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TEN GELEIDE

Heeft u het gevoel dat de wereld in brand staat? U bent niet
alleen. Het is geen ver van ons bed show meer, ook de eigen
samenleving lijkt steeds meer onder spanning te staan. De
Campagnetekst: 					 Vlaamse Vredesweek stelt dit jaar de groeiende kloof tussen
‘wij’ en ‘zij’ aan de kaak. ‘Wij’ en ‘zij’ mogen er zijn, maar
Radicaal Samen - #LiefdevolVerzet
als dat leidt tot haat en geweld, dan is dat een probleem.
Dit dossier gaat over polarisering en hoe daarop te reageren.
‘Er bestaat geen magische oplossing’ – over 		
Radicaal Samen. En met liefdevol verzet.
polarisatie en wij-zij-denken
Gesprek met Bart Brandsma
Om te beginnen legt de campagnetekst van de Vlaamse
Vredesweek uit wat Pax Christi Vlaanderen, samen met
‘Ik ging tussen de mensen wonen die niemand
alle campagnepartners, voor antwoorden in petto heeft op
zag staan’
mechanismen die mensen uit elkaar spelen, op de tendens
Gesprek met Daniel Alliet
om mensen die anders denken zwart te maken of op
vijandsdenken.
De Belgische visvijver voor Syriëstrijders
Tom Sauer – voorpublicatie van 			
Verschillende experts geven daarna tekst en uitleg bij de
‘De strijd voor de vrede’
fenomenen van polarisering en uitsluiting. Zo leert filosoof
en publicist Bart Brandsma ons dat we eerst onze eigen rol
‘We moeten positieve geluiden laten horen’
in de polarisatiedynamiek goed moeten begrijpen vooraleer
Gesprek met Ahmed Azzouz
we duurzame verandering kunnen brengen. Vervolgens
neemt Daniel Alliët ons mee naar zijn woon- en werkterrein:
Over hoop, geloof en vooral veel liefde
het centrum van Brussel. Zijn levenshouding, die getuigt van
Werkgroep Vredesspiritualiteit 			
liefdevol verzet, is een krachtige bron van inspiratie.
Pax Christi Vlaanderen
In de voorpublicatie van een hoofdstuk uit het binnenkort te
Colofon
verschijnen ‘De strijd voor vrede’ van prof. Tom Sauer, krijgen
we zicht op de onderliggende oorzaken van radicalisering.

Ten geleide
Thomas Deweer

Ook wij roepen op om te ‘radicaliseren’, maar dan niet vanuit
een gevoel van uitsluiting maar vanuit liefdevol en geweldloos
verzet. Polarisatie laat zich voelen op vele vlakken. Ahmed
Azzouz, inspecteur-adviseur islamonderwijs, vertelt over zijn
eigen ervaring en doet vanuit zijn visie op een vredevolle
samenleving de oproep om te blijven investeren in het creëren
van ontmoetingen. Het vertrouwen van gekwetste, boze
mensen herstellen is niet eenvoudig, eerst moeten problemen
en wantoestanden erkend worden. Om dan met respect voor
elkaars verschillen te zoeken naar oplossingen.
Liefdevol verzet: we geloven erin! Ook de werkgroep
Vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen stelt dat we
moeten investeren in hoop, geloof en vooral veel liefde. Wij
bieden inspiratie voor vormen van radicaliteit en dit doen we
door liefde tastbaar te maken.
Ik nodig u uit om aandachtig de verschillende voorbeelden van
liefdevol verzet op de komende pagina’s te ontdekken … Om
Radicaal Samen #LiefdevolVerzet mee uit te dragen! Heeft u
ook het gevoel dat we in een wereld van hoop leven?
Thomas Deweer
Vredesweekcoördinator

Coverbeeld: Het campagnebeeld van deze Vredesweek werd net zoals
vorig jaar ontworpen door Guy Atafo.

2

Dossier

RADICAAL SAMEN - #LIEFDEVOLVERZET
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De radicale keuze: liefdevol verzet in vier stappen
Ontdek waar het over gaat

Tijdens 28ste Vlaamse Vredesweek gaan 35 organisaties
op initiatief van Pax Christi Vlaanderen in liefdevol verzet
tegen de toenemende polarisering en vijanddenken in
onze samenleving. We kiezen voor ‘radicaal samen’. Wij
kiezen radicaal voor liefde om te komen tot verbinding en
rechtvaardigheid.

Luister naar jezelf en de ander… Nee, een luisterend oor lost
niet alles op. Maar luisteren is wel een essentiële stap. Ontdek
waar het over gaat. Ga voortdurend op zoek naar de echte
feiten. Hou rekening met wat onderzoek, expertise en ervaring
van mensen ons kan leren en ga er kritisch mee om. Ontdek
wat ‘de anderen’ en wijzelf ten diepste wensen door achter de
woorden van de anderen de diepere noden te zien.

Uit elkaar gespeeld

Spreek en dialogeer met respect

Heb jij ook het gevoel dat de spanningen in onze samenleving
oplopen? Ervaar jij ook een toenemende polarisatie over
zoveel uiteenlopende thema’s? Zie jij ook vijandsbeelden
opkomen die een bedreiging kunnen vormen voor een
vreedzaam samenleven? Ondervind jij dat mensen om je heen
maar ook jijzelf, steeds vaker in wij-zij-termen denken? Merk
je dat anderen – en jijzelf – sneller naar morele opdelingen
grijpen? Dat iemand met een andere mening of levenswijze
onwaardig is, ja zelfs slecht, en jij goed?

Ga de verschillen niet uit de weg, maar kies voor de
geweldloze dialoog, voor verbindende communicatie en voor
respectvolle taal. Door de ander te erkennen in zijn of haar
overtuiging, creëren we ook ruimte voor onze visie bij de
ander. Ga daarom op zoek naar een waaier aan mogelijkheden
om op te komen voor jezelf en toch recht te doen aan de
ander.
Overleg en werk samen

De Vredesweekpartners verzetten zich tegen het beschuldigen
van hele bevolkingsgroepen voor zaken die mank lopen in
de wereld. Wij verzetten ons tegen het feit dat groepen tegen
elkaar worden opgezet vanuit rancune. Wij verzetten ons tegen
simplistisch wij-zij-denken.
Wij roepen iedereen in onze samenleving op om zich niet uit
elkaar te laten spelen, om zich niet terug te trekken in de ‘eigen
groep’ en de onderlinge solidariteit te versterken. Mensen met
andere overtuigingen zijn geen ‘probleem’: zij maken de kern
uit van een sterke democratie en samenleving.

Ontwikkelingskansen creëren voor iedereen, opkomen tegen
onrecht en bouwen aan een rechtvaardige samenleving kan
je niet alleen. Via overleg binnen een diverse groep kan
je komen tot een breed gedragen verhaal met nieuwe en
creatieve oplossingen. Uit dat overleg blijkt ook welke kennis,
vaardigheden of connecties er in de groep aanwezig zijn. Zo
merk je snel dat iedereen een deel van de oplossing kan zijn.
Door samen zaken aan te pakken en te verwezenlijken ontstaat
er een diepe verbinding. Ga daarom op zoek naar initiatieven
die leiden tot een nieuw verhaal.

Liefde, de noodzakelijke brug

Kies radicaal voor verbinding en liefdevol verzet

Als antwoord op dit vijanddenken en de polarisering pleiten
de Vredesweekpartners voor liefde. Geen romantische liefde,
maar een diep respect dat de ander in zijn waardigheid laat
en dat toelaat het vertrouwen in de ander op te bouwen en te
doen groeien. Het gaat om een liefde die het anders-zijn van
een individu of groep niet als een bedreiging ervaart, maar als
een gegeven waarmee op een respectvolle manier rekening
wordt gehouden. Die liefde gaat ervan uit dat je een ander
behandelt zoals je zelf wil behandeld worden.

Pax Christi Vlaanderen en de campagnepartners geloven
dat alleen de bewuste keuze voor verbinding en liefdevol,
geweldloos verzet zal leiden naar een rechtvaardigere
samenleving voor iedereen. Als we uit de vicieuze cirkel van
polarisering, vijandsbeelden en oplopende spanningen willen
komen, moeten wij ons constructief opstellen en anderen de
hand reiken. Vandaar onze uitnodiging aan jou: bouw mee aan
een vredevolle samenleving met liefde als fundament.
Doe mee met de Vlaamse Vredesweek. Kies voor ‘Radicaal
Samen’ en ga in liefdevol verzet.

Wij kunnen de maatschappelijke uitdagingen die op ons
afkomen niet alleen aan, ook niet met het ‘groepje’ waartoe
wij toevallig behoren. Mensen zijn geen eilanden. Hoe
verschillend mensen ook zijn, er zijn altijd raakvlakken te
vinden die kunnen leiden tot verbinding en aanzetten geven tot
samenwerking.

De Vlaamse Vredesweek loopt van 21 september 2017 tot
2 oktober 2017 en vindt dit jaar voor de 28ste keer plaats.

Deze liefde slaat bruggen tussen mensen. Zo kunnen wij
opkomen voor maximale ontwikkelingskansen voor elk
individu en zo nodig onrecht aankaarten. Deze liefde is
het fundament om samen de huidige uitdagingen van ons
samenlevingsmodel aan te pakken en geweldloos te strijden
voor een rechtvaardiger en vreedzamer wereld. Ze is de bron
van ons verzet.
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‘ER BESTAAT GEEN MAGISCHE OPLOSSING’
OVER POLARISATIE EN WIJ-ZIJ-DENKEN
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U bent ondertussen een veelgevraagd spreker, ook in
Vlaanderen. Waarom is er juist nu zoveel aandacht voor uw
werk?
Bart Brandsma: Het denkkader ligt al 10 jaar op de planken
en is in die tijd uitgekristalliseerd. Maar het is waar dat ik pas
recent merk dat mijn ideeën een enorme respons krijgen. Vorig
jaar publiceerde ik ze dan in mijn boek ‘Polarisatie: inzicht in
de dynamiek van wij-zij denken’.

