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TEN GELEIDE
Deze brochure biedt een instrument aan om in relatie te leren
treden met de ander als ‘ander’ en om je te oefenen in de kunst
van de geweldloze dialoog. Het instrument heet: “Het rad om anders te leren kijken”. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe dit instrument gebruikt wordt. Je kan ook zonder veel moeite zelf zo’n
rad maken.
“Het rad om anders te leren kijken” staat centraal in het werk
van "Sortir de la Violence”. Het is ontworpen door het echtpaar
Bruno Eliat – Isabelle Serck en wordt uitvoerig geduid in hun boek
“Oser la relation. Exister sans écraser”.
Deze brochure kwam tot stand na een vormingsdag die Isabelle
Eliat - Serck in 2010 voor het team van Pax Christi Vlaanderen begeleidde en tijdens een reeks van drie vormingsavonden in het najaar van 2014 in samenwerking met het Centrum voor Christelijk
Vormingswerk - bisdom Antwerpen. Jo Hanssens en Jan Vanden
Berghe staan in voor de vertaling van de tekst van Isabelle en
voor de redactie van deze brochure.
De afbeeldingen van “het rad om anders te leren kijken” zijn van
Lisiane Moerman, beeldend kunstenaar uit Waregem.

11 november 2014
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EEN ECHTE RELATIE IS
… een uitwisseling van persoon tot persoon, een uitwisseling van
pool tot pool, een over en weer tussen ‘ik’ en ‘de ander’.
Mijn relaties maken het mogelijk dat ik iemand ben en dat ik
steeds beter kan ontdekken wie ik ben. Sommige relaties doen
goed, andere relaties wekken wrevel en wantrouwen.
Vooraleer ook maar één woord is gesproken, wordt al heel veel
bepaald door de blik waarmee de ander naar mij kijkt en ik naar
de ander. De innerlijke blik is de onzichtbare bron waaruit
woorden en gebaren voortkomen die goed doen of hinderen, en
die een relatie openen of sluiten.
De kunst van de geweldloze dialoog bestaat in het aangaan van
een dialoog zonder de ander te verpletteren of zonder zelf
verpletterd te worden, of iets milder uitgedrukt: zonder de ander
kleiner te maken dan hij is of mezelf kleiner te maken dan ik ben.
SOMS ZIJN MENSEN IN HUN RELATIE NIET ECHT ONDERSCHEIDEN
Het gebeurt dat mensen in hun onderlinge relatie alle verschillen
wegmoffelen. Ze gaan bijna volledig op in elkaar. Er zijn geen twee
verschillende personen meer, ze zijn samen "het zelfde".
Communicatie gaat niet langer van pool tot pool. Bijvoorbeeld:
"We zijn zo verliefd dat we alles denken en doen op dezelfde
manier; we willen helemaal hetzelfde." Of: "Omdat je van de
muziek van Bach houdt, hou ik natuurlijk ook van die muziek...".
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SOMS BESCHOUWEN WE IEMAND NIET LANGER ALS EEN
PERSOON
De ander wordt dan gezien als een ding, een functie. Niet ‘wie’,
maar ‘wat’ is de ander in mijn ogen:
- Mijn object? (bv. door verkrachting)
- Mijn chauffeur?
(bv. "Mam, je brengt me en vlug, anders zal ik te laat zijn ...")
- Mijn gereedschap?
(bv. "Geef me het zout, nu onmiddellijk.")
- Mijn spiegel?
(bv. "Je bent zoals ik de mooiste van heel het land.")
- Mijn huisdier?
(bv. "Als je me alleen laat, zal ik me vervelen.")
- Mijn kok?
(bv. "Wanneer eten we nu eigenlijk? Kan het niet wat
vlugger!")
- Een probleem? (bv. "Dit is die rumoerige klas, die lastige
persoon, die gehandicapte...”)
- Een obstakel?
(bv. “Alle racisten zouden moeten worden opgesloten.”)
- Een sieraad, een decoratie? (bv. “Ik zie je niet meer staan.”)
