
Woord vooraf

Met de publicatie ‘Burgerschap en vrede in onzekere tijden’ wordt geprobeerd om de 
vinger aan de pols te houden en een steentje bij te dragen tot burgerschapsvorming en tot 
een cultuur van vrede in onzekere tijden. Dat wil zeggen: tot sensibilisering en vorming 
betreffende het bewaren en versterken van burgerschap en van een cultuur van vrede en 
rechtvaardigheid, die onder meer aanleiding kunnen geven tot het geweldloos of con-
structief hanteren van conflicten. Concreet gebeurt dit door feiten, gebeurtenissen en 
stromingen uit het verleden (‘herinneringseducatie’), de actualiteit en het wereldgebeuren te 
belichten vanuit een pluralistisch, humaan en levensbeschouwelijk perspectief. Daarbij zijn 
vredeseducatie en burgerschapseducatie uitmuntende strategieën naar een cultuur van een 
geëngageerd burgerschap en een rechtvaardige vrede voor mens en wereld. Ik ben er vast 
van overtuigd dat alle geïnteresseerde medeburgers, die bewuster en adequater willen leren 
omgaan met burgerschap en met conflicten en vormen van geweld in hun eigen omgeving 
en in de wereld, vooral baat hebben bij gefundeerde inzichten ter zake. Want onbekend is 
onbemind en… geen uitzicht zonder inzicht! “Goed geïnformeerde mensen zijn burgers; 
slecht geïnformeerde burgers zijn onderdanen” (Alfred Sauvy 1898-1990). 

In het boek ‘Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school’1 werd een eerste 
poging ondernomen om een (kleine) bijdrage te leveren tot de ‘irenologie’ als geesteswe-
tenschap. ‘Wetenschap’ dient hier te worden opgevat als een systematisch geordend geheel 
van kennis. Dit betekent niet dat alles in de irenologie wetenschappelijk is onderzocht of 
bestudeerd: er zal altijd kennis over de vrede blijven die niet wetenschappelijk kan worden 
benaderd, want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Irenologie beoogt het vredelie-
vend/vreedzaam handelen, waaruit ze tevens put in functie van verdere theorievorming. 
Zelfs hij die zegt om alleen vredespraktijk te willen, denkt theoretisch: hij verdedigt de 
stelling dat er geen systematisch overwegen nodig is. Er doet zich telkens een spiraalbe-
weging voor: handelen; denken/onderzoeken; handelen; enz. Vandaar ook de benaming: 
‘praktijktheorie’. ‘Praktijk’ wordt hier echter niet opgevat in de neutrale betekenis van 
doen, maar in de betekenis van wat behoort te worden gedaan, door te beantwoorden aan 
bepaalde waarden en normen. Irenologie is bijgevolg ‘axiologisch’ van aard: op (ethische) 
waarden betrokken. 

Een allesoverheersende profileringsdrang in de meeste journalistiek maakt een serene 
en evenwichtige berichtgeving in de media dikwijls vrijwel onmogelijk. Rutger Bregman 
(°1988), Nederlandse geschiedkundige en opiniemaker, getuigt van zichzelf dat hij nog is 
opgevoed “met de gedachte dat het nieuws goed is voor je ontwikkeling”. Een betrokken 