Gesprek met Bart Brandsma
De Nederlander Bart Brandsma schreef in 2016 zijn
denkkader over de werking van polarisatie neer in het boek
‘Polarisatie: inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’. De
sociale en politieke filosoof ontleedt het mechanisme van de
polarisatie: het denken in tegenstellingen. Hij definieert drie
pijlers van het polarisatiedenken die hij ‘basiswetten noemt’.
De eerste basiswet is het gegeven dat het in essentie om
gedachteconstructies gaat, niet om feiten. Het polariseren
gebeurt via bepaalde denkprocessen in ons hoofd: we delen
mensen op in categorieën, we zien tegenstellingen en hechten
daar kwalificaties aan van goed en fout. Dit polarisatiedenken
kan echter niet bestaan zonder brandstof: dat is de tweede
basiswet. We voeden dat denken met uitspraken, meningen
over ‘de ander’. En als derde basiswet poneert Brandsma dat
polarisatiedenken een gevoelsdynamiek kent: het is deels
rationeel, maar ook deels irrationeel.

Ik begon over polarisatie na te denken toen ik nog werkte voor
de Nederlandse Moslimomroep. Ik maakte er documentaires
en zag dat het beeld dat vaak van moslims wordt geschetst niet
correct is1. Het is erg duidelijk dat we hier te maken hebben
met een wij-zij-denken. Maar als je vervolgens uitzoekt hoe je
moet omgaan met polarisering is daar weinig over te vinden.
Ik googelde ‘polarisatie hantering en polarisatie management’
en er kwam letterlijk niets naar boven. Dan ben ik zelf maar
beginnen nadenken over de dynamiek van polarisatie.
Ik denk dat er een kentering in de maatschappij is gekomen
met de huidige ‘vluchtelingencrisis’ en de eerste aanslagen
in Parijs. Er kwam steeds meer aandacht voor de aanpak
van radicalisering. In plaats van nu die ene radicale aan te
pakken, ontstond gelukkig steeds meer het besef dat we naar
duurzamere modellen op lange termijn moeten werken.
Polarisatie neemt daarbij een sleutelpositie in. In zo’n context
wordt heel concreet nagedacht over depolariseren; strategie
om te werken aan meer cohesie en samenwerking.

Hierbij aansluitend definieert hij verschillende rollen binnen
een dynamiek van polarisatie. Zo zijn er de pushers, zij die
de uitersten vertegenwoordigen en door het benadrukken van
de groepsidentiteit brandstof leveren. Joiners zijn zij die kleur
bekennen en meedoen met de pushers. Vervolgens heb je
ook een groep mensen die in het midden staat, the silent: zij
zijn neutraal, onverschillig of genuanceerd. De vierde rol die
Brandsma identificeert, neemt een actievere positie in. Bridge
builders proberen beide partijen te verbinden. Niet evident,
want door de uitersten aan het woord te laten, wordt de
situatie zelfs met de beste bedoelingen soms alleen maar erger.
Tot slot, als de polarisatie extreme vormen aanneemt, wordt
op zoek gegaan naar een zondebok; zij moeten het ontgelden.
Onderstaande tekening verduidelijkt alvast het één en ander.

Als we nu polarisatie googelen, komen we automatisch
uit bij uw website: polarisatie.nl. Dat de nood hoog is,
lijken de feiten te bewijzen. Kazerne Dossin, partner in de
Vredesweekcoalitie, werkt aan een workshop op basis van uw
model. Op welke plaatsen komt u zoal? Welke organisaties of
groepen vragen u?
Brandsma: Met Kazerne Dossin heb ik intensieve
samenwerking, maar ook met het Vlaamse specialistennetwerk
Ufungu. Google dat maar eens. Via mijn werk met de
Nederlandse politie kwam ik in contact met commissaris Luc
Van Der Taelen, van de federale politie-eenheid ter preventie
van radicalisering. Zo begon ik ook lezingen te geven voor
Belgische en Europese politie. Via het rijke netwerk van
Luc kwam ik geleidelijk in contact met andere sectoren. Ik
werd bijvoorbeeld gevraagd om mijn
denkkader te introduceren binnen het
gevangeniswezen, ik gaf een tweedaagse
workshop aan het Koninklijk Atheneum
van Antwerpen. Het is soms een kleine
wereld: zo kwam ik Karin Heremans,
directrice van het Koninklijk Atheneum
Antwerpen, ook tegen op een conferentie
over radicalisering in Wenen.

Brandsma’s analyse van de polarisatiedynamiek wordt
bijzonder gunstig onthaald. Sindsdien is hij een druk bevraagde
spreker, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik ontmoet Bart
Brandsma in hartje Brussel. Hij heeft er net een lezing opzitten
voor het OVSG, de Vlaamse Onderwijskoepel van Steden en
Gemeenten.
© Bart Brandsma

1
Bart Brandsma’s eerste boek, ‘De hel, dat
is de ander – het verschil in denken van moslims
en niet-moslims’ gaat precies over de manier
waarop beide groepen elkaar kunnen vinden.
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Dat ligt in de lijn van wat ik zojuist vertelde. Het is vooral
zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe moet ik positie
kiezen? Hoe voorkom ik een pusher te worden en kan ik het
midden versterken?

Als u in een school komt, geeft u dan workshops aan de
leerkrachten of aan de leerlingen? Wat is het doelpubliek?
Brandsma: In de eerste plaats aan professionals. In de
gevangenissen gaat het bijvoorbeeld specifiek om directieleden
en medewerkers van de psychologische dienst, op scholen
werk ik met leerkrachten en directie. Politiemensen, of
groepen burgemeesters, buurtwerkers en dialoogwerkers. Ik
introduceer bij hen het theoretisch kader, zij gaan ermee aan
de slag en vertalen het naar hun werkpraktijk.

Niet evident in een context waarin media en politiek vandaag
juist olie op het vuur lijken te gooien. Hoe komt het dat
beide zo problematisch zijn en hoe kunnen we hier op een
duurzame manier verandering in brengen?
Brandsma: Politici willen zich positioneren om een zo groot
mogelijk groep te bereiken. Ze worden gedreven door wat
ik in mijn theoretisch kader ‘het zichtbaarheidslijntje’ noem.
Hierdoor zijn ze automatisch minder met het midden bezig.
Ze worden zelf pushers en versterken de polarisatie, of trekken
de kaart van bruggenbouwer, met het riciso om in extremis als
zondebok te eindigen.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Ik kan me inbeelden dat
zeker dat toepassen in de praktijk niet altijd evident is.
Brandsma: Er bestaat geen magische oplossing. Essentieel is
dat het denkkader begrepen wordt. Zo kan ieder voor zich
afstand nemen en zijn eigen rol bekijken. Vaak beseffen
we niet dat we zelf een duidelijke positie innemen in de
polarisatiedynamiek. Tijdens de workshop die ik zojuist
gaf, bekende een deelneemster bijvoorbeeld dat ze van
zichzelf dacht dat ze altijd een neutrale positie innam,
terwijl zij eigenlijk een pusher is die haar leerlingen van haar
gelijk probeert te overtuigen. Dergelijke inzichten zijn heel
waardevol om met de problematiek van polarisatie aan de slag
te gaan. Het is aan de professionals om deze kennis met mijn
methode in praktijk om te zetten. Ik laat ze werken met game
changers.

En de media?
Brandsma: Journalisten zijn getraind in een strategie van woord
en wederwoord. Ik gaf een training aan televisiejournalisten
in Denemarken. Zij kwamen al snel tot de conclusie dat
ze hierdoor uitgerekend de polen versterken. Het vraagt
specifieke aandacht om ook, wat ik telkens ‘het vraagstuk van
het midden’ noem, te belichten in de berichtgeving.
Tijdens de Vlaamse Vredesweek 2017 willen we hier dan ook
een debat over organiseren.

U komt vaak in België. Merkt u een verschil tussen
Vlaanderen en Nederland?

Brandsma: Goed om hiermee bezig te zijn. Maar je moet
opletten met debatten. Dat is juist een setting waarbij posities
worden afgebakend. Door vragen te stellen als “waar sta jij?”,
draag je bij aan de polarisatie. Daag liever mensen uit tot het
onderzoeken van een vraagstuk, werk en spreek vanuit een
houding van nog-niet-weten. Ik raak zelf soms zo uitgekeken
op mensen die dingen zeker denken te weten.

Brandsma: Dat is zeer gelijkaardig. Ik zie in grote lijnen
dezelfde uitdagingen. De grootste uitdagingen die in mijn
workshops en lezingen naar boven komen, zijn zeer praktisch.

Dat zie je heel sterk bij het publieke debat over vluchtelingen.
Organisaties uit het middenveld gaan in de verdediging voor
vluchtelingen en komen op voor hun rechten. Maar door te
sterk positie te gaan kiezen, wordt polarisatie juist verder op de
spits gedreven. Dat maakt constructieve dialoog moeilijk.
Bedankt voor uw waardevol advies! Wat mogen we van u in
de toekomst verwachten?
Brandsma: Ik ga me vooral concentreren op het
doorontwikkelen van het denkkader. Ik bied met anderen een
basistraining aan, en ik zet ook specifiek in op vormingen over
mediative speech (bemiddelend spreken) en behavior (attitude).
Beide zijn immers essentieel om te kunnen depolariseren.
Ondertussen is er ook de website polarisatie.nl en het boek
waar de basisconcepten terug te vinden zijn. Zo kunnen
mensen zichzelf trainen en het toepassen op de eigen context
met eigen methodes.
Het boek is uitsluitend verkrijgbaar op polarisatie.nl en bij
Kazerne Dossin te Mechelen.
Interview: Thomas Deweer

foto: Bart Brandsma
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Wat ik me spontaan afvraag bij het horen van alles wat u
hebt kunnen realiseren: hoe bent u hieraan begonnen? Waar
haalt u die energie vandaan?
Daniel Alliët: Wel, ik merkte al snel dat de klassieke theologie
en het klassieke spirituele leven niets voor mij was. Beaucoup
de vie spirituelle, maar ni vie, ni spirituelle. Ik wou daar gaan
waar ik iets kon doen. Dus ben ik gewoon tussen de mensen
gaan wonen die niemand zag staan. Ik had geen enkel
plan, ik zou wel merken hoe ik kon bijdragen. Al was dat
natuurlijk niet altijd eenvoudig. Ik werd dan wel priester van
de Begijnhofkerk, maar kreeg in het begin van de zusters zelf
geen sleutel. Ik moest hem ‘s ochtends gaan halen en ’s avonds
teruggeven. Pas toen ze zagen dat ik echt iets wou uitbouwen
won ik geleidelijk hun vertrouwen.

