
 ELKE REIS BEGINT MET DE EERSTE STAP 

Geweldloze communicatie begint bij jezelf 

Geweldloze communicatie is een manier van 

communiceren waarbij je wordt uitgedaagd vriendelijk 

te zijn. Alle grote religieuze stromingen kennen hier 

vormen van. Zo zijn christendom, boeddhisme en 

islamitische stromingen gefundeerd op compassie.  

Grote voorbeelden in de afgelopen eeuw zijn natuurlijk 

Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Je kunt 

rustig stellen dat geweldloze communicatie is ontstaan in 

een omgeving waar geweld gangbaar is. Marshall Rosenberg 

(1934 - 2015), psycholoog die deze manier van 

communiceren verfijnde, was joods en vanaf zijn vroege 

jeugd getuige van veel geweld. Zo zegt hij: ‘Hoewel we onze 

manier van communiceren gewoonlijk niet als geweldvol 

beschouwen, leiden woorden vaak tot kwetsing en pijn, 

zowel naar anderen als naar onszelf.’ (Rosenberg, 2015, p 16) 

Daoud Nassar, van Tent of Nations in Bethlehem, heeft in de 

familietraditie gekozen om op een geweldloze manier verzet 

te bieden tegen wat hen overkomt. Het motto van Tent of 

Nations: ‘We refuse to be enemies’ is een antwoord op wat zij 

dagelijks tegenkomen.    

 

Geweldloosheid is reageren door geweld niet te herhalen. Je 

wordt niet machteloos, je blijft geen slachtoffer. ‘Slachtoffers 

maken geen keuzes. Het kwaad overkomt ze en hun 

onschuld verheft ze boven goed en kwaad. Wie een 

slachtoffercomplex koestert, plaatst zichzelf op een voetstuk 

en dicht anderen gemakkelijk kwade trouw toe.’ (in: Ekke 

Overbeek, Letter & Geest, 22 december 2018, in een essay: 

Vermoorde onschuld - Wij hebben het nooit gedaan, over 

Oost-Europa, p. 34-37) 

‘Weigeren vijanden te zijn’ doorbreekt de cirkel van geweld 

en is iets wat je zelf kunt doen, je bent niet afhankelijk van 

hoe de ander reageert. Zeg je ‘zullen we vrienden zijn’, dan 

ben je afhankelijk van de ander en moet er toch ook 

sympathie zijn. Geweldloosheid gaat uit van het erkennen 

van de behoeften van de ander en jezelf. Er is erkenning voor 

angst of boosheid en het gaat uit van compassie. Geweldloos 

communiceren begint met het erkennen van de gevoelens bij 

de ander en bij jezelf. En het vraagt om een stap terugdoen, 

niet direct 

reageren.  

 

 

 

Oordelen is niet nodig, niet over de ander of over jouw 

reactie. ‘Zelfveroordelingen zijn zoals alle veroordelingen een 

onfortuinlijke uiting van onvervulde behoeften’, zegt 

Rosenberg (boek 2015, p. 139). 

Geweldloos communiceren vergt oefening, je moet jezelf en 

de ander waarnemen, je erkent gevoelens en behoeften bij 

de ander en jezelf, en je spreekt in verzoeken, je kunt geen 

eisen stellen. Over de praktijk van geweldloze communicatie 

is veel geschreven, zie hieronder bij ‘Verder lezen’.  

Het is zoals Daoud Nassar zegt: ‘kalm blijven onder de druk in 

het dagelijks leven.’ Voor de een is die realiteit het dagelijks 

leven onder militaire gezag op de Westbank, voor de ander 

het feit dat je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent of dat je 

je baan kwijtraakt. Het is: onder ogen zien van de realiteit, 

met erkenning van de grenzen van het bestaan, met 

compassie voor de ander en jezelf. En alle gevoelens die 

daarbij horen, want wie gevoel serieus neemt bij zichzelf, 

schept daardoor ook ruimte voor de ander. Dat is het begin 

van compassie, medegevoel hebben met de ander. Wie dat 

ziet, is al begonnen aan die reis. 