- Als achtergrond muziek? (bv. “Spreek maar, intussen denk ik
ook aan iets anders.”)
- Een vijand van mijn groep of van mijn volk?
(bv. "Je zou hem moeten doodschieten.")
- …?
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Door de wijze waarop ik naar de ander kijk en over hem of haar
spreek, laat ik de ander niet langer bestaan. Ik ben de enige die
telt, de ander staat in mijn dienst.
Er zijn soms ook te positieve visies over de ander. Ik laat dan de
ander niet meer zichzelf zijn. Ik sluit de ander op als in een
gouden kooi. Dit gebeurt wanneer de ander voor mij als een
volmaakt model is en dus nooit een fout maakt: een virtueel, niet
echt bestaand wezen (bv. "Ik weet dat je nooit fout bent."; "Jij, jij
bent één en al vriendelijkheid, je moet altijd mijn vriend
blijven..."; "Jij vergeeft altijd alles."). De ander wordt soms zelfs
een afgod, een idool (bv. "Mijn hele leven is alleen nog zinvol
door jou. Ik bewonder die zanger, die sportvedette, die acteur
zozeer dat mijn leven zonder hem of haar waardeloos is. Ik wil er
alles voor opofferen...”).
MIJN KIJK OP DE ANDER IS ALTIJD OOK EEN KIJK OP MEZELF
Als de ander niet echt "anders" is met verschillen en eigen,
specifieke kenmerken, verlies ik op mijn beurt mezelf. Ik verlies
mijn eigen identiteit. Ik ben niet langer ‘iemand’, onderscheiden
van ‘de ander’.
Als de ander niet langer een ander is in mijn ogen, zal ik zelf
vlugger onmenselijke houdingen aanvaarden. Ik zal mij onwaardig
beginnen te gedragen en ook mijn eigen menselijkheid verliezen.
In de wereld wordt veel energie gebruikt om ons te doen geloven
dat er naast “mensen” ook “ondermensen” zijn. Naast mensen
die rechten hebben, anderen die geen rechten hebben.
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Sommigen zijn mensen en anderen zijn dingen, obstakels, duivels
(Bin Laden, Marc Dutroux...).
Als ik weiger aandacht, plaats en waarde te geven aan de persoon
die voor mij staat, ben ik bezig zelf alle ruimte te bezetten. Ik richt
dan heel mijn aandacht op mezelf. Omgekeerd, als voor mij alleen
de ander telt, geef ik mezelf geen kans om werkelijk te bestaan.
Als ik bijvoorbeeld denk dat mijn mening toch van geen belang is,
zullen anderen meer en meer mijn leven bepalen.
Gelukkig: ik ben de ander niet en de ander is niet mezelf. De
ander is een mens en ik ben een mens. De ander is en blijft altijd
de ander. Ik mag vanuit mijn eigenheid leven en naar de ander
toegaan. Het lot en de roeping van alle mensen is: verbonden zijn,
in relatie treden, zoals broers en zussen.
Hierover zegt Emmanuel Levinas: “Pas als je in je broer de
vreemdeling erkent, bereik je de broederschap in haar volle zin.”
Deze kijk op mezelf en op de ander wordt op indringende wijze
beschreven in het boek: “In gesprek met de vreemde ander.
Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het
spoor van Emmanuel Levinas”, Roger Burggraeve, Halewijn/Pax
Christi, 96 blz., 2014. Roger Burggraeve schrijft: "… deze afstandin-nabijheid, waarin de partners verbonden zijn zonder met
elkaar tot eenheid te versmelten, voltrekt zich doorheen de
ethische verhouding als het gesprek 'face-à-face'”.
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Hij citeert daarbij uit “Totalité et Infini” (23) van Levinas: "Ik tref in
de ander een punt aan dat absoluut is en niet te veroveren valt,
niet door in de ander op te gaan en te verzinken maar door tot de
ander te spreken."
EEN HULPMIDDEL OM MIJN BLIK TE VISUALISEREN :
HET RAD OM ANDERS TE KIJKEN
De relatie tussen “ik en de ander” kan zichtbaar gemaakt worden
in “het rad om anders te kijken”.