Gesprek met Daniel Alliët

De meeste van de initiatieven zijn trouwens heel organisch
ontstaan. Eén van de eerste zaken die we konden realiseren
was het jeugdhuis Chicago. Een politieagent kwam op een
dag bij mij aankloppen. Hij vroeg of ik iets kon doen voor
een groep jongeren uit de wijk die al in aanraking waren
gekomen met het gerecht. We moesten iets positiefs doen: het
was dat of de gevangenis. We hebben toen een voetbalploeg
opgericht. Geleidelijk aan kwamen er ook andere activiteiten
en ontstond er een echt jeugdhuis.
Ook andere projecten ontstonden vaak op een dergelijke
organische wijze. Essentieel zijn steeds de vrijwilligers: zij
zorgen ervoor dat het een succes wordt. Uiteraard gaan we
ook op zoek naar subsidies en andere vormen van financiële
steun, maar we verliezen nooit de duurzaamheid uit het oog.
Het project moet zelfstandig kunnen voortleven.

foto: Pax Christi Vlaanderen

Daniel Alliët komt aan op zijn fiets. Vol energie leidt hij mij
de Begijnhofkerk binnen. We lopen langs een symbolisch graf
van de onbekende vluchteling, ter herinnering aan de velen
die onderweg het leven lieten. Daniel steekt de kaarsen bij het
graf aan en haast zich naar één van de zijkapellen waar recent
een lek werd ontdekt. Samen met de Frans-Arabisch sprekende
koster bespreekt hij het gedane herstelwerk. Het ziet er goed
uit, het plafond is bijna terug droog. Fijn, zegt hij mij, zo kan
een Koerdisch artiest binnenkort beginnen om er de gulden
regel te schilderen: ‘Behandel een ander altijd zoals je zelf
behandeld wil worden’. De toon van het liefdevol verzet dat
de bekende priester van de Begijnhofkerk uitdraagt, is meteen
gezet.

Heel veel projecten zijn dus ontstaan vanuit puur
engagement. Voelt u die kracht en vooral het draagvlak
evolueren? De Begijnhofkerk staat in Brussel maar u woont
zelf aan de andere kant van het kanaal in Molenbeek. Merkt
u een verandering na de aanslagen van 22 maart?
Alliët: Ik merk wel dat het draagvlak na de aanslagen is
ingekrompen. Bij mezelf valt dat wel mee, maar ik ken
priesters die bang zijn om over hun werk te praten op
familiefeesten. Ze krijgen er cynische opmerkingen te
verwerken over hun sociaal engagement.
Vooral voor vluchtelingen en sans-papiers zijn het zeer
moeilijke tijden. Ik woon en werk met hen samen en merk het
alle dagen. Ik zou bijna durven spreken van een collectieve
depressie. Veel dialoog over hun situatie is er niet meer.
De directeur van de dienst Vreemdelingenzaken heeft me
duidelijk gemaakt dat er geen onderhandelingsmarge is. Er zijn
plaatsen in gesloten centra bijgekomen, dus kerkbezettingen
en hongerstakingen voor opvangplaats zouden nu op niets
uitdraaien. Het is niet meer evident om iets te bereiken, laat
staan voor sans-papiers om het woord te nemen. Dat houdt
immers een reëel risico voor hun eigen positie in. Maar het
blijft belangrijk dat er een platform bestaat waar ze met hun
problemen naar buiten kunnen komen. Het probleem is niet
weg, dus we kunnen het ook niet verzwijgen...

Na dit kort bezoek aan de kerk gidst Daniël me mee naar
Kloster-eck, het parochiezaaltje. Het is erg warm, Daniel
biedt me wat water aan. Zijn tong is alvast gesmeerd. Zonder
dat ik hem zelf maar één vraag hoef te stellen, vertelt hij
honderduit over de verschillende initiatieven die hij mee heeft
opgericht of actief mee ondersteund. Het gaat van een sociaal
verhuurkantoor over jeugdhuizen en een vereniging waar
armen het woord nemen tot een interlevensbeschouwelijk
initiatief. Twaalf zijn het er, om precies te zijn. Hij heeft het
ook even over de kerkbezettingen en hongerstakingen door
‘sans-papiers’ waarmee de hij bekendheid bij het grote publiek
verwierf.
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Angst en wantrouwen worden steeds dominanter in de
samenleving. Maar wat moeten we doen? Het enige dat we
kunnen, is blijven doorzetten. Zelfs als het niet goed gaat,
moeten we in het verweer blijven gaan, nu misschien wel
meer dan ooit.

Daniel Alliët hielp, geïnspireerd door liefde, twaalf
organisaties en initiatieven mee oprichten. Los van
politieke doelstellingen was de missie steeds om er met
z’n allen beter van te worden. Hij staat hierin niet alleen.
Hieronder een aantal andere inspirerende voorbeelden.
Liefdevol verzet is mogelijk, als we het Radicaal Samen
doen!

Tegenover die angst staat liefde als een positieve kracht. Wat
betekent liefde voor u?
Alliët: Voor mij begint ‘lief hebben’ met het besef dat de
wereld groter is dan jezelf. Zo kijken we verder dan onze eigen
noden als individu, maar treden we als het ware uit onszelf.
Liefde staat haaks op eigenbelang. Door in te zien dat we
elkaar nodig hebben, zullen we er ook zijn voor elkaar.

0110-concerten
2006 werd getekend door zinloos geweld: de mp3-moord
op Joe van Holsbeeck in het Centraal-Station van Brussel,
de mede door racisme ingegeven schietpartij in Antwerpen
door Hans Van Themsche, de dood van Guido Demoor na
een vechtpartij op een bus. Verschillende artiesten boksten
samen een gratis muziekfestival “voor verdraagzaamheid,
tegen racisme, tegen extremisme, tegen zinloos geweld”
in elkaar. De concerten brachten op 1 oktober meer dan
100.000 mensen op de been in Antwerpen, Brussel, Gent
en Charleroi.

Als je kijkt naar mystici zul je zien dat die geen ruzie maken
met elkaar ondanks het geloof dat ze belijden of de overtuiging
die ze hebben. Ze overstijgen zichzelf als individu en leggen
zich toe op gemeenschappelijke waarden. Op de gulden
regel bijvoorbeeld: ‘Behandel een ander altijd zoals je zelf
behandeld wil worden’.
Met alle uitdagingen waar we vandaag voor staan, is de
voedingsbodem voor liefde beperkt. Ziet u ook positieve
signalen? Wat is uw grootste droom voor de toekomst?

Gentse lente
In 2013 begroeven verschillende Gentse organisaties
zowel symbolisch als letterlijk de woorden allochtoon en
autochtoon. Sindsdien wordt ieder jaar op 23 maart, de
Dag tegen Racisme, een groot volksfeest georganiseerd.
Dit alles in het teken van verbondenheid.

Alliët: Ik ga het misschien zelf niet meer meemaken, maar ik
droom van een verandering van de dominante cultuur. Om dit
toe te lichten zou ik een parallel willen trekken met wat ik heb
meegemaakt in de jaren ’60 in Leuven. Toen ik daar studeerde
bewoog er heel wat, het bruiste van het engagement. Concreet
binnen de theologie keken we naast het academische steeds
meer naar praktische toepassingen. De bevrijdingstheologie
maakte zijn opwachting. Ik was zelf gebeten door het verzet
en de mystiek die Dorothee Sölle uitdroeg1. Dat was een
theologie die echt over de werkelijkheid ging. Vanuit die
inspiratie streden wij voor maatschappelijke waarden als
gelijkheid en democratisering.

Hart boven Hard
Met de burgerbeweging Hart boven Hard (HbH) gaven
burgers en vertegenwoordigers uit diverse sectoren een
gezamenlijk, positief antwoord op de koele maatregelen en
dito cijfers uit de officiële beleidsplannen. Hun alternatieve
septemberverklaring, ondertekend door 17.000 burgers en
zo’n 1500 organisaties, riep op tot een warmere en meer
solidaire samenleving. Sinds het ontstaan in 2015 trok HbH
met drie Grote Parades door Brussel: voor solidariteit en
waarde boven winst. Tot op de dag van vandaag gaat de
beweging door met geregelde acties.

Die positieve tendens werd gecounterd door de wilde
globalisering die vandaag veel slachtoffers maakt. We leven in
een wereld van groeiende ongelijkheid. Mensen aan de ene
kant van de maatschappij worden ‘gestraft’, terwijl een zeer
kleine minderheid buitensporig beloond wordt. Er is naast de
onzichtbare hand in de economie2 ook de onzichtbare voet
die mensen vertrappelt. Het straffe is dat zij die het systeem in
vraag stellen nu bijna gecriminaliseerd worden. Kritiek geven
op wat er systematisch fout loopt, is allesbehalve makkelijk.

Ringland
Een dak op de ring van Antwerpen als antwoord op
mobiliteits-en leefbaarheidsproblemen, met dat idee kwam
een groep geëngageerde burgers eind 2013 aandraven.
Veel studiewerk, enkele festivals, en heel veel engagement
later werd op 15 maart 2017 met de stad Antwerpen
en de Vlaamse overheid het Toekomstverbond voor de
overkapping onderhandeld.

Mijn droom is dat we terug een bocht kunnen maken, naar
een rechtvaardiger model. Ik observeer alvast meer en meer
de eerste aarzelingen in het systeem. Binnen de Europese Unie
wordt momenteel bijvoorbeeld gezocht naar oplossingen tegen
sociale fraude en dumping. Maar we moeten ook aan de basis
blijven voortdoen, in het liefdevol verzet zoals jullie met de
campagne zo mooi stellen. Tot iedereen mee is.

