.”

RAUL EN ERJEE  

bedenkers van het nieuwe logo

“We begonnen met het afscheid van 
de duif. Maar de vogel zit er toch in.
Omdat de vredesduif het meest neutrale 
symbool voor de vrede is, waarin wij
allebei – natuurlijk! – ook echt geloven.”

mensenrechtenadvocaat 

“De grote alomvattende 
wereldvrede is een illusie. Ik 
geloof wél in vrede maken, 
als er oorlog is geweest. En 
in vrede op kleine schaal. 
Ik geloof ook dat PAX daar 
enorm goed werk voor doet.”

“We begonnen met het afscheid van 
de duif. Maar de vogel zit er toch in.
Omdat de vredesduif het meest neutrale 
symbool voor de vrede is, waarin wij
allebei – natuurlijk! – ook echt geloven.”
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en Franse collega  zei ooit tegen 
me: actief burgerschap, dat is 
een pleonasme. Het begrip ‘bur-
gerschap’ betekent op zichzelf 
al een actieve houding.” Evelien 
Tonkens (1961) doet onderzoek 
naar het begrip actief burger-
schap en de manier waarop in 

de samenleving actief burgerschap kan worden bevor-
derd. De Franse collega heeft volgens Tonkens wel een 
beetje gelijk. “Het begrip bevat drie bouwstenen: rechten, 
plichten en de gemeenschap ten opzichte van welke we 
die rechten en plichten dragen. Die gemeenschap kan 
allerlei vormen hebben: je dorp of stad, vrienden maar 
ook de wereldgemeenschap. Doordat burgerschap zowel 
rechten als plichten met zich meebrengt, draagt het in-
derdaad zowel een actieve als een passieve component 
in zich.” 

Vanzelfsprekend
Na de Tweede Wereldoorlog heeft, met de oprichting van 
de verzorgingsstaat, het passief burgerschap echter een 
impuls gekregen, stelt Tonkens. “Voor die tijd ontbrak een 
vangnet voor mensen in moeilijke situaties, zoals een 
uitkering bij ziekte of werkloosheid. Tussen 1950 en 1980 
werden steeds meer van dergelijke rechten binnen de 
verzorgingsstaat verankerd en werden als vanzelfspre-

kend beschouwd. De roep om een actievere houding van 
burgers en het gevoel dat de maatschappij wel iets terug 
mocht verwachten in ruil voor de rechten die zij toeken-
den, werd na de jaren tachtig sterker. Tonkens: “Het hui-
dige begrip participatiemaatschappij is dan ook eigenlijk 
de zoveelste variant van een tendens die vanaf de jaren 
tachtig sterker werd.” De derde component van ‘burger-
schap’, de gemeenschap, is sinds de verzuiling, maar 
vooral door individualisering en globalisering, steeds in-
gewikkelder geworden. Tonkens: “Een belangrijke vraag 
voor veel mensen is inderdaad tot welke gemeenschap 
zij zich als actieve burgers moeten verhouden.  
Er zijn immers zo véél gemeenschappen. Dat roept nieu-
we vragen op over onze plichten. Hoe verhouden we ons 

tot verschrikkingen in bijvoor-
beeld het Midden-Oosten? De 
kennis die we erover hebben, 
maakt dat we onze ogen er niet 
voor kunnen sluiten.”  

Niet aangeboren
PAX stimuleert als vredesorga-
nisatie mondiaal burgerschap, 
vanuit de overtuiging dat gedrag 
van burgers hier van invloed 
kan zijn op vrede en veiligheid 
elders in de wereld. Dat vereist 

Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap
 

MONDIAAL 
BURGERSCHAP  
VEREIST
Door Suzanne van den Eynden   Beeld Studio Aksento Fotografie

“E

INTERVIEW 

Koning en kabinet promoten de participatiemaatschappij, PAX zet zich 
in voor mondiaal burgerschap. Maar wat wordt er nu precies van de 
burger gevraagd, en hoe krijgen we die burger actief én mondiaal? Een 
gesprek met Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap 
aan de Universiteit van Amsterdam.