Het rad toont wat er binnen in mij omgaat: het toont de blik die ik
heb over mezelf en over de ander in een specifieke situatie.
De onderkant van het rad is de bodemplaat: ze toont het
onderscheid tussen ‘ik’ en ‘de ander’. Ik kleur me zelf in het geel/
groen, en de ander is dan wit als een onbeschreven blad waarop
ik de ander zichzelf laat definiëren. We zijn naast elkaar geplaatst
en de communicatie tussen ons kan ongehinderd plaatsvinden.
De bovenkant van het rad is een transparante plaat, doorkruist
door een zwarte lijn. De ene helft van de plaat is transparant, de
andere helft is gekrast, doorstreept. Het transparante deel
vertegenwoordigt alles wat gewaardeerd wordt, wat de moeite
waard is, wat waar en goed is... Het doorstreepte gedeelte
vertegenwoordigt wat niet benijdenswaardig is, wat zonder echte
waarde is, wat geen achting verdient, wat problematisch of
storend is, onwaar, vals, fout, negatief, slecht.
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DE "GESLOTEN" BLIK
Er zijn situaties waarin, ondanks de uitwisseling van woorden of
goede bedoelingen, de communicatie toch geblokkeerd lijkt. De
ander hoort niet wat ik zeg, ik spreek tegen een muur, de ander
neemt me voor wat ik niet ben, de ander wordt hard tegenover
mij, ik raak gefrustreerd, we beginnen oorlog te voeren met
elkaar...
Wanneer we deze situatie meer diepgaand bekijken met de hulp
van ons rad (door het plaatsen van de transparante plaat over de
bodemplaat), zien we dat de zwarte lijn op die transparante
bovenplaat van het rad helemaal verticaal komt te staan.
ALS MIJN BLIK GESLOTEN IS, STOPT DE COMMUNICATIE:
ER IS EEN MUUR TUSSEN MIJ EN DE ANDER
EERSTE MOGELIJKHEID:
De ander valt voor mij samen met het doorstreepte deel op het
rad: "Hij begrijpt niets. Zijn verstand is verstopt. Hij irriteert mij en
doet mij pijn. Hij is helemaal verkeerd; hij zou echt moeten
veranderen. Hij is de dader, mijn vijand...". Of, subtieler: "Ik moet
van hem bekomen wat ik nodig heb. Hij moet nuttig zijn voor mij
en in mijn dienst staan...". Aangezien de ander ‘doorstreept’ is,
komt het ‘transparante’ deel van de bovenste plaat helemaal aan
mijn kant: "Ik begrijp alles. Ik ben onschuldig. Ik heb het gelijk aan
mijn kant. Ik ben goed en waarachtig... "
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TWEEDE MOGELIJKHEID:
Ik ben degene die als ‘doorstreept’ op het rad te voorschijn komt:
"Ik ben van weinig waarde. Ik geef al wat ik kan, maar mijn
mening en mijn inzet tellen niet mee. Ik ben niets waard. Ik ben
schuldig. Ik ben degene dat altijd het onderspit delft, ik kan daar
niets aan doen ... ". Meteen zie je op het rad de ander als
‘transparant’: "De ander weet het beter. Hij zal me vertellen wat
ik moet doen. Hij is de onschuldige. Hij is de sterke. Hij heeft de
macht…".
Deze twee mogelijkheden komen voort uit de "gesloten" blik die
van mij uitgaat en ze blokkeren op verschillende wijze een echte
relatie. En je ziet op het rad een muur tussen mij en de ander.
HET ANTWOORD OP MIJN "GESLOTEN" BLIK: DE ANDER
SLUIT ZICH AF
Om deze dynamiek te visualiseren, zouden we twee exemplaren
van het rad nodig hebben: een eerste rad dat “mijn gesloten blik”
toont en een tweede rad dat “de gesloten blik van de ander”
voorstelt.