Pax Christi Vlaanderen huldigt ieder jaar twee personen
en/of groepen of organisaties als ‘Ambassadeur voor
de Vrede’. Met deze titel zetten wij hun volgehouden
inspanningen voor vrede, verbondenheid en respect voor
de mensenrechten – hun liefdevol verzet m.a.w. – in het
licht. Daniel Alliët, Tom Sauer en Hart boven Hard dragen
de titel, die voor het eerst werd toegekend in 1999.

Interview: Thomas Deweer
1
2
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Dorothee Sölle, Mystiek en verzet, 1998
Adam Smith, Wealth of Nations, 1776
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ontgoochelingen, conflicten, en dus ook met exclusie, en dat
op een goede manier, hoort er uiteraard ook bij.
En dat alles op de eerste plaats in het gezin waarin je opgroeit.
Op verschillende vlakken – bijvoorbeeld de afstand tussen
ouders en kinderen – is het gezinsleven erop vooruitgegaan
ten opzichte van vroeger. Misschien geldt dat minder voor de
allochtone gemeenschap, waar zich een generatieconflict lijkt
voor te doen. Op andere vlakken moeten we vaststellen dat de
werkdruk en andere maatschappelijke verwachtingen ervoor
zorgen dat veel partnerrelaties stuklopen, en dat geldt voor
zowel de autochtone als de allochtone gemeenschap. Ook al
is een scheiding voor de kinderen soms beter dan te blijven
aanmodderen, de meeste kinderen dragen zo’n scheiding en
de conflicten die eraan voorafgaan – soms als een trauma –
in hun verdere leven mee. In vergelijking met vroeger zijn
kinderen dus niet altijd beter gewapend om om te gaan met
ontgoochelingen en tegenslagen, net omwille van die negatieve
ervaringen.

Tom Sauer

foto: Tom Sauer

In zijn nieuwe boek ‘De strijd voor vrede – En hoe we die
kunnen winnen’ pleit professor internationale politiek Tom
Sauer (UA) tegen doemdenken en voor gezamenlijkheid. Maar
daarvoor moeten we de complexe gevaren in onze wereld
eerst begrijpen. Sauer belicht de rol van Rusland en duidt
de problematiek van de kernwapens. Maar hij kijkt ook naar
onze eigen samenleving, en naar de wegen die leiden naar
radicalisering en terrorisme.
Een exclusieve voorpublicatie, met dank aan uitgeverij Polis.

Naast het gezin zijn de opvang en de school de locaties
waar de meeste uren gesleten worden. In die lagere school
word je voor het eerst ook gerangschikt, wordt letterlijk
beoordeeld wat je intellectueel aankunt. Voor diegenen
die goed scoren, geeft dat een boost van zelfvertrouwen;
voor diegenen die achteraan bengelen het omgekeerde: ze
geloven nog minder in hun eigen kunnen en in zichzelf. Die
schoolresultaten hebben niet enkel te maken met aangeboren
IQ, maar ook met de omgeving, die het mogelijk maakt om
te studeren, en die je uitdaagt en aanmoedigt om het beter te
doen. Het moge hierbij duidelijk zijn dat een taalachterstand
niet bijdraagt tot goede resultaten op de lagere school.
Allochtonen die thuis geen Nederlands spreken en die
hun kinderen niet naar een Nederlandstalige kleuterschool
brengen, riskeren van in het begin schoolachterstand in een
Nederlandstalige lagere school.
In het middelbaar onderwijs worden schoolresultaten nog veel
belangrijker. Leerlingen die het niet goed doen, dreigen via het
watervalsysteem in de minst moeilijke richtingen te belanden.
Hun jobmogelijkheden later worden hierdoor serieus beknot.
Bovendien voelen zij aan dat op hun richting en gedeeltelijk
op hun persoon wordt neergekeken. Hun zelfvertrouwen, dat
al zeer laag is, gaat verder achteruit.

Niemand wordt als terrorist geboren. Wat bezielt sommige van
onze medeburgers om in Syrië te gaan vechten aan de zijde
van IS of Al Nusra, en soms dan ook nog eens terug te keren
om bij ons aanslagen te plegen? Veel mensen categoriseren
hen als een zootje ongeregeld, die ideologisch-religieus
gebrainwasht zijn, en dus ‘irrationeel’ zijn. In hun ogen
handelen deze strijders niet alleen irrationeel, maar zijn ze het
ook.
Als we echter naar ons eigen gedrag kijken, en ons de vraag
stellen of wijzelf altijd ‘rationeel’ handelen, krijgen we hopelijk
al een genuanceerder beeld. Ook wij doen niet altijd wat we
geacht worden te doen, ook niet ten aanzien van anderen.
Reageren wij bijvoorbeeld onze eigen problemen soms niet
af, en meestal op een verkeerde manier, op onze medemens?
Hij of zij moet dat onaangename gedrag dan maar kunnen
plaatsen en ermee kunnen omgaan. De kans bestaat dat hij
of zij die hete aardappel op zijn beurt doorgeeft aan derden.
Gelukkig hebben de meesten onder ons voldoende veerkracht,
opgedaan bij positieve ervaringen uit het verleden, om het
onweer te laten overwaaien, of om zich snel te herpakken.

Op de arbeidsmarkt wordt nog altijd het best gescoord met
een (hoog) diploma. Diegenen zonder diploma moeten
letterlijk het vuile werk opknappen. Het zijn laagbetaalde
jobs waar maatschappelijk op wordt neergekeken. Velen
vechten wegens lage lonen tegen armoede. In ons land vullen
allochtonen relatief veel van deze jobs in.
Als je dan ook nog eens tegenslag hebt, bijvoorbeeld door
ziekte, ongeval of ontslag, dan duik je de armoede in. Het
moge duidelijk zijn dat deze individuen af te rekenen hebben
met een grote mate van frustratie en aliënatie. Ze voelen
zich genegeerd en uitgesloten uit de maatschappij waarin ze
opgroeien. Het zijn meestal deze toevallige triggerfactoren
en dus persoonlijke problemen die ervoor zorgen dat de ene
persoon wel en de andere persoon niet radicaliseert.1 De

Die persoonlijke ervaringen uit het verleden, die aanleiding
geven tot die veerkracht (of net niet), zijn dus helemaal niet
onbelangrijk. Heel veel gaat terug op wat we tijdens onze
eerste levensjaren hebben meegekregen: nestwarmte, liefde,
genegenheid, affectie, bemind en graag gezien worden, en
later ook basiswaarden zoals vertrouwen en respect. Erbij
mogen horen zoals je bent. Leren omgaan met tegenslagen,
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omstandigheden waarin deze mensen opgroeien, bepalen de
veerkrachtsgraad, en zijn dus ook niet onbelangrijk.
Sommigen die met de armoedegrens flirten, belanden via
vrienden en kennissen (‘peers’) in de criminaliteit, al was het
maar om aan geld te raken. Sommigen van hen komen daardoor
in aanraking met de politie en komen terecht in de gevangenis,
een broeihaard van radicalisering.
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Meer in het algemeen worden allochtonen nog steeds
geconfronteerd met racisme, ook in ons land. Unia kreeg in
2015 een recordaantal meldingen binnen op het vlak van
racisme en haatmisdrijven. Dat zorgt begrijpelijkerwijs voor
veel frustraties en woede aan de kant van de allochtonen.
Najim Laachraoui, een van de daders van de aanslag in
Zaventem, was volgens zijn leraar een goede leerling, maar
hij was ‘erg boos op de school en op de maatschappij, die de
islam niet begreep. Hij voelde zich niet gewaardeerd. Hij was
intelligent genoeg om de gebreken en beperkingen te zien
van zijn leerkrachten en van een wereld die neerkeek op zijn
godsdienst. Ik kon hem niet helemaal ongelijk geven.’7 Er zijn
dus duidelijk meerdere wegen die naar terrorisme leiden.

Tot hier toe is dit vooral een verhaal van sociale ongelijkheid, dat
– los van de problematiek van radicalisering, laat staan terrorisme
– tot maatschappelijke problemen (waaronder criminaliteit)
leidt, en dus het best serieus wordt genomen. Studies wijzen
uit dat het ook deze groep is die het snelst betrokken raakt in
radicalisering en rekrutering als Syriëstrijder, althans in België
in de periode 2012-2016: 70 procent van onze Syriëstrijders is
van Marokkaanse afkomst, terwijl slechts 3 procent van onze
bevolking van Marokkaanse afkomst is.2 In de Marokkaanse
gemeenschap in België is 50 procent arm (terwijl het algemene
gemiddelde voor ons land 15 procent bedraagt) en ze is relatief
laaggeschoold. Van de autochtone leerlingen stroomt 8 procent
naar het hoger onderwijs; voor de allochtone bevolking is dat
cijfer lager dan 1 procent. Dat zijn slechtere cijfers dan in de
buurlanden, en de cijfers zijn nog slechter voor allochtone
jongens dan voor allochtone meisjes. Als we dan specifiek
kijken naar de Maghrebijnse en Turkse gemeenschappen, haalt
slechts 13 procent van diegenen die starten aan de universiteit
een universitair einddiploma, terwijl dat voor de gemiddelde
autochtone Vlaamse student 43 procent is.3