‘Als mensen geen 
idee hebben op 
welke manier 
ze het verschil 
kunnen maken, 
kunnen we ook 
niet verwachten 
dat ze actief wor-
den en mondiaal 
handelen.’ 

‘mondiale acties en keuzes’ van mensen: als 
consument, kiezer en spaarder bijvoorbeeld.  
Volgens Tonkens zijn de omstandigheden 
voor mondiaal burgerschap sterk verbeterd. 
“Mensen kunnen zich veel meer voorstellen 
bij verre gemeenschappen en conflictlanden. 
Ze zien en horen erover op tv en internet 
of zijn er misschien zelf geweest. Daardoor 
is het makkelijker een band te krijgen met 
ontwikkelingslanden en oog te hebben voor 
de belangen van mensen daar.” Mondiaal 
burgerschap is niet aangeboren, benadrukt 
Tonkens. “Het moet worden gevoed met 
verhalen over wat mensen concreet kunnen 
doen. Als mensen geen idee hebben op 
welke manier ze het verschil kunnen maken, 
kunnen we ook niet verwachten dat ze actief 
worden en mondiaal handelen.” 

Wantrouwen
Wat volgens Tonkens ten aanzien van mon-
diaal burgerschap niet helpt, is het negatieve 
beeld dat tegenwoordig aan ontwikkelings-
organisaties kleeft. “Ik denk dat mensen 
nauwelijks meer weten welke goede dingen 
deze organisaties allemaal realiseren. Ook 
hier geldt: vertel verhalen, maak concreet 
wat mensen kunnen doen. Ik ben opgegroeid 
met Gast aan tafel: een potje waarin we 
bijvoorbeeld een kwartje van ons zakgeld 
moesten doen, waardoor iemand in een arm 
land te eten had. Ik zeg niet dat we dat weer 
moeten invoeren. Maar dat soort projecten 
geven wel het idee dat we niet zo machte-
loos zijn als we soms denken.”

Mensen die geld hebben om te reizen 
waarheen ze willen, zouden belasting 
kunnen betalen die anderen die nu 
economische vluchtelingen genoemd 
worden, ten goede komt. Met zo’n  
belasting geef je mondiaal burgerschap  
handen en voeten.

BURGERSCHAP
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WEL OF NIET NAAR MALI?
Over de Nederlandse deelname aan de VN-missie

DE KWESTIE

“Op korte termijn is de bescherming van Malinese burgers 
het belangrijkste doel. Op lange termijn moeten we streven 
naar politieke stabiliteit en economische ontwikkeling. Tijdens 
het debat over de missie in de Tweede Kamer heb ik een 
motie ingediend om deze zogenoemde 3D benadering  
(diplomacy, defence, development) stevig te verankeren in 
het Nederlandse beleid. Het sturen van alleen soldaten heeft 
weinig zin, we moeten ook helpen om Mali weer op te bouwen.
Nederland heeft al veertig jaar lang een nauwe ontwikkelings- 
relatie met Mali. Helaas moeten we vaststellen dat er met 
name de afgelopen tien jaar van alles is mis gegaan. Criminele 
netwerken in het noorden, die zich onder meer bezig hielden 
met de drugssmokkel, werkten soms nauw samen met 
hoge Malinese regeringsfunctionarissen. Ik denk dat we die 
misstanden te lang hebben genegeerd. Toen president Touré 
ruim twee jaar geleden in Nederland was, klonk er te weinig 
kritiek. 
De dreiging die uitgaat van al-Qaida is reëel. Terroristen 
kunnen ook in Nederland toeslaan. Het is goed dat we samen 
met andere landen proberen om al-Qaida te bestrijden, niet 
alleen in Mali maar ook in andere delen van de wereld. Daar-
om is nauwe samenwerking nodig tussen de verschillende 
landen in de regio. Op dat punt is de basis onder de missie 
een beetje zwak.