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DOOR MIJN GESLOTEN BLIK ZIE IK DE ANDER ALS DOORSTREEPT
De ander laat zich verpletteren, de ander bestaat niet meer echt
en verliest voor zichzelf alle waardigheid. Deze situatie kan soms
heel lang aanhouden (in sommige echtparen en
gemeenschappen, of onder een dictatuur...). Ze kan tijdelijk een
rustig gevoel teweegbrengen. Het knaagt echter aan de
betrokkenen van binnenin totdat ze op een dag onder een te
hoge druk staan, en de vulkaan barst uit, openlijk en heel
destructief.
OF, EN DAT GEBEURT EVENZEER: DE ANDER REAGEERT OP
ZIJN BEURT MET EEN GESLOTEN BLIK
De gesloten blik van de ander toont mij als doorstreept. De
contacten tussen mij en de ander zullen tot geen echte
uitwisseling meer leiden. Het zal zijn alsof we een verschillende
taal spreken. We zullen elkaar niet meer verstaan.
TWEE VALKUILEN IN DE RELATIE
Als het zover is, komt vaak spontaan een mechanisme naar
boven. Een groot deel van mijn energie gebruik ik nu om de ander
te beschuldigen en te veroordelen, en/of om mezelf te
rechtvaardigen.
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Beide valkuilen duwen de relatie in een spiraal van steriele,
destructieve reacties: er komt een escalatie van de
zelfrechtvaardiging, of een escalatie van de beschuldiging, of een
mengsel van beide. De relatie wordt een pingpongmatch van
zelfrechtvaardigingen en/of veroordelingen.
EEN SPIRAAL VAN GEWELD
In alle kleine en grote oorlogen, is de blik “gesloten” aan beide
kanten. De energie die wordt geïnvesteerd zal – of we het willen
of niet – het conflict alleen groter maken en een spiraal van
geweld voeden. Zolang de blik “gesloten” blijft, wordt het conflict
bestendigd, zelfs als er al een vaag voornemen is om weer tot
vrede te komen.
De confrontatie van de twee “gesloten” blikken (met een verticale
lijn – een muur – tussen de een en de ander) wordt snel een
machtsstrijd waarbij elke tegenpool harder moet riposteren dan
de klap die hij of zij gekregen heeft. Zie de wapenwedloop, of het
gevecht in het dorp van Asterix en Obelix. Hieruit volgt een lawine
van vernieling, waaruit men alleen weer vrij kan komen door een
verandering van blik, door een geweldloze dialoog en zo nodig
door bovenpartijdige onderhandelingen.
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HOE DE IMPASSE DOORBREKEN? TWEE BASISPRINCIPES!
EERSTE PRINCIPE: HET BEGINT MET MIJ
(ACTIE IN PLAATS VAN REACTIE)
Ik concentreer me op wat ik in mijn handen heb, dat is het enige
dat ik werkelijk kan veranderen. De verandering die ik wil zien,
begint niet in de andere, maar aan mijn kant. Gandhi: « Wees zelf
de verandering die je in de wereld wil zien». Er is een deur te
openen in de diepte van mijn hart.
Zo zal ik niet alleen maar reageren (een re-actie hangt af van de
ander, laat zich bepalen door de actie van de ander), maar
handelen, ageren, bepaald door wie ik ben en niet afhankelijk van
wat de ander doet. Als ik mijn blik opnieuw open, dan is dit een
uitnodiging tot een echte dialoog.
Het rad helpt om dit in beeld te brengen:
- Een “gesloten” blik roept spontaan een gesloten antwoord
op.
- Een “open” blik is een uitnodiging tot een open antwoord.
Een uitnodiging impliceert echter respect voor de vrijheid van de
ander, het is geen verplichting. De ander is verantwoordelijk voor
de andere kant van de relatie. Hij of zij kan ervoor kiezen mijn
oproep niet te beantwoorden. Als ik een oplossing opdring, dan
heb ik mijn deur voor de ander alweer gesloten.