Succesvolle integratie vraagt ondersteuning bij taal en
opvoeding, een eerlijke kans op werk, burgerschap en
het bevorderen van ontmoetingen tussen allochtonen en
autochtonen. We kunnen niet anders dan vaststellen dat
althans in ons land, waarschijnlijk zelfs meer dan in onze
buurlanden, de allochtone en autochtone gemeenschap naast
elkaar leven. De meeste autochtonen, zeker op het platteland,
komen weinig of niet in aanraking met de allochtone
gemeenschap. In steden daarentegen komt men elkaar elke
dag tegen. Maar van een echt contact is weinig of geen sprake,
uitzonderingen niet te na gesproken. Beide gemeenschappen
leven grotendeels naast elkaar. Er blijven stedelijke
scholen bestaan die weinig of geen allochtone kinderen
inschrijven, ondanks het feit dat een groot percentage van de
jongerenbevolking in onze steden van allochtone afkomst is.
De enige conclusie die getrokken kan worden is dat ons
integratiebeleid – ons inclusiebeleid – voor een groot stuk is
mislukt. Multiculturalisme is mooi in theorie, maar de praktijk
is blijkbaar veel moeilijker. Of zoals Ish Ait Hamou – bekend
van het tv-programma So You Think You Can Dance – getuigt
in een interview over zijn eigen leven: ‘Het is een van de
donkerste gevoelens die je kunt ervaren: zin hebben om mee
te doen, om deel te zijn van een groep, en afgewezen worden
vanwege iets waarvoor je niet zelf gekozen hebt: je naam, je
cultuur, je huidskleur. Ik heb het vaak meegemaakt: met m’n
vrienden op café of naar een club willen, weten dat er een
meisje zat te wachten op wie ik een oogje had, en als enige
niet binnen mogen. En wat zo moeilijk is: telkens als je dat wil
aankaarten, wentel je je zogenaamd in je “slachtofferrol”.’8

16 procent van de Belgische gevangenispopulatie is van
Marokkaanse afkomst; ze zijn dus oververtegenwoordigd in
onze gevangenissen. In Frankrijk is het nog erger: daar zitten
veertigduizend moslims in de gevangenis, oftewel 60 procent
van de Franse gevangenispopulatie.
Velen van onze Syriëstrijders hebben een crimineel verleden
en hadden een strafblad (dat geldt zeker voor de eerste golf
Syriëstrijders), hebben geen of een heel laag diploma, zijn jong
(gemiddeld drieëntwintig jaar), en zijn gehuwd.4 Merk op dat
hun profiel (alsook dat van de ‘lone wolves’) verschilt van dat
van de uitvoerders van 9/11, die geen strafblad hadden en een
hoger diploma bezaten. Om maar één voorbeeld te geven van
een teruggekeerde Syriëstrijder: Nemmouche, die de aanslag in
het Joods Museum in Brussel heeft gepleegd, was een Franse
Syriëganger, die zijn vader nooit gekend heeft, opgegroeid is
in verschillende opvangtehuizen in Roubaix, en verschillende
keren veroordeeld werd voor criminele feiten.

Die mislukte integratie is voor alle duidelijkheid te wijten aan
beide gemeenschappen. De allochtone gemeenschap – of
liever velen binnen die gemeenschap – heeft waarschijnlijk
niet altijd voldoende moeite gedaan om zich te integreren.
De autochtone gemeenschap – of liever velen binnen
deze gemeenschap – daarentegen stond niet te springen
om allochtonen te helpen integreren. Zeker in tijden van
economische crisis lijkt er dan een competitie te ontstaan op
de jobmarkt, waarbij autochtonen die hiermee geconfronteerd
worden, vinden dat ‘hun’ jobs worden afgepakt door
allochtonen, ook al wonen deze allochtonen en mogelijk ook
hun ouders al heel hun leven in ons land. Trump heeft tijdens
zijn verkiezingscampagne op eenzelfde gevoel ingespeeld.
Populistische partijen in Europa doen net hetzelfde. Zij spelen

Allochtonen die wel een diploma op zak hebben, worden op
de arbeidsmarkt geconfronteerd met discriminatie, waardoor
ze uiteindelijk een veel minder goed betaalde job moeten
aanvaarden.5 Volgens sommige studies zijn het vooral deze
problemen op de arbeidsmarkt, meer dan die in het onderwijs,
die ervoor zorgen dat personen gefrustreerd raken, aliëneren
en radicaliseren.6 Is het bijvoorbeeld normaal dat slechts 3
procent van het Antwerpse politiekorps van allochtone afkomst
is, terwijl 40 procent van de Antwerpse burgers van allochtone
afkomst is? Een soortgelijk fenomeen van discriminatie bestaat
op de vastgoedmarkt.
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‘WE MOETEN POSITIEVE GELUIDEN LATEN
HOREN’

in op een gevoel van polarisering, een simplistisch wij-zijgevoel. Dat laatste is per definitie funest voor een samenleving.
In elke gemeenschap zijn er rotte appels, maar dat mag geen
reden zijn om die hele gemeenschap in een slecht daglicht
te plaatsen. Dat leidt immers tot nog meer polarisering en
een maatschappij waarin de spanningen nog verder kunnen
oplopen.

Gesprek met Ahmed Azzouz
Ahmed Azzouz is één van de – kleine groep – moslims die
steevast op het podium worden gehesen als er een moslim
aan het woord moet komen. Ook als dat ‘podium’ in een
kerk staat. Hij vindt het noodzakelijk om elke gelegenheid tot
dialoog te benutten: enkel door de ontmoeting met anderen
word je meer mens. Of dat nu via boeken, overleveringen of
andere teksten is of via contacten met mensen (van allerlei
pluimage), enkel zo leer je de wereld en jezelf beter kennen.
Het eerste vers van de Koran zegt: ‘Lees!’ Lezen opent je
blik, verruimt je kennis en leidt uiteindelijk tot relativering,
tot een diepere wijsheid, tot het besef dat een mens zijn hele
leven leert. En tot het besef dat er geen Absolute Waarheid is.
Mensen die niet lezen, die zich opsluiten, die niet in dialoog
gaan met anderen, geloven rotsvast in die ene waarheid. Dat is
gevaarlijk, want dat leidt tot een kortzichtige mening die enkel
zwart-wit kent, maar niet de enorme rijkdom aan facetten van
zwart en wit ziet noch het hele palet aan grijs daartussen.

Tot slot moeten we altijd blijven benadrukken dat niet iedereen
die tegenslag heeft gekend in zijn jeugd de verkeerde weg
opgaat. Sommigen draaien de knop om en komen, soms
met een beetje geluk, maar vooral door hard te werken, erg
goed op hun pootjes terecht. Een goed voorbeeld is Mourad
Laachraoui, die België vertegenwoordigde op de Olympische
Spelen van 2016 voor het onderdeel taekwondo. Hij is
de broer van Najim, een van de daders van de aanslag in
Zaventem.

Azzouz is islamleraar geworden, later inspecteur-adviseur
islamonderwijs en schrijft regelmatig opiniestukken over geloof
en de samenleving. Hij vindt het belangrijk om positieve
geluiden te laten horen, omdat er heel veel angst, haat en
wrok leeft. Deze negatieve spiraal doorbreken lukt alleen door
te laten zien dat er ook iets anders is: de naastenliefde en de
solidariteit, de menselijke waardigheid, zelfs bij de meeste
beschadigde mensen, eerlijkheid en oprechtheid, en nog
zoveel ander moois.

‘De strijd voor vrede – En
hoe we die kunnen winnen’,
uitgegeven door Polis, ligt
vanaf 1 september 2017 in
de boekhandel.

Waar bent u geboren en opgegroeid? En wat heeft ervoor
gezorgd dat u vandaag bezig bent met het brengen van een
‘positief geluid’?

Noten

Ahmed Azzouz: Mijn ouders zijn naar België geëmigreerd in
de jaren ’60. Ik ben geboren in 1969 in Antwerpen en liep
school in Hoboken. Op dat moment woonden er nog weinig
Marokkanen in Hoboken, wij waren dus in de wijk en op
een school een kleine minderheid. Ik voelde me anders: thuis
kregen wij bepaalde normen en waarden mee, spraken we
Arabisch, beleden wij onze godsdienst. Op school was dat
natuurlijk anders. Daar spraken we Nederlands en begon ik
ook in het Nederlands te denken. Ik leerde mezelf aanpassen
aan die twee situaties en heb dat aangevoeld als een verrijking.
Want naast de verschillen waren er ook veel raakvlakken.
Mijn ouders brachten ons de volgende waarden bij: eerlijk
zijn, oprecht zijn, niemand bedriegen, je leraars respecteren.
Mijn vader wilde absoluut geen klachten over ons vernemen
van leerkrachten of politie: hij wilde dat we ons onberispelijk
gedroegen en respect toonden.

1
Anton Weenink, ‘Behavioral Problems and Disorders amongst
Radicals in Police Files’, in: Perspectives on Terrorism, vol. 9, no. 2, 2015.
2
Tarik Fraihi, ‘Syriëstrijders: de cijfers en hun verhalen’, in: Patrick
Loobuyck (red.), De lokroep van IS, Pelckmans, 2015, p.38.
3
Stijn Rottiers e.a., Allochtone studenten aan de UA,
Departement Dienstverlening van de UA, 2004.
4
Edwin Bakker and Roel De Bont, ‘Belgian and Dutch Jihadist
Foreign Fighters (2012-2015)’, in: Small Wars & Insurgencies, vol. 27, no. 5,
2016, pp.837-857.
5
Stijn Baert (en anderen), ‘Etnische discriminatie op de Vlaamse
arbeidsmarkt voor schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?’, in: Over-werk,
no. 1, 2013, pp.12-16; Corinne Torrekens en Ilke Adam, Marokkaanse
en Turkse Belgen. Een (zelf)portret van onze medeburgers, Koning
Boudewijnstichting, 2015.
6
World Bank, Economic and Social Inclusion to Prevent Violent
Extremism, October 2016.
7
Bruno Derbaix, ‘Najim Laachraoui, mijn leerling’, in: De
Standaard, 29 maart 2016.
8
Griet Plets, ‘Wij zijn de toekomst, de rest is het verleden’, in: De
Standaard Weekblad, 3 september 2016, p.25.