1. Boonen R., Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school. Antwerpen- Apeldoorn, Garant, 2015, 
396 pp. In dit boek wordt onder meer het ‘ontwikkelen in verbondenheid’ sterk geëxpliciteerd: de relatie van het 
kind/de burger met zichzelf, met de andere(n), met het andere (de natuur en de cultuur) en met het levensgeheel 
(of de Andere, gezien vanuit een godsdienstig perspectief). Er wordt ook sterk gepleit voor vredeseducatie in een 
‘geweldige’, ’vredes- actieve’ school. 
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burger zou regelmatig de krant moeten lezen en het journaal kijken. Hoe beter we het 
nieuws volgen, hoe beter we geïnformeerd zijn, hoe gezonder de democratie. Dit is nog 
altijd het verhaal dat ouders aan hun kinderen vertellen, maar wetenschappers2 komen 
inmiddels tot heel andere conclusies. Er zijn tientallen studies die uitwijzen dat het nieuws 
je mentale gezondheid schaadt. (…) De klinische symptomen omvatten misantropie, 
cynisme en pessimisme. Mensen die het nieuws volgen, stemmen vaker in met uitspraken 
als: ‘De meeste mensen denken alleen aan zichzelf.’ Ze geloven vaker dat je als individu 
niets kunt bijdragen aan een betere wereld. Ze zijn ook vaker gestrest en depressief. Onlangs 
werd in dertig landen een simpele vraag gesteld: ‘Denk je dat de wereld erop vooruitgaat, 
hetzelfde blijft of erop achteruitgaat?’ In alle landen, van Rusland tot Canada, van Mexico 
tot Hongarije, antwoordde de overgrote meerderheid dat de wereld erop achteruitgaat.”3 
Maar in werkelijkheid is het volgens Rutger Bregman precies andersom. “De extreme 
armoede, het aantal oorlogsslachtoffers, de kindersterfte, de misdaad, de honger, de kin-
derarbeid, het aantal doden bij natuurrampen en het aantal vliegtuigcrashes zijn in de 
afgelopen decennia omlaag gevlogen. We leven in de rijkste, veiligste en gezondste tijd 
ooit. Waarom we dit niet weten? Simpel: omdat het nieuws over de uitzonderingen gaat. 
Aanslag, geweld, ramp: hoe uitzonderlijker een gebeurtenis, hoe nieuwswaardiger ze wordt. 
Je ziet nooit een kop als: ‘Aantal mensen in extreme armoede met 137.000 afgenomen’, 
terwijl die kop in de afgelopen vijfentwintig jaar iedere dag op de voorpagina had kunnen 
staan. (…) Met ‘het nieuws’ bedoel ik natuurlijk niet alles wat journalisten maken. Er zijn 
talloze informatieve vormen van journalistiek die je helpen om de wereld beter te begrijpen. 
Maar ‘het’ nieuws – verslaggeving over recente, incidentele en sensationele gebeurtenis-
sen – is de meest voorkomende vorm. Acht op de tien volwassenen in de westerse wereld 
consumeren dagelijks nieuws. Gemiddeld besteden we er een uur per dag aan. Dat is drie 
jaar op een mensenleven.”4 

De menselijke geest (van velen) is schijnbaar niet gemaakt om zich te voeden aan 
positief nieuws. Het is dan ook de hoogste tijd om in de media het roer om te gooien, 
niet door weg te kijken van harde en pijnlijke feiten of gebeurtenissen, wel door verder en 
breder te kijken. Ondanks de ‘selfish genes’ (1976) van Richard Dawkings (°1941), Britse 
etholoog, evolutiebioloog en populair wetenschappelijk schrijver, is de burger helemaal niet 
zo zelfzuchtig van aard als we altijd hebben gedacht. Recent wetenschappelijk onderzoek 
leert ons dat cellen en organismen de neiging vertonen tot samenwerking. Reeds in het 
‘jager- verzamelaarstijdperk’ beschikten mensen over een sterk gevoel van rechtvaardig-
heid en solidariteit die het groepsbelang dienden. Zelfs een baby vertoont de aangeboren 
neiging tot empathie, altruïsme en samenwerking. Dat blijkt overduidelijk uit de massa 
onderzoeksresultaten die Dirk Van Duppen (1956-2020), Belgisch arts en politicus, en 

