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In de vredesweek hadden we in Enschede een prima 
programma.  
Het begon al op vrijdag 20 sept. 
Toen werd de fototentoonstelling in de bibliotheek geopend. De 
foto’s waren gemaakt door leerlingen fotografie van het ROC en 
het thema was, net als die van de vredesweek: 
VREDE VERBINDT OVER GRENZEN. 
Het woord; verbindt stond echter niet in hun poster en was ook 
niet meegenomen in de foto’s. 
Twee leerlingen vertelden iets over hun foto. Naast andere 
korte toespraken verlevendigde Sam, een singer songwriter het 
geheel op een plezierige manier. 
De foto’s werden beoordeeld door een vakjury en het publiek kon ook laten weten welke zij de mooiste vonden. 
De winnaar, door vakjury én het publiek gekozen is Siebe Heidkamp. 
  

 Op 21 sept. de dag van de vrede, werd de vredesweek officieel 
geopend in de grote kerk door de Enschedese Ambassadeur van 
de Vrede Margarita Jeliazkova. Ze vertelde haar publiek, dat uit 
ongeveer 120 mensen bestond; “Vrede met grenzen is een 
gevangenis, Vrijheid met grenzen is een privilege,”. Komend uit 
Bulgarije, het Oostblok, kon ze dit zeggen uit eigen ervaring.  
Ook wethouder Jurgen van Houdt verbond de begrippen vrede 
en vrijheid met elkaar en aan de mensen die op de vlucht zijn 
vanwege oorlog en onderdrukking. 
Er was een mooi programma dat muzikaal werd afgesloten met 

het koor IntervOcaal dat genomineerd is als Ambassadeurs voor Verdraagzaamheid.  
Lekkere hapjes maakten deze prima avond compleet. 

 Op 22 sept. was er eerst in een overvolle Ontmoetingskerk 
(vroeger heette deze kerk VREDESkerk) een oecumenische 
viering die door de aanwezigen hoog gewaardeerd werd. 
Na enkele toespraken en soep van het Leger des Heils werd 
vanuit deze locatie de Walk of Peace gelopen. De 
voetbalclub de Tubanters was de eerste halte plaats. Het 
motto van de Tubanters is: “Passie voor voetbal, oog voor 
elkaar”. Dat brengen ze in praktijk door tal van acties; van 
(natuurlijk) voetballen tot buurtmaaltijden en huiswerk 
begeleiding aan kinderen in de buurt. 

Mensen van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-
Lonneke, vertelde onderweg tal van bijzonderheden en wezen 
de bijzondere plekken aan; o.a. stolpersteine, geboortehuis en 
(en een ander huis in dezelfde straat) sterfhuis van Willem 
Wilmink, straatstenen met gedichten van Willen Wilmink. 
Het Wereldvrouwenkoor The Sista’s zongen voor ons 
verschillende (vredes)liederen op het Buitenzorgplein. Toen een 
Bulgaars volkslied werd ingezet werd onze Ambassadeur van de 
Vrede helemaal enthousiast. Eén van de koorleden kreeg een 
vlag met het Enschede-voor-Vrede-logo.  
Verder ging het; naar de door Willem Wilmink bezongen “Oude 
School” waarin thans de school Al Ummah is gehuisvest: een basisschool op islamitische grondslag, maar ook 
gecertificeerd als Vreedzame School en als Gezonde School. Nadat we de school gezien hadden en de directeur alle 
vragen beantwoord, liepen we naar de Selimiyemoskee. De imam en de een drietal vrijwilligers beantwoordden 
vragen over de Turkse moskee en de plannen om samen met een andere Enschedese Turkse moskee één nieuwe 
moskee te gaan bouwen. Dit heeft in de stad tot nogal wat rumoer geleid. Tot slot werden de bezoekers verwend met 
koffie, thee en … stroopwafels en cake. 



 
Maandag 23 sept. bekeken we de film “The Good Terrorist” van Robert Oey. 
De film was uitverkocht en was het bekijken zeker waard. Na afloop van de film was er een boeiend nagesprek, 
waarin ook een Imam aan deel nam. 
 
Dinsdag 24 sept. was er een ‘Lezing Over Grenzen’, door prof. dr. Menno-Jan Kraak. 
Dit was op de Campus van de U.T., i.s.m. Studium Generale en Wetenschapswinkel.       
 