Op de Koranschool in Hoboken leerde ik Arabisch lezen en
de basisprincipes van de islam kennen. Ook dat vond mijn
vader belangrijk, want hij droomde ervan ooit terug te keren
naar Marokko. Mijn moeder zag dat echter niet zitten: de
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eenmaal ging liggen: de ‘moedjahedien’ gingen met elkaar in
de clinch en er ontstond een lange en bloedige burgeroorlog.
Waar waren de idealen van een vredevolle samenleving
waarover die verzetsstrijders kwamen spreken? Zij dichtten de
overwinning op de grootmacht die de Sovjet-Unie was toe aan
God, maar in werkelijkheid kregen zij het militair overwicht
door massale wapenleveringen uit de Verenigde Staten. De
burgeroorlog bleef maar duren … Wij voelden ons bedrogen.
De taliban kwam aan de macht, gesteund door SaoediArabië, Pakistan en de VS, en installeerden een orthodoxe,
salafistische vorm van islam. Er kwam dus helemaal geen rust
en vrede voor de Afghanen.
Door het vele studeren werd mij duidelijk dat alle soorten
kennis in feite een religieuze of spirituele dimensie hebben.
Het eerste vers van de Koran zegt ons: ‘Lees!’ Het is de
bedoeling om je te verdiepen in wat er rondom je gebeurt:
hoe ontstaan de dingen, hoe leven de dieren en planten, hoe
zit de mens in elkaar, enz. Elk vakgebied is voor mij interessant
geworden. De filosofie is bijvoorbeeld erg belangrijk, want
zij leert ons denken en argumenteren, we worden kritisch en
we stellen onszelf in vraag. De antropologie leert ons hoe de
mensheid zich ontwikkelde, hoe culturen groeien, hoe tradities
en kennis worden doorgegeven. Maar ook politieke en sociale
wetenschappen zijn belangrijk omdat zij ons helpen onze
maatschappij te organiseren. En psychologie: nog zo’n boeiend
domein. Het geeft inzicht in het menselijk handelen. Ook
cultuur trouwens. Ik lees veel boeken over al die onderwerpen
en versterk er mijn inzichten door. Wij hebben de luxe te
leven in een maatschappij waar alles voorhanden is: je kan
alles vinden in bibliotheken of goedkoop aankopen.

foto: Ahmed Azzouz

kinderen gingen hier naar school. Pas toen ik een jaar of 1617 was, wou ik me echt gaan verdiepen in de Koran. Tot dan
nam ik de Koranlessen niet ernstig. Maar om de Koran goed te
kunnen begrijpen, moest ik degelijk Arabisch kennen: daarom
begon ik klassiek Arabisch te leren. Gaandeweg las ik steeds
meer boeken in het Arabisch. Dit opende voor mij een nieuwe
wereld: ik begreep dat er heel veel interpretaties van de
Koran mogelijk zijn. Dat elke theoloog zijn argumentatie heeft
om het zus of zo te begrijpen. Dat gaf me het inzicht in het
fenomeen van het relativeren. De Absolute Waarheid bestaat
niet.
Mijn ouders komen van het platteland en hebben nooit
kunnen studeren. Mijn vader vond het erg belangrijk dat wij
allemaal studeerden. We zijn met acht kinderen thuis. Toen
ik van het middelbaar afstudeerde, wilde ik eigenlijk zo snel
mogelijk gaan werken en had zelfs al een contract getekend
bij een bouwbedrijf. Toen heb ik mijn vader echt boos gezien:
hij liet me duidelijk verstaan dat ik verder moest studeren en
dat heb ik gedaan. Ik ben er hem nog altijd dankbaar voor.
Na een graduaat in verzekeringen, en een bijkomend diploma
in internationale handel aan een Franstalig instituut in SaintGhislain, ging ik werken en ben ik getrouwd. Maar al snel
wilde ik gaan lesgeven en na enkele maanden studie legde
ik een inhoudelijk examen islam af bij de Moslimexecutieve.
Daarna kreeg ik toestemming om het vak islam te geven.
Maar om goed les te kunnen geven, wilde ik me nog meer
verdiepen in de islam. Met dat leerproces ben ik nog steeds
bezig. Later studeerde ik nog drie jaar islamitische theologie
via afstandsonderwijs aan een universiteit in Frankrijk.
Daarna behaalde ik nog een bachelor en master Arabistiek en
islamkunde aan de KU Leuven.

Een openbaring was het inzicht dat ik veel kon leren van
niet-moslims. Er zijn zoveel raakvlakken met andere mensen.
En uiteindelijk kan elke mens, ongeacht zijn culturele en
levensbeschouwelijke achtergrond, hoogstaande waarden en
principes hebben. In 1996 ben ik islamleraar geworden en
in 2006 inspecteur-adviseur islam. Via contact met collega’s
wissel ik vaak meningen uit, delen we manieren van aanpak
of bespreken we problemen bij of vragen van leerlingen.
Die uitwisseling is erg belangrijk voor mij. Bovendien
kreeg ik als inspecteur de kans om mee een beleid uit te
stippelen voor het levensbeschouwelijk onderwijs zodat er
meer overleg mogelijk werd, maar ook meer samenwerking
tussen leerlingen. Op studiedagen zorgen we steeds voor
een kritische inbreng en laten we andersdenkenden aan het
woord.
Ik denk niet dat ik ooit nog afstap van de idee dat
samenwerken de enige manier is om in vrede samen te leven.
Het is zo verrijkend om in diversiteit te leven. Mensen die
anderen in hokjes plaatsen, blijven zelf ook in hun hokje
zitten. Het is juist prachtig te ontdekken dat elke mens uniek
is en zijn eigen verhaal draagt. Ik heb moeten vaststellen
dat geloven in God geen garantie is op het hanteren van
hoogstaande principes. Ik ken vrijzinnige collega’s die humaan
en solidair zijn en ik ken ook moslims die helemaal niet
correct zijn in hun handelen en de humane waarden van de
Koran niet toepassen in hun leven.

Eind jaren ’80 waren wij met de Marokkaanse gemeenschap
erg begaan met de Sovjetinval in Afghanistan. Ik herinner mij
nog de ‘moedjahedien’ die naar onze moskeeën kwamen
om geld in te zamelen. Zij werden gesteund door het Westen
omdat zij strijd leverden tegen de communistische Sovjet-Unie,
de grote vijand. Wij zagen hen als vrijheidsstrijders, als helden,
als mensen die op een eerbare manier vochten voor een
betere samenleving. Ik voelde zelfs een drang om mee te gaan
vechten. Maar wat een teleurstelling toen de overwinningsroes

11

Dossier

2017/4

waardoor ze bijvoorbeeld alle moslims over één kam scheren,
dan gaat zelfs de gematigde ‘mainstream’ opschuiven naar een
ongenuanceerder standpunt. Dat is gevaarlijk.

Het thema van de Vlaamse Vredesweek 2017 is ‘Radicaal
samen #Liefdevol verzet’. Hoe ziet u dat verzet?
Azzouz: Ik vertelde al dat ik lezen en leren erg belangrijk
vind. Die opgedane kennis dient om te kunnen nuanceren:
ik ben erg voor de nuance. Confrontatie of provocatie
leiden niet tot meer samenhorigheid. De media werken dat
jammer genoeg mee in de hand: zij stellen de zaken graag
zwart-wit voor. Maar ik heb ondertussen geleerd om dieper
te graven. Plots ontdek je dan een andere werkelijkheid of
een verborgen agenda. Neem nu onlangs de hetze over
schoolkinderen die in de godsdienstles schrik zou aangejaagd
zijn met angstwekkende verhalen over de hel. Onze dienst van
islaminspecteurs heeft hier de afgelopen tien jaar misschien
vier klachten over binnengekregen. Wij hebben onmiddellijk
geprobeerd om de scholen te vinden waar zich problemen
zouden voordoen. De directeur van een school waar beelden
over de angstcultuur bij moslimkinderen werden opgenomen
voor ‘Terzake’, zei achteraf tegen ons dat er in zijn specifieke
school eigenlijk helemaal geen probleem was. De leerkracht
islam speelde zelfs een positieve rol in het tegengaan van de
angstcultuur… Waar gaat dit dan over? Welk doel zit er achter
dit verhaal? Maar ondertussen onthouden de mensen wel dat
er een probleem is met de islam. De polarisering wint.

Het werk van Bart Brandsma (lees elders in dit dossier) is
heel verhelderend. Hij zegt dat we moeten investeren in de
‘stille menigte’: zij kunnen immers snel opschuiven naar een
extremere mening als zij niet voldoende ‘gewapend’ zijn.
Op 26 november 2002 werd Mohamed Achrak (27 jaar)
vermoord. Hij was een islamleraar uit Borgerhout, die door
een Vlaamse buurman werd doodgeschoten. De politieke
reacties op die moord lokten grote verontwaardiging uit
bij de Marokkaanse gemeenschap en er braken rellen uit
in Borgerhout. De familie sprak een erg verzoenende taal
en riep op tot wederzijds respect. Broer Satif zei tijdens de
herdenkingsplechtigheid: ‘Reik elkaar de hand, omhels elkaar
en vergeef elkaar.’ Een krachtige, liefdevolle oproep. Vader
Achrak kreeg voor zijn vredevolle houding in 2003 van Pax
Christi Vlaanderen de titel van Ambassadeur voor de Vrede.
Kende u Mohamed Achrak?
Azzouz: Niet echt, nee. Ik wil trouwens voor alle duidelijkheid
meegeven dat ik een naamgenoot heb, weliswaar met één
letter verschil in de achternaam, die op dat moment de
rechterhand was van Dyab Abou Jahjah: Ahmed Azzuz. Ik
was niet betrokken bij de protesten in Borgerhout.

Het boek ‘Een jihad van liefde’ van Mohamed El-Bachiri
is echt een schot in de roos: hij heeft 100% gelijk. We
moeten de ‘strijd van de liefde’ verspreiden. Er zijn zoveel
mensen die leven met haat. Ik spreek nu over mijn eigen
gemeenschap: daar zijn echt heel wat mensen die boos zijn
op dé Vlaming. Zij voelen zich gekwetst en vinden geen weg
uit hun kwetsuur. Mensen vol haat nuanceren niet: hun blik
is vertroebeld, zij zien niet het volledig plaatje. Zij hebben
liefde nodig, een ontmoeting, een gesprek. Enkel zo kan het
vertrouwen terugkomen.