2. George Gerbner (1919-2005), de grondlegger van dit onderzoeksveld, was in verschillende universiteiten van 
de Verenigde Staten hoogleraar communicatie en uitvinder van de ‘cultivatietheorie’. Deze theorie veronderstelt 
dat het beeld dat de burgers van de werkelijkheid hebben voor een groot deel gevormd is door het televisiekijken. 
Zie ook: Jaspers T.H.A., Basisbegrippen uit de sociologie. Groningen, Wolters- Noordhoff, 1984, 198 pp.
3. Bregman R., De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens. De Correspondent, 2020, 521 
pp., p. 34.
4. Zie voetnoot 3, Bregman R., 2020, p. 34-35.
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Johan Hoebeke (°1941), doctor in de biochemie en gewezen onderzoeksdirecteur aan het 
Franse ‘Centre National de Recherche Scientifique’, verzamelden voor hun boek ‘De super 
samenwerker’.5 In dat boek wordt het bekende adagium ‘The survival of the fittest’ vanuit 
wetenschappelijk oogpunt onder de loep genomen en meteen ook alle beelden die daarbij 
in ons hoofd ontstaan: de wet van de sterkste, het eigenbelang, de competitiviteit, agressie 
en egoïsme, allemaal associaties die eigenlijk berusten op verouderde theorieën, maar die 
nog springlevend zijn in het maatschappelijke leven.

Op vraag van cursisten van de ‘Opleiding Vredeseducatie/Burgerschapsvorming’ wer-
den sinds het academiejaar 2018-2019 de meest interessante bijdragen van de gastsprekers 
gebundeld in een publicatie onder de voor zichzelf sprekende naam ‘Vredeswijzer’6. Alle 
bijdragen van de verschillende gastsprekers/auteurs werden geordend volgens zes domei-
nen van vredeseducatie: 1. de ‘innerlijke vrede’, waarnaar iedere burger al dan niet bewust 
streeft; 2. de educatie tot conflictoplossing; 3. de ontwikkelingseducatie; 4. de mensen-
rechteneducatie; 5. de internationale educatie; en 6. de milieu- educatie. Deze vernoemde 
zes types van vredeseducatie komen zelden tegelijk voor, maar sluiten elkaar evenmin uit. 
Ze vertonen dikwijls een opvallend grote complementariteit en ze gaan hand in hand met 
burgerschapseducatie. 

“Verander de wereld, begin bij jezelf; dit is je innerlijke bevrijding.” Deze woorden van 
de Braziliaanse bisschop Helder Camara (1909-1999) bevatten zeer veel waarheid. Vrede en 
verantwoord burgerschap beginnen inderdaad bij jezelf, bij een ‘innerlijke’ tevredenheid, bij 
de activering van de positieve energie in jezelf en de (eventuele) blokkering of verdringing 
van je negatieve energie. De vraag rijst of en hoe je als burger vrede kunt vinden in jezelf, 
hoe je – indien nodig – over de eigen ‘schaduw’ kunt stappen. Hoe je negativiteit, agressie, 
radicalisme en polarisatie kunt vermijden. Hoe je verbondenheid met gelijkgezinden en 
andersgezinden kunt realiseren. Dit wordt voor vele burgers ongetwijfeld een moeilijke 
opgave in de hedendaagse, geglobaliseerde, veranderlijke, jachtige, oververhitte, multicul-
turele, pluriforme samenleving, waarbij het individuele ‘struggle for life’ dikwijls hoogtij 
viert en verandering dikwijls neerkomt op onveranderlijkheid in het samen huilen met de 
wolven. De vrede met de anderen begint volgens David Grossman (°1954), een van Israëls 
grootste levende schrijvers, met ‘empathie’: de andere mens anders laten zijn. Begrijpen dat 
iedere andere burger zijn eigen innerlijke constitutie heeft en dat wij er te gast mogen zijn. 
“Als schrijver probeer je om de ander van binnenuit te begrijpen. Om niet je eigen normen, 
waarden en meninkjes op te dringen, maar sterk genoeg te zijn zodat de ander in jou kan 
zegevieren en jou zo een klein beetje kan veranderen. Elke keer dat ik mezelf heb durven 
overgeven aan een al dan niet imaginaire ander en door zijn of haar ogen heb gekeken, 
wist ik me groter en sterker.”7 

