Symposium
DE POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN DE 21STE EEUW IN DE
SCHADUW VAN 911.
Rotterdam, zaterdagmiddag 11 sept 2021, 13:00 – 17:30
Programma
13.00

Inloop/ begroeting en ontmoeting

13:30

Muzikale opmaat

13.35

Welkom door Jan van Gils

13:45

Rembert Amons

911 schijnwerpers en schaduwen.
Nu we 20 jaar verder zijn kunnen we met enig recht terugkijken op het
begin van deze nieuwe eeuw en dit nieuwe millennium. Meteen aan het
begin van deze eeuwwisseling en millennium wisseling staan de
gebeurtenissen van 911 in de schijnwerpers. Nu is het ook tijd om ons
volledig bewust te worden van de schaduwen die hierdoor op onze
toekomst worden geworpen.

14.25

Prof. Dr. Kees van der Pijl

Een aardverschuiving in de politiek
De aanslagen van 9/11 hebben op twee vlakken een grote aardverschuiving doorgezet, nl.
ze bevestigden dat na het tijdperk van het Atlantische blok - dat verenigd tegenover het
Sovjetblok en de progressieve Derde Wereld stond - er een nieuwe centrale as in het
Westerse kamp kwam tussen de VS - Engeland en Israël.
Ten tweede werd 'terreur' de nieuwe regulator van de politiek, een politiek van de angst
waarmee na het aflopen van het naoorlogse sociale contract de macht kan worden
uitgeoefend. 'Poetin' en vooral nu 'Covid' zijn daarvan nieuwe afleveringen.

15.35

Pauze in de vorm van gespreksgroepen
met koffie/thee

Symposium
DE POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN DE 21STE EEUW IN DE
SCHADUW VAN 911.
16.15

Magchiel Matthijsen

De slagschaduw van Amerika
In de loop van 2020 is de onzekerheid over de daders van 9/11 definitief weggenomen.
Daarmee is een nieuwe fase aangebroken. Ook andere acties van Amerika na 9/11 komen
er nu anders uit te zien. Daarom worden we gedwongen een blik te werpen op de
onbekende, duistere kant van dit land, de rol van de corporatieve media en de ideologen
achter 9/11 die Amerika met hun wereld hegemonistische fantasieën verblind hebben.

16.55

Plenair gesprek met de sprekers

17.25

Muzikale afsluiting

17.30

Napraten en zaal opruimen

Praktische info
Aanmelden

https://tinyurl.com/3zyezmb4

Individueel aanmelden met je mailadres.
Locatie

Rudolf Steiner College,
Tamboerstraat 9, 3034PT Rotterdam

Deelname

€ 10,00 incl. koffie/thee. Contant te voldoen op 11/9

Info

http://lichtop911.nl
Het vorige symposium vond plaats in 2016.

Contact

jgvgils@gmail.com

Initiatief

Rembert Amons en Jan van Gils