Maar ik merk wel op dat de tegenstellingen veel groter zijn
dan toen. De moord op Achrak werd gepleegd na 9/11, dat
leidde tot die tweede grote oorlog in Afghanistan, geleid door
de VS. Maar de oorlog in Irak moest nog in volle hevigheid
losbreken. Wij keken met lede ogen aan hoe Irak totaal
vernield werd. Daarna kregen we de Arabische Lente, die
ondertussen veranderd is in een Winter. De Lente is gekaapt
door extremisten. Dan kregen we de oorlog in Syrië en de
groei van ISIS (later IS), dat kon ontstaan in de verwoeste
samenleving van Irak. IS is een nog radicalere groepering dan
Al-Qaeda. De islam heeft hierdoor een nog veel slechtere
reputatie gekregen, en ook de perceptie dat Europa overspoeld
wordt door vluchtelingen met een islamachtergrond deed de
angst en onverdraagzaamheid toenemen. Nu zijn niet alleen
moslims terroristen, maar ook vluchtelingen.

Dat gebrek aan vertrouwen is een ernstig probleem, want het
wordt dagelijks gevoed door ondoordachte uitspraken. Zeker
publieke figuren hebben hier een belangrijke rol te spelen: hun
woorden hebben zo mogelijk nog meer gewicht en betekenis
dan die van de ‘gewone’ mens. Als politici iets zeggen

Hoe pakken we dat liefdevol verzet het best aan volgens u?
Azzouz: We moeten blijven investeren in het creëren van
ontmoeting. Verenigingen zouden meer activiteiten samen
moeten opzetten. Maar we moeten er wel op letten dat de
mensen die we willen bereiken, ook gemotiveerd zijn om
te komen. Het is niet de bedoeling dat ‘bruggenbouwers’
de mensen (ongewenst) uit elkaar drijven. Stap voor stap
vertrouwen herstellen, problemen of wantoestanden erkennen,
samen activiteiten doen, ontmoeting mogelijk maken,
dialogeren en samenwerken. Ik geloof trouwens stellig dat God
de diversiteit gewild heeft. Het is onze opdracht om hier op
een liefdevolle manier mee om te gaan.

“We moeten ‘de strijd van de liefde’ verspreiden”. Mohamed El-Bachiri,
wiens vrouw omkwam bij de aanslag in Maalbeek, pleit voor ‘een jihad
van liefde’, in de Afspraak. Foto: YouTube.

Interview: Annemarie Gielen
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In de christelijke traditie is er het voorbeeld van de eerste
christenen, die radicaal samenleefden en samen deelden.
Wij zijn geëvolueerd van een dergelijk leven in gemeenschap
naar een meer individueel leven. Wat houdt ons tegen om
de muren die we rond ons hebben opgebouwd terug af te
breken? Waar is de hoop die ons doet zoeken naar nieuwe
hedendaagse vormen van liefdevol samenleven zoals
bijvoorbeeld gebeurt in de gemeenschappen van ‘De Ark’ die
door Jean Vanier zijn gesticht?

Werkgroep Vredesspiritualiteit Pax Christi Vlaanderen

Inspiratie op weg naar meer vrede
De wereld verandert snel, grenzen lijken te vervagen,
mensen uit een andere cultuur werden onze medeburgers.
Verandering brengt dikwijls angst mee. Verandering
confronteert ons met onszelf. Zekerheden komen onder druk
te staan. Wie zijn wij? Wat zijn onze waarden precies? Waar
staan wij voor? Vragen naar de eigen identiteit worden gesteld
en de antwoorden slingeren heen en weer tussen een gevoel
van bedreiging en van superioriteit.

GELOOF
Geloven betekent dat we dingen voor waar aannemen. Wat we
voor waar aannemen kan heel verschillend zijn. We kunnen
geloven in ufo’s, sinterklaas, karma en reïncarnatie of een
Opperwezen.
Geloven kan ook betekenen dat we vertrouwen schenken. Dat
vertrouwen kan blind zijn of het kan steunen op een ervaring.

Een mens van vrede wordt niet meer voortdurend heen en
weer geslingerd. Zijn identiteit ontspringt aan een diepere
bron die ‘Liefde’ heet. De Vlaamse Vredesweek 2017 focust
daarom terecht op de ‘Liefde’ als weg naar innerlijke vrede en
als hefboom tot vredevol samenleven.

Als we durven spreken over geloof in onszelf dan betekent
dit dat we vertrouwen hebben in ons kunnen. We mogen
vertrouwen in onszelf omdat we weten dat we er niet alleen
voor staan. We hebben immers ervaren dat we gedragen
worden, dat we kunnen terugvallen op de kracht van Liefde die
het begin en einde is van ons bestaan. In alle religies en ook
daarbuiten vinden we mensen terug die deze transcendente
ervaring hebben meegemaakt. Deze ervaring laat ons toe
om angst en twijfel te laten varen om met vertrouwen onze
verantwoordelijkheid op te nemen voor onszelf, de ander, de
samenleving en de schepping.

In deze bijdrage worden naast liefde ook hoop en geloof
in één adem genoemd. Deze drie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Geloof, hoop en liefde zijn vanaf het begin
– merkwaardig genoeg – samen aanwezig in het gelovig
christelijk verhaal. In wat volgt worden hoop, geloof en
vooral de liefde geduid in hun brede menselijke en algemeen
spirituele betekenis. Gelovig of niet-gelovig, iedereen heeft
nood aan de bezielende kracht die liefde heet om mee te
werken aan vrede in een wereld die al te vaak neigt naar
uitsluiting en geweld.

LIEFDE
Zelfliefde

De Joodse arts en overlever van de concentratiekampen van
Auschwitz en Dachau, Viktor E. Frankl, schrijft in zijn boek
‘…trotzdem Ja zum Leben sagen’ (‘… ondanks alles ja tegen
het leven zeggen’): dat de mensen die de kampen overleefden
diegenen waren die zichzelf in een toekomst konden zien. Dit
zijn de mensen die met andere woorden hoopten dat er een
leven zou bestaan na die hel. Hoop is een spirituele deugd,
een soort engel die ons uittilt boven de realiteit van vandaag
en ons een andere werkelijkheid laat zien. Een werkelijkheid
waarin mensen de wereld creatief gestalte kunnen geven
als een plek waar eenheid heerst en waar ze elkaars
verscheidenheid als rijkdom kunnen ervaren.

Om de mens te worden die we in wezen al zijn, hebben
we liefde nodig. Om te beginnen liefde van anderen, maar
zeker ook liefde van onszelf. We hebben liefde evenzeer
nodig als lucht, water en voedsel om in leven te blijven. Een
mens leert immers wat liefde is, door het van kindsbeen af
te krijgen. Doorlopend krijgen we een spiegel voorgehouden
van wie we zijn, zodat we van onszelf leren houden. We
krijgen aanmoedigingen voor de dingen die we goed doen.
Maar we komen op onze weg naar groei ook vaak negatieve
oordelen tegen: “Je bent te luidruchtig of te stil, te impulsief of
te weifelend, te goedgelovig of te wantrouwig; je bent veel te
druk met van alles bezig of je schuift alles op de lange baan.”
Door hoe anderen ons zien of aanvoelen, leren we onszelf
beter kennen en kunnen we nog beter de mens worden die we
willen zijn: een mens die we graag zien.

De founding fathers van de Europese Unie waren mensen
die door dezelfde hoop bezield waren. Ze zagen een
nieuwe wereld voor zich, een nieuw begin, voorbij de
verschrikkingen van de oorlog. Hoop biedt een alternatief,
het besef dat het beter en anders kan. Hoop maakt mensen
enthousiast, creatief, bevlogen. Die bron van levenskracht
wakkert de verbondenheid in ons aan. Zelfs niettegenstaande
de enorme krachten die deze verbondenheid willen smoren,
blijft ze overeind.

Als we onvoldoende liefde ontvangen, gaan we ons aanpassen
aan het model dat van ons verwacht wordt. De ‘ongeliefde’
eigenschappen moeten onderduiken en we leven verder
met ons aangepaste ik. Een ik dat niet authentiek is, mist
enthousiasme en levenskracht en maakt zich afhankelijk van
de goedkeuring van anderen of gaat ertegen in oppositie.
Het stukje ik dat overblijft, lijdt: het is afgesneden van
zijn oorsprong. In wezen is dit een trauma: we worden
afgescheiden van ons ware zelf, van de Bron waaruit we zijn

HOOP
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ongedaan maken waaraan we onderworpen worden. Het zijn
gevoelens die niet tot beterschap leiden. Ze verbinden ons
nog sterker met de daden van de vijand. Geweld brengt nooit
een oplossing voort, alleen nog meer lijden.

We moeten de moed hebben om onze kleine kanten onder
ogen te zien, ze te accepteren en er liefdevol mee om te gaan.
Focussen op het bestrijden van onze kleine kanten kan alleen
een negatief effect hebben. Dan doen we onszelf geweld aan,
en geweld brengt geen leven voort. Als ik accepteer dat ik
moeilijke dingen vaak uitstel, dan kan ik zien dat daarachter
de angst steekt om te mislukken, de angst om uitgelachen te
worden, veroordeeld te worden, niet goed genoeg te zijn in de
ogen van de ander.

We zijn geroepen om tot verlossing en bevrijding te komen.
Dat kan alleen als we bereid zijn de vijand te zien als onze
gelijke, als iemand die uit dezelfde Bron van Leven en Liefde
is ontsprongen. Dan wordt hij een broeder of zuster voor
ons. Jean Goss, één van de grote voorvechters van de actieve
geweldloosheid, beschrijft hoe hij als Franse krijgsgevangene
weigerde om zijn Duitse bewakers te haten en welk een
immens gevoel van vrede en vreugde dit hem bracht. Alsof hij
door zijn vijand te beminnen de wereld terug in orde bracht,
en zichzelf vervuld voelde door een grenzeloze liefde die hem
oversteeg.

Door zelfaanvaarding kan ik wijzer worden en beseffen dat
mijn prestaties enkel betrekking hebben op mijn handelen
en niet op mijn zijn. In mijn zijn ben ik onaantastbaar. Ik ben
immers een deel van de creatieve kracht van de Liefde en dat
kan geen mens me afnemen, tenzij ik het zelf doe. Door mijn
ongeliefde kant te accepteren, mijn schaduwkant, kom ik bij
het Licht uit. En dat maakt me heel: de authentieke mens die
voeling heeft met hoop, geloof en liefde. Als ik zo liefdevol
met mezelf omga, kan ik ook liefdevol met mijn naaste
omgaan.

