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dan vraagt dat een stapje terug te
doen. De kunst is: kun je onder-
scheid maken tussen wat je waar-
neemt en hoe je daar over denkt?
Wat ons boos maakt is niet de
waarneming. Die is neutraal. Het
zijn de gedachtes daarover die boos
maken. Als je dát doorhebt kun je
zeggen ’wacht even, waar kies ik
nou voor? Hoe zal ík reageren?”

In de wereld is veel intolerantie en
geweld terug te voeren tot geloof…
„Dat is ook weer het denken ’Mijn
godsdienst is goed en die van jou is
fout’, zegt Crisler. ,,Daar komen de

ging hebben om het over de ander
te hebben. We oordelen al gauw:
’Dank zij jou voel ik me geïrri-
teerd’ in plaats van het eerlijker ’ik
voel me geïrriteerd omdat ik ruim-
te om me heen nodig heb’. Een heel
andere manier om te praten.”

Maar hoe komt het dat er vaak
uitgesproken haat is - zeker op
sociale media waar mensen elkaar
niet eens kennen of ontmoeten?
„Achter haat en zwart/wit-denken
zit de overtuiging dat wij als men-
sen heel goed kunnen beoordelen
wie er gelijk en ongelijk heeft”,
legt Schulpen uit. „Wie schuldig is
en wie onschuldig. Wat goed is om
te doen en wat fout is. Maar we
zien in onze praktijk toch ook
mensen die eerder oordelen over
zichzelf en eerder begrip en com-
passie hebben met de ander dan
met zichzelf. Daar kan geweldloze
communicatie ook bij helpen. Het
brengt het gesprek van het thema
’wie heeft er gelijk, wie is er fout
en wie is er goed’ naar ’wat is be-
langrijk, wat is jouw drijfveer, wat
heb jij nodig?’ Dat verbindende
communiceren, noemt Marshall
Rosenberg de giraffentaal, helder
en empathisch communiceren met
een groot hart.”
Van Baarsen: „Als je iets niet krijgt
wat je graag wilt, ben je geneigd
iets van de ander te gaan vinden,
oftewel je velt een oordeel over de
ander. Dat gaat in termen van ’hij
is goed of hij is fout’, zo zijn we
opgevoed. Je zet daarmee iemand
vast in een hokje. Je ontneemt hem
een stukje menselijkheid, je maakt
hem voor een deel tot object. Als
we nou achter dat oordeel willen
kijken, als je wilt weten waar het
mij en waar het de ander om gaat,

Situaties kunnen zomaar uit de
hand lopen, als we ons handelen
aan ons reptielenbrein overlaten.
We trekken onze scheur open en
slaan er zo nodig op los, als iets
niet bevalt. We ons zin niet krij-
gen. Ons onrecht aangedaan wordt.
Als er niet naar ons geluisterd
wordt. We niet gezien worden. Ook
de drie trainers/mediators Geweld-
loos Communiceren uit Haarlem
en Schoorl is niets menselijks
vreemd. Ze herkennen de oerre-
flex, alleen: zíj weten ogenblikke-
lijk hoe ze kunnen voorkomen dat
de vlam in de pan slaat.
Van Baarsen vertelt over de keer
dat onderling kletsende caissières
zijn geduld op de proef stelden.
Crisler veroorzaakte een aanrijding
wat haar een scheldkannonade
opleverde. De truc is, om de feite-
lijke situatie los te zien van het
gevoel dat deze bij ons losmaakt.
En bij dat gevoel kun je de keuze
maken: laat ik me gaan of probeer

ik door een open benadering de
ander respect te geven maar ook
duidelijk te maken wat deze bij mij
veroorzaakt?
Mooie voorbeelden dicht bij huis.
Hun aanpak werkt, merkt het
drietal. Zowel in hun eigen leven
als dat van cursisten, horen ze
terug. Maar wereldvrede bereiken
met Geweldloos Communiceren?
Dat is een uitdaging van een heel
andere orde. Geweldig zou het zijn
als de wereldwijde volgelingen van
de Amerikaanse grondlegger en
psycholoog Marshall Rosenberg
(1934-2015) voor elkaar krijgen dat
Palestijnen en Joden elkaar de
hand reiken, guerillalegers in Afri-
ka geweld afzweren, de Chinezen
de Oeigoeren accepteren, de Kore-
a’s in harmonie gaan leven, Donald
Trump gaat aanzetten tot verzoe-
ning.
Schulpen: „Waarom zijn er zoveel
conflicten en oorlogen en hebben
mensen ook thuis ruzie met el-
kaar? Marshall Rosenberg onder-
zocht dat en kwam er achter dat
dat heel veel te maken heeft met
hoe we met elkaar spreken en
luisteren - ook naar onszelf, want
we hebben ook stemmen in ons
hoofd, gedachtes. Het is jakhals-
taal. Een manier die ons wordt
aangeleerd en die de harten vaak
doet sluiten. Er komt afstand door
en onbegrip.”
„Hoe dat komt?”, vraagt Van Baar-
sen. „De geschiedenis tendeert
ernaar dat we individueler worden,
op onszelf zijn teruggeworpen. En
omdat ook oude kaders weg vallen,
wordt het lastiger in het vizier te
houden wat er in de ander leeft.
We zetten onszelf steeds meer op
de voorgrond. Crisler: „Daar speelt
ook mee dat we in de taal de nei-