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TWEEDE PRINCIPE: DE ANDER BLIJFT VRIJ
Alle communicatiemethoden en -technieken zullen dat niet
veranderen: de ander is vrij. De ander reageert dus ook niet altijd
volgens mijn verwachtingen. Maar als ik de ander de vrijheid niet
gun, ben ik weer bezig de ander op te sluiten als in een
gevangenis. Ik ontneem de ander zijn of haar diepere menselijke
waardigheid.
Hier raken we aan het netelige probleem van het zoeken naar
efficiëntie. We zouden graag hebben dat "het werkt", dat onze
inspanningen beloond worden door resultaten. We willen graag
meer ‘efficiënt’ kunnen communiceren. Maar geen enkele
techniek ‘garandeert’ de gewenste openheid aan de andere kant.
Of onze houding vruchtbaar zal zijn, hangt ook altijd af van de
omstandigheden en de ingesteldheid van de ander.
Liefde is pas echte liefde als ze gratis wordt gegeven, zonder iets
in ruil te eisen. Als ze overvloedig wordt gezaaid brengt liefde
altijd vruchten voort. Vaak komen ze op een onverwachte wijze te
voorschijn, soms waar je dit het minst verwacht. Als ik mijn blik
open – zelfs als de ander reageert door zich voorlopig nog af te
sluiten – zal ik een diepere vreugde en meer innerlijke vrede
ervaren dan wanneer ik mijn blik gesloten houd. Er zijn altijd
vruchten, zelfs als ze anders zijn dan wat ik verwachtte.
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OMKEREN VAN DE SPIRAAL VAN GEWELD:
OPENEN VAN DE DIAGONALEN
Een evenwichtige relatie is als het lopen van een koorddanser. Om
zijn evenwicht te bewaren balanceert de koorddanser tussen
twee diagonalen:
1. de diagonaal van het luisteren en opvangen: de ander laten
bestaan in de relatie
2. de diagonaal van het zich uitdrukken, de zelfexpressie: zelf
bestaan in de relatie
Als één van de diagonalen de bovenhand haalt, en als dat te lang
duurt, wordt het evenwicht moeilijk te herstellen, en valt onze
acrobaat. De relatie, de verbinding sluit zich af.
EEN RELATIE IS EEN LEVENDE BEWEGING
Een relatie is iets levends: ze is constant in beweging, vraagt
voortdurend ‘actie’ om in balans te blijven. Net zoals wanneer je
met de fiets rijdt.
Zodra de lijn tussen het ‘doorstreepte’ deel en het ‘transparante’
deel van de bovenste plaat rechtop gaat staan, verstijft en
versteent de relatie. Meer nog: er is dan eigenlijk geen relatie
meer. De vitale beweging stopt en het vraagt heel wat energie om
daar terug leven in te brengen.
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EERSTE DIAGONAAL: LUISTEREN EN OPVANGEN
Als ik iemand verwelkom, groet ik hem, ik vraag naar nieuws, ik
laat het ander verstaan dat hij of zij belangrijk is voor mij. Ik neem
een open houding aan. Ik geef de ander ruimte. Ik zal het gesprek
niet monopoliseren.
Ik vermoed dat de ander mij iets te zeggen heeft. Ik luister en
maak het stil om de waarheid van de ander te horen, zijn
stemmingen, zijn gevoelens. Misschien lijdt hij, heeft hij pijn? Ik
geef aandacht aan zijn noden. Of ook: welke interessante en
wondere dingen zal hij met mij delen?
Ik doe een inspanning om de kijk van de ander en wat hem of
haar beroert te begrijpen. Ik kan ook iets herhalen van de ander,
met de vraag: “Heb ik je goed begrepen?”
Op het rad kan je zien hoe een gesloten relatie ("de ander is
doorstreept en ik ben transparant") geopend kan worden. Er
verschijnen in dezelfde beweging twee nieuwe oppervlakten die
verbonden en aanvullend zijn:
- de ‘transparante’ oppervlakte bij de ander
- de ‘doorstreepte’ oppervlakte bij mij
In een conflict is deze diagonaal de sleutel om een weerbarstige,
ja hopeloze situatie te ontgrendelen.