Verder lezen:  

Geweldloze communicatie – ontwapenend, doeltreffend en 

verbindend – Marshall Rosenberg ( Rotterdam, 2011 , 5de 

druk 2015) is hét basisboek over de techniek van GC.  

Het boek van wijsheid, 11 levenslessen van mijn grootvader 

Mahatma Gandhi - Arun Gandhi (Amsterdam, 2017) 

Het leven van vredesapostel Harcourt Klinefelter – 

Globalisering van de droom van Dr Martin Luther King - 

Katrien Ruitenberg (Gorinchem, 2018) 

De prijs van vrede – Geweldloosheid in een gewelddadige 

wereld - Manuela Kalsky en Heleen Murre - van den Berg 

(red.) (Heeswijk, 2017) 

Sterk door de liefde – Preken die het hart raken - Martin 

Luther King jr (Utrecht, 2018) 

www.geweldlozecommunicatie.org De site van geweldloze 

communicatie in ons land. 

www.tentofnations.nl De Nederlandstalige website over 

Tent of Nations in Bethlehem. 

Op Youtube zijn veel filmpjes te vinden van Marshall 

Rosenberg die uitlegt hoe geweldloze communicatie werkt. 

Ook veel filmpjes over de jakhals en de giraffe, beelden die 

Marshall gebruikt om uit te leggen wat voor taal je gebruikt 

(alle in het Engels) 

In ons land houden de Zen-peacemakers trainingen: 

www.zenpeacemakers.nl. 

 

Door-Elske Cazemier, bewerking van een workshop op de 

Vriendenmiddag van Tent of Nations (9 februari 2019)  

GEWELDLOOSHEID IS NIET NIETS-DOEN 

het Henri Veldhuis Symposium in tweets 

Op zaterdag 30 maart werd in Culemborg het Henri 

Veldhuis Symposium gehouden, met als thema: ‘De 

kerk en het streven naar rechtvaardigheid’. Tijdens het 

symposium stuurde ik verscheidene tweets de wereld 

in. Aan de hand van deze tweets volgt een beknopte 

impressie van de dag. 

11.40 – Gemeenteleden van de 

Protestantse Gemeente Culemborg 

herdenken Henri Veldhuis met een mantel 

vol symboliek: humor en rechtlijnigheid, 

zorgzaamheid en bevlogen inzet. Moge 

zijn nagedachtenis tot zegen zijn. 

11.44 – Jonathan Kuttab spreekt. Hij is 

Palestijns christen, voormalig voorzitter 

van het Bethlehem Bible College, 

bestuurslid van Sabeel Jerusalem en 

directeur/oprichter van de Just Peace 

Advocates Movement. Hij verricht zijn 

werk uit liefde voor Joden én Palestijnen, 

met als uitgangspunten: 1. 

Geweldloosheid; 2. God kiest geen partij; 

3. Gelijkheid: dus geen discriminatie; 4. 

Mensenrechten voor iedereen; 5. Vrede. 

Dit is de (Palestijns-) christelijke 

boodschap, ook in het Israëlisch-Palestijns 

conflict. 

12.03 – Er volgt een panelgesprek met Nabil Sahhar, 

Jonathan Kuttab en Willemien Keuning. Sahhar zegt: ‘Als 

christen heb ik me in de Palestijnse samenleving nooit een 

uitzondering gevoeld.’ Ook doet hij een dringende oproep 

aan de aanwezigen: ‘Ga hier niet weg als pro-Palestijn. Want 

dan importeer je het conflict naar Nederland.’ 