conflicten vandaan.” Schulpen valt
haar bij. „Daar ontstaan van die
vijandsbeelden, de hokjes waar
Nikolaas het over heeft. Die hokjes
beschrijven niet waar iemand naar
verlangt, wat iemand dierbaar is.
Die geven alleen een etiket. ’De
vijand’, ’de foute’ of ’de ander’.
Wat Geweldloos Communiceren
dan bevordert is de inclusie, pro-
beren rekening te houden met alle
behoeftes die er zijn in een gezin,
in een team, tussen partijen of op
de planeet. Als alle behoeftes wor-
den meegenomen wil het niet
zeggen dat iedereen z’n zin krijgt,
maar er is wel erkenning voor
ieders motivatie. En die is vaak
universeel, want we willen alle-
maal vrijheid, verbinding, ergens
bij horen.”

Is dat zo? Waarom lukt het met
deze al jaren bestaande theorie
niet voortetterende conflicten te
beëindigen?
„Alle verandering vraagt moeite”,
reageert Van Baarsen. ,,We hebben
vanaf onze jeugd een wijze van
denken ontwikkeld, waarbij we de
ander de schuld ervan geven als
we iets niet krijgen. De schuld dat
jij je niet goed voelt. Het gaat
erom: kan ik me bewust worden
van mijn oordelen die ontstaan
doordat ik iets van de ander denk?
Dat vraagt een omslag in denken.
Wil je dat wel, zo denken?”
Crisler: „Als je het niet over de
ander maar over jezelf hebt,
brengt dat veel meer kans op
verbinding, begrip, compassie.
Maar het is een hele leergang, het
heeft mij een paar jaar gekost en
ik ben nóg aan het leren om op
deze manier te reageren in plaats
van op de oude manier.” En Schul-

pen: ,,Het is ook heel kwetsbaar,
want ik ga mezelf blootgeven.”

Zeker, maar wat dan als de andere
partij er ongevoelig voor is, eigen
belangen wil doordrukken?
„Dus je hebt er niet zo’n vertrou-
wen in?”, peilt Schulpen. Crisler:
„Ik weet dat in internationale
crises wel met onze methode wordt
gewerkt. Maar met groepen en de
politiek is dat lastig. Daar moet
heel veel gebeuren, maar ik heb
zeker hoop dat een oplossing ook
daar haalbaar is.” „Er zijn mensen
die geen vrede willen. Die geen

verbinding willen. Als je niet wilt,
dan lukt het ook niet”, legt Van
Baarsen uit. ,,Maar als je de wereld
wilt veranderen, begin dan bij
jezelf. Ik kan merken dat m’n tole-
rantie voor anderen in de loop der
jaren enorm is toegenomen. Waar
ik heel blij mee ben.”
Dichter bij huis, dan, de boze boe-
ren en de stikstofproblemen. Ook
daar kan Geweldloos Communice-
ren partijen dichter bij elkaar bren-
gen, menen de coaches, door over
en weer goed uit te spreken wát
precies de wensen, zorgen en moti-
vaties zijn en wat we gemeen heb-

ben. Crisler: „Wat voor de boeren
telt is: zie ons. Zie wat belangrijk
voor ons is. Geef ons erkenning.
Willen jullie rekening met ons
houden? Horen wij er wel bij?
Worden wij wel serieus genomen?
Pas als hun behoeftes erkend wor-
den, gaan de oren open voor wat de
rest van Nederland wil.”

Wanneer je aardig en vol compassie
op onrecht en onhebbelijkheid
reageert, wordt er dan niet over je
heen gewalst?
„Wat wij aanleren, gaat niet over
winnen of verliezen”, verduidelijkt
Crisler. ,,Het is én-én.” Schulpen:
„Het gaat niet over aardig zijn,
over beleefd zijn of op eieren lo-
pen. Er is wel degelijk ook activis-
me, maar het kan vreedzaam, zoals
ook Gandi heeft laten zien. Het
gaat over authentiek zijn en eer-
lijk, maar wel met de zorg dat we
in contact kunnen blijven. Ik doe
dat niet door de ander af te keuren
of te bekritiseren – ik hou het bij
mezelf maar wil zeker wel duide-
lijk zijn over mijn grenzen en wat
er belangrijk is voor mij. Het be-
gint met jezelf kennen. Dat is
confronterend maar geeft ook
kracht.”
„Ik kom zelf trouwens van de
andere kant. Vroeger liet ik juist
meer over me heen lopen en ver-
meed conflicten. Ik had als kind
geleerd me aan te passen aan mijn
omgeving zodat ik zeker wist dat
ik er nog bij hoorde, geaccepteerd
werd. Deze methode heeft me
geleerd dat ik ook allerlei behoef-
tes heb die ik aan de kant gescho-
ven had en nooit liet zien. Ik ben
nu veel oprechter, laat mezelf meer
zien. Ik ben steviger gaan staan
voor wat ik zelf belangrijk vind. Ik