Het openen van deze diagonaal is de eerste stap voor een
dialoog, want mijn ‘tegenstander’ of ‘vijand’ (de persoon die me
kwaad heeft gedaan of die me stoort) kan de wapens neerleggen
17

als hij of zij zich niet langer hoeft te verdedigen, of te bewijzen dat
hij of zij recht op respect heeft.
Maar als men deze eerste diagonaal te ver doet overhellen, valt
onze koorddanser. Overdrijven, zich onwaarachtig of gemaakt
voordoen zal de blik bij de ander gesloten houden. De slinger kan
zelfs helemaal doorslaan. Het rad toont mij dan als volkomen
doorstreept en de ander als volkomen transparant.
De twee diagonalen zijn trouwens even belangrijk en
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
TWEEDE DIAGONAAL: SPREKEN, MEZELF UITEN
Wat ik te zeggen heb vanuit mezelf, is uniek. Ik heb gevoelens en
noden, en ik verlang dat de ander er rekening mee houdt. Ook ik
verdien respect, ondanks mijn zwaktes, mijn fouten, mijn woede.
Ik heb evenzeer het recht om te bestaan. Ik leg mijn kijk uit aan
de andere. Ik durf mezelf zijn in aanwezigheid van de ander. Ik wil
mezelf ontwikkelen. Ik neem tijd voor mezelf, voor wat me
vervult, voor mijn innerlijk. Ik heb gaven en talenten, een eigen
opdracht in het leven.
De tweede diagonaal toont dat ik mij niet mag laten misbruiken,
en als dit toch gebeurd zal ik het aan de kaak stellen. Ik weet mij
medeverantwoordelijk voor het onrecht tegenover mij of
tegenover andere mensen. Als ik dat niet doe, verleen ik zelfs
steun aan het onrecht en word ik laf.
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Hier heeft onze koorddanser de twee andere oppervlakten nodig
om te slingeren en vooruit te gaan. Om een echte relatie mogelijk
te maken mogen ze niet verwaarloosd worden:
- de ‘transparante’ oppervlakte bij mij
- de ‘doorstreepte’ oppervlakte bij de ander
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DE VIER DIMENSIES VAN EEN ECHTE RELATIE EN VAN DE
GEWELDLOZE DIALOOG
Het opeenvolgend openen van de twee diagonalen – de
voortdurend soepele aanpassing dus van onze koorddanser –
laten op ons rad uiteindelijk vier vlakken te voorschijn komen in
plaats van twee:
1. een transparante oppervlakte bij de ander (transparant):
mijn erkenning van de ander, zijn waarden en zijn waarheden
2. een doorstreepte oppervlakte bij mij (doorstreept): mijn
beperkingen, mijn mislukkingen, mijn fouten
3. een transparante oppervlakte bij mij (transparant):
bevestiging van mij, mijn waarden en mijn waarheden
4. een doorstreepte oppervlakte bij de ander (doorstreept):
aandacht voor de beperkingen, de mislukkingen, de fouten
van de ander
Na deze vier stappen te hebben doorlopen in de geweldloze
dialoog is er ook ruimte om een concrete en realistische oplossing
te zoeken voor een probleem dat zich stelt en dat een struikelblok
vormt. Dit is pas de vijfde stap in de geweldloze dialoog.
De kunst van de geweldloze communicatie loopt hiermee parallel:
de vaardigheid mij uit te drukken in een verbindende taal. Dit is
wat Marshall Roosenberg noemt: de taal van de giraffe en niet de
taal van de jakhals.
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Sleutelwoorden in deze verbindende taal zijn:
- ik stel vast
- ik voel hierbij
- ik heb nood aan
- ik vraag
WAT IS DE WAARDE DIE ALLE ANDERE OVERTREFT,
EN DIE BEHARTIGD MOET WORDEN OM DE RELATIE
TE “OPENEN”?
