
Woord vooraf

Recent hebben heel wat onderwijsverantwoordelijken de mond vol van burger-
schapseducatie. In onze westerse wereld is burgerschap sterk schatplichtig aan 
de waarden van de Franse revolutie: liberté, égalité, fraternité. Maar is het niet 
opvallend dat het inzake ‘broederlijkheid’ – toch ook een essentiële waarde in 
het menselijke samenleven – bij velen oorverdovend stil is en blijft? Waarden 
drukken uit wat een gemeenschap, cultuurgroep, organisatie, enz. belangrijk 
of waardevol vindt. Alle leden in het samenlevingsverband worden geacht deze 
waarden na te streven, maar dat geldt blijkbaar niet voor broederlijkheid. Terwijl 
vrijheid en gelijkheid meer op individuele rechten slaan, handelt broederlijkheid 
meer over de waarden van een groep of gemeenschap; het besef dat iedereen 
gelijk is. Alle burgers worden immers gelijk in waardigheid geboren. Ze zijn 
begiftigd met verstand, veel of weinig, en behoren zich – vanuit een humaan 
perspectief – jegens elkaar in een geest van broederschap te gedragen.

Volgens Martin Luther King (1929-1968) moeten we leren samenleven als broe-
ders of zullen we ten onder gaan als dwazen. Door samenhorigheid, solidariteit, 
empathie en mededogen is broederlijkheid in een interpersoonlijke en/of soci-
aal-maatschappelijke context een speciale vorm van verbondenheid. Ze steunt op 
een ervaren verwantschap en op gedeelde waarden van waaruit men als burger 
het eigen leven en de wereld tegemoet wil treden. Ze is de bekroning van een 
ethisch gekleurd burgerschap en ze gaat hand in hand met (sociale) vrede in een 
samenhangende triptiek: van burgerschap naar broederschap op weg naar een 
harmonische, humane, vreedzame en rechtvaardige samenleving.

Met zijn ophefmakend boek Altruïsme. De kracht van compassie heeft Matthieu 
Ricard, doctor in de moleculaire wetenschappen en sinds een veertigtal jaren 
boeddhist, het oude vergeten ideaal van de broederlijkheid op een indruk-
wekkende wijze geherdefinieerd. Ricard houdt een magistraal pleidooi om 
mededogen of compassie, als grondkenmerken/voorwaarden voor het leven in 
een geest van broederlijkheid, in de samenleving te cultiveren.
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Het beoefenen van broederlijkheid veronderstelt dat alle burgers van de samen-
leving in de grond hetzelfde willen, namelijk in vrede leven en gelukkig zijn of 
worden. Ongeacht of dit ook daadwerkelijk zo kan of zal gebeuren, gaat het om 
een vreedzame houding die men bewust kan/moet aannemen – ook in school-
verband – om tot meer compassie, empathie, menselijkheid, verdraagzaamheid 
en geluk te kunnen komen.

Door oog te hebben voor mensen- en kinderrechten streeft een ‘vredesactieve’ 
school naar vrede op basis van sociale rechtvaardigheid. Ze ageert tegen de 
‘onvrede’, tegen het kwade dat zich manifesteert in (kans)armoede, discrimi-
natie en allerlei vormen van schools geweld. Ze leert de leerlingen geweldloos 
omgaan met allerlei vormen van geweld en conflicten, via conflicthantering en 
-transformatie, peer mediation, assertiviteitstraining, enz. De enige strijd die het 
waard is om (zoveel als mogelijk geweldloos) gestreden te worden, is de strijd voor 
vrede en rechtvaardigheid, de strijd tegen alle vormen van geweld. Deze strijd 
dient gestreden te worden op interpersoonlijk en maatschappelijk gebied: in de 
politiek, de economie, de zorgsector, de opvoeding, het onderwijs, de media, enz.

‘Geen nieuws is goed nieuws!’ wordt in de media dikwijls omgekeerd als: ‘Goed 
nieuws is geen nieuws!’. Geïnspireerd door Johan Galtung stelde Peter Verlinden 
op een academische opening van de Opleiding Vredeseducatie (OV) Antwerpen 
dat de media nog altijd blijk geven van een perverse fascinatie voor oorlogsjour-
nalistiek. Vredesjournalistiek richt zich op vredesopbouw, vredeswerk, iets wat 
zich op datzelfde ogenblik en op dezelfde plaats dikwijls ook voordoet en daar 
hebben de media te weinig oog voor … Een alles overheersende profileringsdrang 
maakt een serene en evenwichtige berichtgeving vrijwel onmogelijk. Het is de 
hoogste tijd om in de media het roer om te gooien. Dit gebeurt niet door weg te 
kijken van harde en pijnlijke feiten of gebeurtenissen, wel door verder en breder 
te kijken en door positieve realisaties inzake burgerschapsvorming en vredes-
educatie een klankbord te geven.

