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Brandhaarden: Jordanië 
Lezing met dia’s door: Joanna M. van Vliet, Ambassadeur van Nederland in Jordanië 

 

 Datum en tijd: Maandag 18 oktober 2010 om 20.15 uur  
Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft  
Door: Studium Generale TU Delft & Etnografische Vereniging Delft 
Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Voor leden is er in de pauze gratis koffie en thee. De toegang tot deze 
bijeenkomst is gratis. 
 

We zijn een oorlogszuchtige soort en gunnen de ander weinig. Zeker als die een andere godsdienst heeft, een andere 
taal spreekt of een andere kleur heeft. Wanneer er sprake is van een combinatie van die drie dan hoeft er maar weinig 
te gebeuren of we hebben slaande ruzie. 
 
Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen. Voor je het weet zit je met je eigen leger in landen waar je 
nog nooit van had gehoord. We kunnen ons dus maar beter verdiepen in wat er aan de hand is en waarom. 
Nederlanders staan bekend om hun mondiale focus. Waren ze eerst ’s werelds grootste handelsnatie, nu zijn we 
vooral voorvechters en bewakers van vrede. Maar is dat denkbeeld terecht? 
 
Voordat we oordelen dus eerst de feiten. In deze lezingenserie spreken we met diplomaten, verslaggevers en andere 
specialisten over de realiteit achter de mediaberichtgeving van de belangrijkste brandhaarden in de wereld. De 
lezingen zullen eens per maand door het hele jaar plaatsvinden. 
 
In deze lezing wordt door Joanna M. van Vliet, Ambassadeur van Nederland in Jordanië, ingegaan op Jordanië. Na 
enige informatie over de ontstaansgeschiedenis van Jordanië (van belang voor de huidige positie van Jordanië in de 
regio) wordt aandacht besteed aan de interne ontwikkelingen binnen Jordanië op dit moment. Hierbij wordt de 
politieke, sociale en economische situatie toegelicht (ook wordt ingegaan op de grote Palestijnse gemeenschap in 
Jordanië). Vervolgens wordt ingaan op de stand van zaken van het Midden Oosten Vredesproces, de betrokkenheid 
van Jordanië bij het proces en het belang van de resultaten voor het land. Tot slot zal nog iets gezegd worden over de 
relatie van Jordanië met de andere landen in de regio.  
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