Een van de lessen die we geleerd hebben tijdens eerdere 
vredesmissies is dat het lang duurt om structurele verande-
ringen te realiseren. Het is daarom belangrijk dat Nederland 
zich ten minste tien jaar lang committeert.  Dat betekent niet 
dat onze soldaten al die tijd in Mali moeten blijven. Wellicht 
kunnen militairen uit andere landen over twee jaar de Neder-
landse taken overnemen, zodat we daarna op een andere 
manier de samenwerking voortzetten.”

JA, lange termijn 
en niet alleen 
militairen

JA, korte  
termijn en alleen  
militairen

Han ten Broeke
Tweede Kamerlid van de VVD

Bram van Ojik
fractievoorzitter van GroenLinks 

‘Nederland moet zich ten minste tien 
jaar lang committeren.’

“De Nederlandse militairen worden de ogen en oren van 
de VN-missie. Afrikaanse blauwhelmen die al in Mali zijn 
hebben simpelweg niet de middelen om effectief inlichtin-
gen te verzamelen. Een NAVO-land als Nederland heeft 
die capaciteit wel. Met moderne technologie, analisten van 
verschillende disciplines en goed getrainde commando’s 
kunnen we terroristen en andere criminele elementen in Mali 
opsporen. Als we dat niet doen krijgen we deze ellende ook 
in Europa op ons bord.

Ik vind niet dat ontwikkeling en armoedebestrijding ook tot 
onze taken in Mali behoren. Laten we eerlijk zijn: Mali is al 
decennialang een donor darling. Mede doordat ontwikke-
lingsorganisaties weinig tot niets hebben bereikt, is het land 
terecht gekomen in de huidige crisis. Het werd een broeinest 
van moslimextremisten en een draaischijf van andere ellen-
de: mensenhandelaren die Afrikanen illegaal naar Europa 
brengen, doorvoer van wapens en drugs. 
Het is echt een illusie deze missie als een 3D-missie te af te 
schilderen. Dit is geen Kuifje in Afrika. De situatie in Mali is 
zo uit de hand gelopen, dat alleen militairen kunnen voor-
komen dat het land nog verder afglijdt. Ik heb groot respect 
voor de Nederlandse krijgsmacht, die eerst in Afghanistan 
goed werk deed en nu de mensen in Mali hoop geeft. Als er 
een Nobelprijs was voor ontwikkelingssamenwerking, dan 
zou die wat mij betreft naar de Nederlandse krijgsmacht 
moeten gaan.    
Hoe lang we in Mali moeten blijven kan ik niet zeggen. We 
kunnen weg als er een effectief inlichtingenapparaat voor 
de VN is opgezet. Het is een soort plug-and-play module, 
die andere landen daarna ook kunnen draaien. Wanneer het 
zover is, is afhankelijk van veel factoren. Komt er een vre-
desakkoord met de Toearegs? Lukt het de Malinese regering 
goed bestuur te creëren? Er is afgesproken dat we de missie 
na een jaar evalueren. Dan zien we verder.”

‘Het is een soort plug-and-play module.’

In de vijf maanden dat Ferhad voor PAX werkt, heeft hij al 40 keer 
een boarding pass laten zien. Dat enorme aantal vluchten moet dras-
tisch minder worden, vindt hij zelf. Sinds hij voor PAX werkt, reist hij 
vanuit de stad Gaziantep aan de Turkse grens met Syrië regelmatig 
naar Istanbul of Beiroet om met gevluchte Syriërs te spreken. 