heb ook geleerd dat ik ook mijn
boosheid mag voelen en die op een
nette, eerlijke manier mag uiten
zonder te zeggen dat de ander de
schuld heeft. Die gun ik ook zijn
welzijn.”
De drie bepleiten dat scholen com-
municeren in het lespakket opne-
men. Schulpen: „Dat is zo’n levens-
vaardigheid, hoe gaan we als men-
sen in het dagelijks leven met
elkaar om? Maar we leren het niet
op school. We krijgen wel seksuele
voorlichting, maar leren niet hoe
we voorkomen dat we over onze
grenzen heen gaan. Hoe geef ik
aan wat ik wel en niet wil? Heel
gek.” Van Baarsen geeft het belang
van oog- en oorcontact aan. „Als je
ruzie wilt maken, dan moet je
vooral mailtjes en appjes gebrui-
ken. Als er spanningen zijn en je
gaat dit soort media gebruiken, het
is olie op het vuur. Dat zal ik ieder-
een afraden. Heb je een menings-
verschil, bereid je voor, vraag je af
’wat is mijn intentie?’ en ga er op
af.”

Bereiken ze met hun trainingen
niet alleen de goedwillenden die
toch al open staan voor de ander?
Crisler: „Nee, ik heb ook cursisten
die altijd maar ruzie hadden en dat
helemaal zat zijn en echt andere
keuzes willen maken. Die zeggen
’leer mij dat alsjeblieft’.” Schulpen
noemt ook mensen met depressies
en een burn-out die leren milder
en beter voor zichzelf op te komen.
Van Baarsen en Crisler beschrijven
hoe zoiets werkt. Van Baarsen stak
na lange tijd zijn hand uit naar een
collega met wie het niet klikte en
die hij afkeurde om zijn manier
van werken. „Toen ik over mijn
eigen schaduw heenstapte en hem

met meer begrip en waardering
tegemoet trad, veranderde hij ook.
Het gaat om de intentie. Als je
verbinding wilt maken, lukt het, als
je het niet wilt, werkt er helemaal
niks. Als je laat zien dat je echt
luistert, dan opent dat het hart van
de ander. Maar je moet wel je nek
uitsteken en dat is best eng. Er zijn
geen garanties.”
Crisler vertelt dat de methode haar
als ouder en in de relatie met haar
man en anderen veel heeft ge-
bracht. „Ik heb eens een fietsonge-
luk veroorzaakt. Die man vloog
over zijn stuur en was aan het
schelden! Heel boos was hij. Ik
bevroor en dacht tegelijkertijd hoe
kan ik Geweldloos Communiceren
gebruiken? Ik wilde geen conflict
en ging snel van mijn reptielen-
brein naar mijn Geweldloos Com-
municeren. Ik ging goed luisteren,
niet in het defensief. Ik had ook wel
willen zeggen dat hij veel te hard
ging op z’n stomme e-bike, maar ik
hield me in. Het helpt niet. Vrede
begint echt van binnen.”
„Je kunt jezelf dus trainen in het
opmerken van je eigen reactie”,
vertelt Schulpen. ,,En dan heb je de
keus: wat ga ik doen, naar links of
naar rechts? Ga ik schelden of geef
ik aan hoe ik me voel. Maar daar is
tijd voor nodig en oefening. We
hebben geen toverstaf. Het is ploe-
teren en doorgaan.”
„Het kan natuurlijk dat je zo ge-
triggerd bent door een situatie dat
je iets doet waar je later spijt van
hebt. Ik heb ook nog m’n triggers,
hoor”, bekent Van Baarsen. ,,Maar
je kunt er altijd op terugkomen en
de verbinding herstellen die verlo-
ren is gegaan.”

Ed Brouwer, Durk Geertsma

O
ok 150 jaar na het
verschijnen van het
kerstlied ’Ere zij god’
geloven we nog altijd
graag in de bezon-

gen vrede op aarde en in de men-
sen een welbehagen. Maar dat
welbehagen en zeker de vrede is
vaak ver te zoeken. En toch ook
verrassend dichtbij te vinden. Als
we afleren ons als egoïstische jak-
halzen te gedragen, en accepteren
dat we met een vredelievende be-
nadering meer bereiken, dan komt
het wel goed met de wereld en met
ons. Dat geloven althans de coaches
Geweldloos Communiceren Cara
Crisler, Mirjam Schulpen en Niko-
laas van Baarsen die ons in deze
donkere dagen leren hoe dat moet.

We hoeven
geen
jakhals 
te zijn

De lieve vrede bewaren, werkt met Geweldloos
Communiceren. Maar het is geen toverformule

Vrede
op aarde

Als je spijt van een
uitspraak hebt, kun je er
altijd op terugkomen

Nikolaas van Baarsen

Mirjam Schulpen. FOTO’S UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Cara Crisler.Nikolaas van Baarsen.

Vredelievend met
elkaar omgaan
is een keuze


