SAMEN KERKEN
Muziek voor vrede
In mei 2012 schreef ik in deze krant een column over het vredesmuziekproject
MasterPeace. MasterPeace is een internationale vredescampagne die met muziek, kunst
en evenementen miljoenen mensen en bedrijven actief wil betrekken bij het terugdringen
van gewapende conflicten en het bouwen aan vrede.
In drie jaar tijd (vanaf 2011) is de MasterPeace beweging enorm gegroeid. Al meer dan
50 MasterPeace Clubs zetten afgelopen jaar ongeveer 60 activiteiten op voor 21
september a.s., de internationale dag van de vrede. Jonge ondernemers, studenten en
andere groepen zetten zich in voor de vrede in hun regio, land, of zelfs tot over de grens.
Ze organiseren effectieve vredesprojecten in o.a. Sierra Leone, Libanon, Guinea en
Kenia. Elk van hen organiseert op 21 september 2014 in eigen land een MasterPeace
event in het teken van muziek, kunst, sport en dialoog.
Doel van het muziekproject is om op de Internationale Dag van de Vrede op 21
september 2014 in meer dan veertig landen concerten te organiseren. Het hart van dit
project is MasterPeace in Concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Artiesten uit
conflictgebieden treden op en doen een oproep tegen elke nieuwe uiting van gewapend
geweld, waar ook ter wereld. Tijdens MasterPeace in Concert treden onder meer artiesten
op uit conflictgebieden als Pakistan en India, Soedan en Zuid-Soedan, Israël en Palestina,
Rusland en Oekraïne, verschillende stammen uit Kenia die zes jaar geleden een
stammentwist uitvochten. Het motto van MasterPeace is ‘Music above fighting’.
Muziek verbindt mensen, want muziek is de taal van het hart. Mensen die samen muziek
maken vechten niet, maar proberen juist door middel van de muziek de verbinding te
zoeken met hun eigen ziel en met die van anderen. Daarom zeggen we ook wel dat
muziek ‘bezielt’. Muziek laat je uitstijgen boven jezelf en boven de kleine en grote
ergernissen en botsingen in het dagelijks leven.
Muziek is internationaal en intercultureel en spreekt een heel eigen taal. In de muziek
heb je geen gesproken taal nodig om elkaar te kunnen verstaan. Juist gesproken taal
leidt vaak tot onbegrip, misverstanden en conflicten.
Misschien moeten we onderhandelaars bij conflicten oproepen om samen muziek te
maken of samen naar muziek te luisteren. Het zou me niet verbazen als dat de oplossing
van het conflict en een begin van vrede dichterbij brengt dan weken of zelfs maanden en
jaren van vergaderen.
Een goede en vooral vredige Vredesweek gewenst. En… doe mee met MasterPeace of
andere vredesinitiatieven. Want vrede heeft mensen nodig!
ds. Carla Borgers
Doopsgezinde Gemeenten in Twente
Bronnen: www.masterpeace2014.nl en de PAX Vredeskrant 2014