Met de Opleiding Vredeseducatie proberen we de vinger aan de pols te houden 
van de ontwikkelingen in maatschappij en school en zo bij te dragen tot burger-
schap en tot een cultuur van de vrede. Modern burgerschap veronderstelt volgens 
Mark Elchardus, emeritus hoogleraar Sociologie (Vrije Universiteit Brussel), vijf 
‘instellingen’ waarop moet worden ingespeeld:
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 – de democratie (het democratisch handelen; kennis van de maatschappelijke 
basiswaarden; een democratische houding; diversiteit in de samenleving, …);

 – de rechtsstaat (gelijkwaardigheid: rechten en plichten van iedereen; vrijheid 
van meningsuiting, …);

 – de verzorgingsstaat (sociale verbondenheid; participatiemogelijkheden, …);
 – de seculiere samenleving (versus de desecularisering);
 – de wetenschap (als grondslag van kennis).

Gedurende de voorbije jaren focusten de OV-sessies op burgerschapseducatie en 
op het bevorderen van de innerlijke vrede. Verander de wereld, begin bij jezelf: 
dit is je innerlijke bevrijding (Helder Camara, 1909-1999). Binnen de Opleiding 
Vredeseducatie werken we (o.a. volgens Ian Harris) met zes domeinen:

 innerlijke vrede;

 educatie tot conflictoplossing;

 ontwikkelingseducatie;

 mensenrechteneducatie;

 internationale educatie;

 milieueducatie.
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Deze types van vredeseducatie komen zelden tegelijk voor, maar sluiten elkaar 
evenmin uit. Ze vertonen dikwijls opvallende complementariteit met burger-
schapseducatie. De icoontjes bij de bijdragen verwijzen naar het specifieke 
vredesdomein.

Tijdens OV-sessies geven experten, in een tiental lezingen, vorming vanuit een 
pluralistisch en humaan perspectief. Verhalen uit de plaatselijke actualiteit en 
het wereldgebeuren, samen met herinneringseducatie, zijn uitermate belangrijke 
strategieën naar een cultuur van een rechtvaardige vrede.

De positieve evaluaties van de OV-sessies door de cursisten, door de jaren heen, 
bewijzen dat we met onze opleiding op het goede spoor zitten. Waar de media 
een fysiek contactloze communicatie brengen, biedt de OV een gezond tegenge-
wicht door een mogelijkheid tot vraagstelling aan de spreker(s). In de OV wordt 
de interpersoonlijke dialoog centraal gesteld ten bate van de betrokkenheid en 
het welbevinden van iedereen, in dienst van het actief burgerschap en de vrede 
in een harmonische samenleving, in dienst van de strijd tegen het populisme, de 
polarisatie, de radicalisering, het racisme, de discriminatie, enz.

Geïnteresseerde deelnemers aan onze opleiding die in hun eigen leefwereld en 
in de brede wereld bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en 
vormen van geweld, vinden vooral baat bij gefundeerde inzichten ter zake. Geen 
uitzicht zonder inzicht en onbekend is onbemind.

In deze eerste Vredeswijzer consolideren we teksten uit het recente OV-verleden:
 – Conflict en geweld als ethische uitdaging – Luc Braeckmans;
 – Rusland genegeerd door het Westen – Tom Sauer;
 – Strategie van de vrede – Gerbert Bakx;
 – Het pad van (staats)terrorisme; cumulatieve radicalisering, vroeger en nu – 

Christophe Busch*;
 – Verlichtingsdenken en de tijd – Rik Pinxten;
 – Islamitische levensbeschouwingen: op weg naar vrede? – Abied Alsulaiman*;
 – Samenleven kun je niet alleen. Nieuwe inzichten in evolutie- en neuroweten-

schappen – Dirk Van Duppen & Johan Hoebeke;
 – Stressgeweld – Luc Swinnen & Dirk Coeckelbergh;
 – Massamedia: vredesduiven of oorlogsstokers? – Peter Verlinden*.
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Dank aan de gewaardeerde sprekers die hun tekst belangeloos ter beschikking 
stelden voor deze eerste Vredeswijzer. De soepelheid waarmee de uitgever, Huug 
Van Gompel, inspeelde op de vele vragen, evenals de grote zorg waarmee hij 
deze uitgave voor zijn rekening nam, verdienen extra aandacht en dank. Roger 
Boonen, Helen Grevers, Peter Visser, Dirk A.J. Coeckelbergh en Jef Vlaminckx 
realiseerden de eindredactie van deze Vredeswijzer. Hun geoliede samenwerking 
lanceerde deze ‘V1’, de eerste ‘Vredesbom’, voor een onbeperkt bereik. Dat biedt 
toekomst, geeft een goed gevoel en een terechte plaats in dit dankwoord.

Namens de Stuurgroep Opleiding Vredeseducatie,

Roger Boonen
Coördinator Opleiding Vredeseducatie Antwerpen

*Deze teksten werden door Jef Vlaminckx geschreven op basis van zijn notities tijdens de lezing.