Woensdag 25 sept. was voor de verhalenwedstrijd, 
georganiseerd door Vrouwen voor Vrede i.s.m. de Openbare 
Bibliotheek. Er waren 14 verhalen, waaronder 3 uit Duitsland. 
(en in het Duits) Door een strak schema aan te houden konden 
ze alle 14 worden voorgelezen. Schrijvers én luisteraars waren 
enthousiast. De jury bestond uit: Jos Eertink (stadsdichter) en 
Wendy Wessels (taaldocent SIVE, docent creatief schrijven) Jos 
maakte de uitslag bekend en gaf er een toelichting op. Winnaar 
was Gerard Heijs  met Loflied op de vrede.    
De aanwezigen kregen de verhalen gebundeld en vertaald mee.  
Dani Zakharia, gaf met de luit een mooie muzikale omlijsting. 
Het winnende verhaal + jury rapport in de bijlage. 
                                                                         

 
 
Op donderdag 26 okt. Gingen we naar Hengelo, waar twee inleiders van Stop the War on Migrants ons bijpraatte 
over Migranten en de wapenleveranties die daarmee samenhangen. Stop the War on Migrants is twee jaar geleden 
begonnen omdat niemand in Nederland zich echt met het Europees migratiebeleid bleek bezig te houden en men 
alleen oog had voor “de vluchtelingencrisis”. De Europese wapenindustrie heeft de afgelopen jaren heel sterk 
geprofiteerd van de militarisering van het migratiebeleid. De EU heeft tussen 2006 en 2015 voor 80 miljard euro aan 
wapenexportvergunningen afgegeven, met name voor leveringen aan Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische 
Emiraten, Oman, Turkije en Algerije. 
Stop the War on Migrants richt zich vooral op twee van de vier grootste Europese wapenbedrijven, namelijk Airbus 
(die haar hoofdkwartier in Leiden heeft en in Amsterdam haar aandeelhoudersvergaderingen heeft) en Thales (met 
een hoofdkwartier in Parijs – La Défence, maar een grote vestiging in Hengelo) 
 

27 okt. Was het tijd om naar de fysieke grens te gaan. Op de plek waar de 
Dinkel tussen Gronau en Losser de grens passeert ligt de internationale 
oecumenische vredestuin ‘de Oase’. Een plek voor grensoverschrijdende 
ontmoetingen. 
Franzis Bußhaus van de Caritas van het dekenaat Ahaus- Vreden vertelde 
over hun bezoek aan de vluchtelingenkampen in Libanon.  
Libanon kampte al vele jaren met vluchtelingen; Palestijnen, die hun land in 
1948 ontvluchtten en 19 jaar later weer een grote groep tijdens de Zesdaagse 
Oorlog. De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon zijn uitgegroeid tot 
ware buitensteden.  



Een herhaling hiervan met 
Syrische vluchtelingen willen 
de Libanezen voorkomen en 
dus wordt op alle mogelijke 
manieren tegengegaan dat 
de vluchtelingenkampen een 
permanent karakter krijgen. 
Echter, mannelijke Syriërs die 
terug willen keren moeten 
bereid zijn om in het leger 
van Assad dienst te nemen. 
Maar, zij zijn niet gevlucht, 
om nu toch naar de nog 
altijd woedende strijd 
gestuurd te worden. Weinig 
vluchtelingen gaan (nu al) terug. 
Na dit indrukwekkende verhaal, werd verteld over een initiatief vanuit de wereldwijde Doopsgezinde gemeenschap.  
Zij maken dekens om naar ontheemden te brengen in Syrië zelf en naar vluchtelingen die op Lesbos vast zitten. Ook in 
Enschede is daar een groep mee bezig. Zij maken dekens van gebruikt materiaal en van resten. Zij verkopen ook 
dekens aan belangstellenden om daarmee o.a. de verzendkosten te betalen. 
Hierna werd er met enige begeleiding van luit en trom, vredesliederen gezongen. (teksten bijgesloten) 
We werden nog verwend met drinken en zelfgemaakte uientaart. Dit was tevens een mooi moment om vanuit de 
vredesweek door te gaan met een gezamenlijk programma in ‘der Tolle Woche’, die samen met de vredesweek in 
Enschede nog een weekje doorliep.  

   
 
 
 
Verslag en foto’s: Tiny Hannink en Jan Schaake. 