Met de nieuwe publicatie ‘Burgerschap en vrede in onzekere tijden’ wordt de ingeslagen 
vredesweg en het beoogde (ethische) burgerschap verder geëxploreerd. Want het bewaren 

5. Van Duppen D., & Hoebeke J. De super samenwerker. Berchem, EPO, 2020, 343 pp.
6. Uitgegeven door Gompel&Svacina.
7. Van Riet J., Interview afgenomen van David Grossman. ‘Ik ben zo blij dat ik naar het leven teruggekeerd 
ben’. De Standaard (DSL) van 24/10/2020, p. 6.
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en versterken van een leefsfeer van ‘ethisch’ gekleurd burgerschap en vrede is onmiskenbaar 
een uitzonderlijk hoog goed op weg naar een harmonische multiculturele samenleving. 
Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke 
voorwaarde om de aandacht voor een menswaardig burgerlijk bestaan gaande te houden 
en uit te diepen. Daartoe wil dit boek een nieuw ‘irenologisch’ en burgerschapssteentje bij-
dragen. Op inhoudelijk- methodisch gebied wordt in dit werk erg veel aandacht besteed aan 
de vakliteratuur: educatieve boeken – zie de bibliografische referenties – en tijdschriften; 
aan de historische en socio- culturele context van belangrijke feiten en gebeurtenissen; aan 
‘actualiteitsanalyses’, die onder meer gebeuren aan de hand van dagbladen, weekbladen en 
maandbladen; aan uitgebreide gesprekken met familieleden, vrienden en geïnteresseerde 
collega’s, door het analyseren van talloze tv- uitzendingen; aan speelfilms enz. rond de 
gestelde problematiek. Deze actualiteitsanalyses hebben dikwijls aanleiding gegeven tot 
‘serendipiteit’: de toevallige ontdekking van tal van nieuwe feiten en gebeurtenissen die 
aanvankelijk buiten het gezichtsveld waren gelegen, maar die onze ‘praktijktheorie’ aan-
zienlijk hebben verrijkt.

Vooreerst wordt in dit boek aandacht geschonken aan de ‘staat’ als duurzame politieke 
organisatie in dienst van de samenleving. Wat het nationale burgerschap overstijgt en 
het wereldburgerschap of het kosmopolitisme beweegt, is onder meer het pijnlijke besef 
dat de hedendaagse wereld vol zit van tal van onrechtvaardigheden. Maar ondanks de 
gevoeligheid voor de schending van de mensenrechten wereldwijd zijn verschillende kosmo-
polieten toch van mening dat de eerste verantwoordelijkheid van de burger(s) begint bij 
de zorg voor zichzelf, vervolgens voor de eigen leefomgeving, de stad, het eigen land, het 
eigen continent en ten slotte voor de hele wereld. Terwijl de verantwoordelijkheid van 
de nationalist niet veel verder reikt dan het ‘eigen volk’ en ten koste kan/mag gaan van 
al diegenen die daar niet bij horen, probeert de kosmopoliet zoveel mogelijk uit te gaan 
van de verantwoordelijkheid voor ‘alle’ mensen op de hele wereld. Zo wordt het idee van 
een universele menselijke solidariteit verzoend met particuliere vormen van solidariteit. 
Vervolgens wordt de ‘democratie’ als staatsvorm behandeld: haar ontstaan; de essentie van 
het democratische bestel; enz. De vraag rijst of de representatieve democratie (in België) 
al dan niet in gevaar is. In de meeste westerse, democratische landen heb je als individu 
‘politieke rechten’ en ‘sociale rechten’. Burgerschap verleent ook rechten ten opzichte van 
de staat; de zogenaamde ‘civiele rechten’. Modern burgerschap veronderstelt volgens Mark 
Elchardus (°1946), emeritus- hoogleraar Sociologie (VUB), vijf ‘instellingen’ waarop uit-
voerig wordt ingegaan: 1. de democratie; 2. de rechtsstaat; 3. de verzorgingsstaat; 4. de 
seculiere samenleving (versus de de- secularisering) en 5. de wetenschap, als grondslag 
voor de democratie. In deze vijf ‘instellingen’ dienen enerzijds de rechten van alle burgers 
gewaarborgd te worden en anderzijds dienen de ‘instellingen’ samen gestalte te geven aan 
onze westerse waarden. “Als Europeaan hebben we het privilege van die instellingen te 
mogen genieten, maar ook de plicht ze verder te ontwikkelen. Dat is onze identiteit, de 
grondslag van onze gemeenschap en onze historische opdracht.”8 In dit boek wordt ook 