De spirituele weg van geloof, hoop en liefde is een geweldloze
weg die ons vrede brengt, een vrede die niet door oorlog of
een andere vorm van geweld bekomen kan worden.
BEZIELDE INZET
Willen we dat de wereld verandert, dan moeten we bij
onszelf beginnen. We gaan de weg naar binnen om dan
bezield te kunnen handelen. “Wat kunnen we doen?”, horen
we de mensen vragen, “er is overal oorlog en geweld, we
worden overspoeld door negatief nieuws.” Moedeloosheid of
onverschilligheid zijn het resultaat.

Naastenliefde
Alles wat ons in de andere stoort, waarop we emotioneel
reageren, is gewoonlijk iets waar we bij onszelf nog niet
mee in het reine zijn. Daarom is de andere ook onze leraar.
Waaraan moet ik nog werken? Welk gebied van mezelf is
nog niet ontgonnen? De andere is altijd een uitnodiging tot
nederigheid en zelfonderzoek. Hij bevrijdt me uit de waanzin
van de zelfgenoegzaamheid en roept me op tot consequente
eerlijkheid. Dat is verdraaid lastig en daarom alleen zouden we
misschien al willen dat hij of zij er niet was.

Om niet aan moedeloosheid ten onder te gaan moeten we de
kracht van Liefde in ons wakker houden. En we moeten dit
ernstig doen. Terroristische organisaties hebben kampen en
scholen waar jongeren en volwassenen opgeleid worden om te
haten en te doden. Willen we een inspirerend en geweldloos
tegengewicht bieden, dan moeten we met dezelfde ijver en op
dezelfde grote schaal aan de slag om hoop, geloof en vooral
veel liefde zichtbaar en tastbaar te maken.

Kijken we maar naar de vluchteling, de dakloze, de bedelaar.
Ze confronteren ons met onze eigen situatie. Wie het al
moeilijk heeft, krijgt angst. Anderen hebben het in vergelijking
met hen comfortabel. De vraag die ons gesteld wordt, is: laat
ik me raken en ben ik bereid te delen? Of laat ik het aan de
politici over om een paar wetten uit te vaardigen waardoor het
probleem clean afgehandeld lijkt. Wetten moeten ingegeven
worden door liefde en uitgevoerd met liefde, ze moeten vanuit
het hart komen en gericht zijn op het algemeen welzijn. We
mogen immers nooit vergeten dat de andere evenwaardig is
aan onszelf, dat hij of zij uit dezelfde Bron voortkomt en dus
niet minder of meer is dan wij.

We kunnen ons bijvoorbeeld voeden met spirituele teksten.
Christenen hebben de Bijbel met de evangelies, de blijde
boodschap van leven en opwekking. Maar ook boeddhistische

Liefde voor de vijand
Spanningen en conflicten zijn eigen aan het samenleven van
mensen. Meer dan ons lief is, groeien onbegrip en streven
naar macht en aanzien uit tot afkeer van de ander en zelfs tot
vijandschap.
In de christelijke visie wordt nog een stap verder gegaan in de
algehele menswording met de opdracht: ‘Bemin je vijanden.’
Welke gevoelens komen er het eerst op bij het woord ’vijand’?
Woede, haat, wrok, wraak? Het verlangen om het hem of haar
betaald te zetten? Wrok en wraak kunnen nooit het lijden

Opdracht voor religies: ban alle boodschappen die haat opwekken en leg het
accent op teksten die oproepen tot respect en waardering voor de ander.
(foto: Creative Commons)
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Eerst weet hij niet wat hem is overkomen en hoe dit te
begrijpen. Hij praat over zijn ervaring met medegevangenen
tijdens zijn krijgsgevangenschap in Lübeck. Later getuigt
hij dat de innerlijke vreugde die hem overviel de gestalte
kreeg van Christus. Het blijft echter een zoeken naar het
kunnen omschrijven van wat hij beleeft. “De woorden om
dit te beschrijven, verliezen hun betekenis, hun gewicht,
hun inhoud. Dit gaat elke weergave te boven. De ervaring
overschrijdt de grens van de woorden, van de taal.”
Als hij vrijkomt (in 1945!), wil hij zijn ervaring delen met het
Vaticaan. Zij moedigen hem aan om contact te zoeken met
de protestantse vredesbeweging Mouvement International
pour la Réconciliation (MIR). De rest van zijn leven stelt
Jean Goss in het teken van het ondersteunen van mensen in
verzet tegen onrecht, op een geweldloze, liefdevolle manier.
Dat doet hij samen met zijn vrouw, Hildegard Goss-Mayr,
die hij via MIR ontmoet. De visie, strategie, methode en
geest die zij beiden ontwikkelden om tegen onrecht ten
strijde te trekken, noemden zij ‘la non-violence active’, of de
‘actieve geweldloosheid’. Het is deze coherente benadering
die Pax Christi Vlaanderen zich sinds 2001 – na een bezoek
van Hildegard - eigen aan het maken is en die onderdeel
uitmaakt van haar missie en visie.

Jean Goss, een Fransman geboren in 1912, werd al jong op
pad gestuurd om te gaan werken. Vanaf zijn 15e wordt hij
lid van de vakbond, gevoelig als hij is voor sociaal onrecht.
In 1937 begint hij te werken voor de Franse spoorwegen. In
1939, wanneer de Tweede Wereldoorlog zich aankondigt,
wordt hij gemobiliseerd als reserveofficier: hij volgt het bevel
graag op, want hij wil ‘de demon’ Hitler helpen verslaan.
Goss krijgt het bevel over een Algerijns regiment. Zijn
opdracht: de Duitsers zo lang mogelijk tegenhouden om de
terugtrekking van de Franse soldaten naar Duinkerken af te
dekken. Het wordt een waar bloedbad: uitgeput en getroffen
door de enorme verliezen, is Goss genoodzaakt zich over
te geven aan de Duitsers. Hij beseft dat hij niet de demon
Hitler of één van zijn generaals gedood heeft, maar gewone
mannen zoals hij. Hij is geshockeerd en teleurgesteld.
Vlak voor hij krijgsgevangen wordt genomen, in de nacht
voor Pasen 1940, krijgt hij een visioen: “Ik werd plots
wakker als buiten mezelf: met een immense kracht braken
vrede en liefde bij mij door. Ik was zo gelukkig, dat ik het
wilde uitschreeuwen van vreugde. Ik was vol vertrouwen,
zekerheid en vrede, totaal onbegrijpelijk, aangezien ik in
volle oorlog zat.” Later omschreef Goss dit als de Liefde (met
hoofdletter) van God: Amour met een grote A.

Jean Goss. Mysticus en militant van de geweldloosheid. Hildegard
Goss-Mayr en Jo Hanssens, halewijn/ Pax Christi, 2012

Ook rituelen zijn belangrijk om het besef dat we geïnspireerde
mensen zijn levendig te houden. Ze verbinden ons met elkaar
en met onze diepste kern. En dan zijn er de kleine dagelijkse
dingen die ons leven bezield maken. De Duitse schrijver
Erich Kästner zei: “Es gibt nicht Gutes ausser man tut es.”
(“Er bestaat geen goed buiten het goed dat je doet.”) Een
vriendelijk woord, een glimlach, een handdruk. Dit zijn de vele
kleine goede dingen die het leven hartelijk maken omdat ze
de ander vertellen: “Je bent waardevol; ik ben dankbaar dat je
er bent.” We moeten terug naar een cultuur van hoffelijkheid,
een cultuur van zachtheid, die voor de kwetsbaren onder ons
de angst kleiner laat worden en vertrouwen doet groeien.

teksten of verzen uit de Koran kunnen inspirerend werken.
Hier ligt een opdracht voor de religies om alle boodschappen
die haat opwekken te bannen en het accent te leggen op
teksten die oproepen tot respect en waardering van de ander.
Zoals dit reeds gebeurde in de christelijke traditie met het
bannen van teksten die de haat tegen de Joden aanwakkerden.
We moeten de andere die tot een andere cultuur en
geschiedenis behoort, leren begrijpen. Dominique Moïsi
schrijft in zijn boek ‘De geopolitiek van de emotie’ dat
kennis van wie de ander is, het beste antwoord is op
onverdraagzaamheid. Cultureel en historisch inzicht in
de verschillen en overeenkomsten met de ander zijn een
essentiële basis om elkaar in liefde nabij te zijn. Kennis en een
minimaal begrip van de ander zijn van vitaal belang. Tegelijk
moeten we evengoed onze eigen geschiedenis en emoties
begrijpen. Alleen samenlevingen die vrede hebben met
zichzelf kunnen met anderen tot een vergelijk komen.

En er is heel zeker ook de stilte waarin we de stem van de Ene
Andere leren beluisteren. Als spirituele mensen weten we dat
we zonder dit contact al vlug naar andere stemmen aan de
oppervlakte luisteren.

Hier komen we terug naar het begin: samenlevingen bestaan
uit individuen. Hoe meer individuen tot innerlijke vrede
komen, hoe vredevoller die samenleving zal zijn. Dan heeft
men er geen behoefte aan de samenleving op te splitsen in wij
en zij, want we werken samen om elkaar te leren kennen en
begrijpen. We hoeven ons ook niet superieur te voelen omdat
we in een democratie leven die de mensenrechten respecteert.
Dan kunnen we misschien leren dat wetten en rechten niet
het laatste woord zijn, maar wel de manier waarop ze worden
beleefd. En omgekeerd: dat een recht en een wet dood zijn, als
liefde, hart en bezieling ontbreken.

Wie eenmaal in zichzelf die roerloze stilte
heeft ervaren
weet wie hij is
en dat stelt hem in staat
om krachtig te handelen
en luid te spreken.
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‘Listen to your heart’ – Graffiti van Banksy. San Francisco, 2010.
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