Jonathan Kuttab geeft zijn principiële visie op 

geweldloosheid: ‘Ik heb niet zozeer problemen met mensen 

die geweldloosheid afwijzen, maar met mensen die 

geweldloosheid zien als 'niets doen'. Als het gesprek op BDS 

(Boycot, Desinvestering, Sancties) komt, zegt hij: ‘BDS is zo 

gevaarlijk en bedreigend voor Israël, omdat het de 

argumentatie achter Israëls onderdrukking van de 

Palestijnen ondermijnt.’ In het gesprek wordt verder ook 

verwezen naar het initiatief #KumiNow. Onder andere naar 

kritiek op Europese normalisering van de bezetting, zoals 

bijvoorbeeld @WaterAllianceNL doet (zie onze website). 

12.37 – Jaap Hamburger, van Een Ander Joods Geluid (zie 

@EAJGnieuws op Twitter) spreekt aansluitend een 

indrukwekkend In Memoriam van Henri Veldhuis uit. 

14.07 – Na de lunch wordt er één minuut stilte gehouden voor 

de slachtoffers van de @GreatReturnMarch aan het 

afscheidingshek om Gaza. 

14.12 – Nadat Bram Grandia persoonlijke herinneringen aan 

Henri Veldhuis heeft gememoreerd, begint de 

forumdiscussie onder leiding van Janneke Stegeman. Haar 

ontmoeting met Palestijnen heeft haar, naar eigen zeggen, 

een betere theoloog gemaakt en haar geconfronteerd met 

de vraag: wat zegt mijn Israël-Palestinatheologie eigenlijk 

over mijzelf? 

Tijdens de discussie wordt geopperd dat het beleid van de 

Protestantse Kerk op het Israël-Palestinadossier vooral 

bestaat uit horen, zien en zwijgen. Dat is zowel praktisch als 

theologisch een gemiste kans. Verder 

wordt er gewezen op ‘Ontmoet Palestina’, 

een nieuw reisinitiatief voor jongeren (zie: 

ontmoetpalestina.nl). 

16.05 – Tweede Kamerlid Martijn van 

Helvert (CDA; Twitter: @Martijncda) zegt 

dat de standaard beeldvorming van 

Palestijnen in onze media moet veranderen: 

van óf zielig óf terrorist, naar gewone 

hardwerkende mensen die een goed leven 

proberen op te bouwen en mooie dingen 

doen en maken. 

Siewerd de Jong (@SiewerdJ) van de 

jongerenorganisatie van de ChristenUnie 

spreekt over de polarisatie in het Israël-

Palestinadebat in Nederland. Hij wil graag 

de eenzijdigheid van de standpunten 

doorbreken. Zijn ‘de waarheid ligt in het 

midden-verhaal’ kan Jonathan Kuttab niet 

overtuigen. Hij vindt dat vooral de situatie 

in Gaza ons zorgen moet baren: daar moet 

nú iets gebeuren. Over de zogenaamd 

‘evenwichtige benadering’ van de Israëlische bezetting en 

belegering van Gaza door onze politici en kerken, zegt hij: 

‘There is a rape taking place. I don’t want to hear about the 

woman scratching, or about the rapist’s childhood. It’s 

wrong, it’s evil and it should be stopped.’ (Er is een 

verkrachting aan de gang. Ik wil niets horen over dat de 

vrouw krabt of over de jeugd van de verkrachter. Het is fout, 

het is kwaad en het moet gestopt worden.) En over de 

besetting in het algemeen: ‘Ieder verslag daarover, over 

marteling, over de behandeling van kinderen in militaire 

rechtbanken, is eenzijdig en moet dat ook zijn. Dat is de zijde 

van moreel goed en kwaad. Als we evenwichtig proberen te 

zijn en neutraal en begripvol tegenover ‘beide kanten’ op een 

punt dat ethisch helder is, dan hebben we een probleem.’ 

De woorden van Jonathan Kuttab hebben het conflict voor 

mij weer in een helder, geweldloos, christelijk, Palestijns 

perspectief gezet. Alleen om die reden al was het Henri 

Veldhuis Symposium 2019 voor mij een uiterst geslaagd 

initiatief en is de nagedachtenis van Henri nu al tot zegen. 

Johan van den Berg, bestuurslid Kairos-Sabeel Nederland 
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