Ferhad: “Het is nu heel belangrijk om mensen met wie we werken 
persoonlijk te kennen. Het is oorlog, mensen vertrouwen elkaar niet 
en als wij als PAX geld geven aan een actiecomité om bijvoorbeeld 
sateliettelefoons te kopen, dan moet ik wel weten of ze die ook echt 
nodig hebben. Wat ontbreekt in Syrië is dat er een plek is waar alle 
Syrische maatschappelijke organisaties uitwisselen met elkaar wat 
voor werk ze doen. Dat betekent dat ik veel heen en weer reis om 
de behoeften te inventariseren en te kijken of we geen dubbel werk 
doen.”
Veel Syrische organisaties werken inmiddels vanuit de buurlanden 
en zodoende reist Ferhad ook daar naar toe. “Iedere week komen er 
ook weer nieuwe activisten aan die nog steeds in en uit Syrië reizen. 
Het kost die mensen veel om veilig door alle checkpoints te komen, 
maar bijna alle organisaties hebben een kantoortje in Turkije, Libanon 
of Irak van waaruit ze de financiën regelen en goederen kopen. Ik 

heb inmiddels bijna iedereen wel gesproken, zo’n vijftig organisaties. 
Ik wissel informatie uit over de politieke en de humanitaire situatie 
in Syrië. Als ik bijvoorbeeld hoor dat een buitenlandse organisatie al 
met enkele Syrische activisten werkt, dan stem ik ons werk daarop af, 
zodat we het werk van de Syrische vredesactivisten versterken.”

Het werk van PAX in Syrië is nu vooral op de langere termijn gericht. 
Ferhad: “Ik wil de mensen helpen om het gat dat ontstaat als het 
bestuur van een stad wegvalt op de goede manier te vullen. Want als 
dat niet direct op een democratische manier gebeurt, dan springen de 
strijdgroepen in dat gat. Dan krijg je in sommige gebieden toestanden 
zoals de al-Qaida achtige groepen die de ‘hearts & minds’ winnen 
van de lokale bevolking door hen van brood en medicijnen te voor-
zien. Dus is het van belang om gewone burgers die gezag hebben 
toe te rusten om het bestuur over te nemen. Met hen denken we na 
over toekomstige wetgeving waarin de positie van vrouwen, kinderen 
en religieuze of etnische minderheden goed verankerd zijn.”

Alleen de Syriërs zelf kunnen hun land opbouwen, maar hulp van 
PAX is heel welkom en nuttig om radicalisering te voorkomen.   
Kijk op www.adoptarevolution.nl  hoe je kan helpen. 

15 maart is de dag dat het drie jaar geleden is dat de Arabische Lente ook in Syrië uitbrak. Er zijn rondom die datum veel  
initiatieven over Syrië. Zo organiseerde PAX samen met het Syrisch Comité en de Nieuwe Liefde een avond ‘Doorbreek de stilte’.  
Kijk op de website www.paxvoorvrede.nl wat er aan vervolgacties te vinden is waar je je bij aan kunt sluiten. 

Ferhad  
Ehme

Paspoort

Naam: Ferhad Ehme
Leeftijd: 40
Nationaliteit: Syrisch en Duits
Geboorteplaats: 
Qamishli, Syrië
Woonplaats: Gaziantep, 
Turkije
Heeft gewoond in: 
Qamishli, Hannover, Berlijn, 
Munster-Westfalen, Oldenburg, 
Gaziantep
Reist met: kleine rolkoffer
Zit altijd in koffer: 
Kleding, scheerspullen,  
een boek
Onafscheidelijke reisgenoot: 
Mijn groen/witte reisstrijkijzer, 
helaas op laatste reis naar 
Nederland gestolen
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    Wat vind jij?        @PAXvoorvrede
of reageer naar PAXmagazine@paxvoorvrede.nl 

Door Gerbert van der Aa

Op reis 
met…

Door Helma Maas



Vraag de brochure aan door onderstaande bon in te vullen:

Naam: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Opsturen naar: PAX / Antwoordnummer 3572 / 3500 SB Utrecht

“ PAX is een organisatie waarmee ik me altijd verbonden heb gevoeld.  
Ik vind het een mooie gedachte dat ik PAX via mijn testament ook in de 
toekomst kan steunen”