8. Elchardus M., Het linkse denken staat er beter voor dan twintig jaar geleden. Knack van 31 januari 2018, p. 
34. Zie verder in de tekst van deze auteur: drie categorieën van rechten/vijf instellingen.
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vrij veel aandacht geschonken aan thema’s die aanverwant zijn aan of verbonden zijn met 
het democratisch burgerschap. 

Men kan niet van anderen houden of gelukkig zijn, als men voortdurend in gevecht 
leeft met zichzelf. Vandaar de noodzaak om als bewust levende burger op zoek te gaan 
naar harmonie, naar ‘innerlijke’ vrede, naar ‘zingeving en gelukkig zijn’ in het relationele 
burgerlijke bestaan en naar de eigen bijdrage aan een gelukkige samenleving. In dit boek 
wordt stilgestaan bij de multiculturaliteit en de zich ontwikkelende interculturaliteit in 
de samenleving; bij de problematiek van de ‘leidcultuur’ en de verdraagzaamheid. Toe-
nemende maatschappelijke tegenstellingen en financiële ongelijkheid worden in verband 
gebracht met een (collectief) individualistisch leefpatroon, wat (gelukkig) meer en meer 
ondergeschikt geraakt aan het maatschappelijke streven naar verbondenheid en solidariteit. 

De waarden van de Franse Revolutie: vrijheid (‘ liberté’), gelijkheid (‘égalité’) en broe-
derlijkheid (‘ fraternité’) zijn basiswaarden voor een solidair burgerschap op weg naar een 
harmonische en vreedzame samenleving. Ze worden dan ook uitvoerig en geactualiseerd 
besproken in dit boek. Een positieve, harmonische en vreedzame verbondenheid met zich-
zelf en de ‘anderen’ en bij uitbreiding met de ‘wereld’ is, ethisch beschouwd, het ultieme 
doel, de levensopdracht van alle burgers van goede wil. Werken – in woord en daad! – aan 
een burgerschaps- en vredescultuur baart een ‘betere’ wereld. Het is overduidelijk dat de 
burgerschaps- en vredescultuur gebaseerd moeten zijn op ethische waarden, zoals: respect 
voor en vertrouwen in de positieve gezindheid van de anderen; respect voor het leven en 
de natuur; voor eerlijkheid in alle (economische) handelingen; voor verdraagzaamheid 
en solidariteit; enz. Deze ethische waarden moeten overal ter wereld, maar zeker ook in 
onze westerse wereld voor een deel herontdekt en gecultiveerd worden in functie van een 
menswaardige samenleving voor iedereen. 

Slechts door de grote ethische levensvragen opnieuw in de diepte te stellen, kunnen 
burgers naar elkaar toegroeien en elkaar liefhebben. Dit gedachtegoed kan vanuit ver-
schillende standpunten nog verder geconcretiseerd worden en geeft aanleiding tot een 
filosofische/psychologische excursie in het voorliggende boek naar het zinvolle, goede en 
gelukkige leven. Die excursie wordt niet alleen gevoerd in verband met het huidige bestaan, 
maar ook in een historisch perspectief, toegespitst op de moderniteit (vanaf de achttiende 
eeuw tot in de eerste helft van de twintigste eeuw) en op het postmoderne discours in de 
hedendaagse tijd. 

Vele burgers ervaren de huidige tijd als complex en moeilijk te behappen omwille van 
de verzakelijking van het menselijke bestaan, de vluchtigheid van de contacten, de utili-
teit, die een hoofdrol speelt in vele menselijke verhoudingen en verder nog omwille van 
de financiële crisis, de eurocrisis, de migratiecrisis, de Brexit, de coronapandemie en de 
klimaattransitie. Allemaal ‘crisissen’ die de bestaanszekerheden van de sterk individualis-
tisch ingestelde burgers hebben ondermijnd. Tot voor kort veronderstelde het ‘goede en 
gelukkige’ leven minstens het uitzicht op individuele zelfrealisatie en collectief welbevin-
den en dat behelsde volgens Abraham Maslow (1908-1970), een van de grondleggers van 
de humanistische psychologie, veel meer dan het hebben van een dak boven het hoofd. 
Daarom heeft COVID-19 ook zoveel sociaal ongemak en mentaal leed veroorzaakt, boven 
op het fysieke leed van de vele burgers die de ziekte al dan niet met een fatale afloop 
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moesten doormaken. De eerder rationele ‘zingeving’ van het bestaan is onbetwistbaar in 
coronatijd sterk onder druk komen te staan, evenals de emotionele weerslag ervan in het 
gemoedsleven: het gevoel van het al dan niet ‘gelukkig’ te (kunnen) zijn.9 ‘Leven’ wordt 
in coronatijden door vele burgers gereduceerd tot ‘overleven’ als het noodlot (‘gelukkig’) 
niet toeslaat. 

Naast de coronapandemie wordt in dit boek de klimaattransitie kort behandeld. Uit 
dat alles kunnen we leren om onszelf niet (meer) centraal te stellen, maar wel onze ver-
bondenheid met de anderen, de natuur en het totale bestaan (op existentieel gebied). Het 
fascinerende boek ‘De paddenstoel aan het einde van de wereld’10 van de Amerikaanse 
antropologe Anna Lowenhaupt Tsing (°1952), professor aan de University of California, 
Santa Cruz, doet ons goed beseffen dat we grondig moeten nadenken over de manier 
waarop we in deze tijd moeten leven op ‘de ruïnes van het kapitalisme’: een verstoorde 
wereldorde met onvoorzienbare economische effecten; een verstoorde aarde met planten 
die gedijen op de vuilnisbeld van onze industriële samenleving. Anna Lowenhaupt Tsing 
spreekt over ‘besmette en vervuilde diversiteit’. De vraag rijst hoe we zullen kunnen over-
leven op een door en door vervuilde planeet. Geen enkele burger die het weet. Maar dat 
we naar radicaal andere, onzekere tijden en maatschappelijke ordeningen zullen evolueren, 
staat vast als een paal boven water.

 Met dank aan… 

Roger Standaert en Guido Ooghe, die delen van het manuscript met veel aandacht lazen 
en becommentariëerden; Ludo Granzow voor zijn inbreng in het boek in verband met 
Duitsland en de wereldorde na 1944; Irène Marsoul, echtgenote en Hugo Marsoul, schoon-
broer, voor hun zeer sterk gewaardeerde inbreng op verschillende plaatsen in het boek; 
Meena Boonen voor haar onverdroten typwerk van gedeelten van het manuscript; Stephan 
Svacina, uitgever, die zorgde voor een zeer fijne uitgave van ‘Burgerschap en vrede in 
onzekere tijden’. 

9. Het rationele streven naar zingeving en het al dan niet gelukkig zijn of zich goed voelen (op emotioneel gebied) 
zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar in het dynamisch- affectief bestaan van de burger in de samenleving. 
Denken we in dat verband ook aan het ‘dynamisch- affectief ’ leren in schoolverband, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de motivatie, de behoeften, de gevoelens, de attitudes enz. van de leerlingen in het leerproces.
10. De Standaard, reeks: Kantelingen, 2021, 360 pp.
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