Als we een waarde verdedigen, dan bestaat de neiging om de
wereld in twee delen op te splitsen:
- zij die deze waarde begrijpen en verdedigen of tenminste
steunen
- en zij die we moeten veranderen, overtuigen, bekeren of
zelfs dwingen om deze waarde te respecteren
Dit gebeurt in alle oorlogen met betrekking tot godsdienst of
democratische waarden, bij elke vorm van fanatisme, in
uitzichtloze vechtpartijen of bloedbaden van allerlei soort. De
waarde die men kost wat kost wil verdedigen leidt ertoe dat de
relatie verbroken wordt met de personen die deze waarde niet
delen of die een obstakel vormen voor de ontwikkeling van deze
waarde. Soms wordt hun leven zelfs vernietigd.
Dit soort ontsporingen bestaat op verschillende schaal en kan
overal de kop opsteken, ook in groepen en verenigingen die
werken voor vrede en welzijn, voor het leven en de ontwikkeling
21

van anderen, in parochies, in gemeenschappen, in politieke
partijen, in gezinnen...
HET RADICALE TEGENGIF TEGEN FANATISME
Het radicale tegengif is: alle waarden in dienst zetten van de
concrete mens. De mens niet met een hoofdletter M, maar
concreet: Peter, Rachel, Bruno, Jo, Mohammed, Myriam,
Espérance, Margaret... Elk van de zeven miljard mannen, vrouwen
en kinderen. Wanneer ik alle andere waarden in dienst stel van
deze concrete hoogste waarde, open ik de relatie. Zoniet voer ik
oorlog en pleeg ik geweld, soms zelfs op een heel vriendelijke
wijze en met de beste argumenten.
EEN CONCRETE PERSOON?
Hier komen we terug op wat we in het begin gezegd hebben: ik
kan slechts een echte relatie opbouwen als ik de ander beschouw
als een persoon en niet als een ding. Wat is een persoon? Iemand
die ik bewonder voor sommige aspecten, voor de goede dingen
die hij of zij met mij deelt: liefde, aandacht, toewijding, goede
ideeën, een aanwezigheid, een stem, een glimlach, een
weerspiegeling van de oneindige schoonheid van de mensheid en
de schepping. Maar ook en tegelijkertijd iemand met fouten,
pijnlijke aspecten, iemand die een aantal ideeën heeft waarmee
ik het niet eens ben, iemand met gewoonten of verwachtingen
die me storen, iemand die zich al eens verzet tegen mij of die me
kwaad doet... mijn tegenstander, de vreemde ander.
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Ik zal mijn kijk op de storende aspecten van de ander alleen
kunnen openen, als ik aanvaard dat ik eveneens een aantal
storende aspecten in mezelf draag. Als ik mijn ‘doorstreepte’ deel
aanvaard en als ik dat deel laat samenwonen met de wonderen
van mijn ‘transparante’ kant. Dan zal mijn kijk overeenkomen met
wie ik in werkelijkheid ben, en zo ook met wie de ander is. De
echte relatie wordt dan mogelijk, en kan ik herhalen wat
Mahatma Gandhi verklaard en Jezus van Nazareth al tweeduizend
jaar geleden zei: "Alle mensen zijn mijn zusters en broeders".
DE RELATIE MET MEZELF VOEDEN BETEKENT:
ME “INWORTELEN”
Als een boom veel vruchten geeft, betekent dit dat hij geplant
staat op een plaats en in een sfeer die goed bij die boom past. We
zien geen mangoboom groeien in onze Belgische boomgaarden,
geen baobab met wortels in het water, geen appelboom in
Kinshasa. Ook ik kan niet overal bloeien. Een aanpak die werkt bij
mijn buurman, is misschien niet geschikt voor mij. Elke plant
groeit in een specifieke bodem. Dezelfde meststof is niet geschikt
voor allen.
Ik draag vruchten als ik me kan inwortelen in een voor mij
aangepaste omgeving die mij voedt. Om vruchten te ontwikkelen,
is het nutteloos aan de takken te trekken. Ik moet wel de aarde
en de wortels voeden. Als ik mijn wortels kan ontwikkelen, zal ik
groeien en zal ik licht opnemen. Ik zal bevrucht worden door de
uitwisseling, de openheid en het aanvaarden van anderen.
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Mijn vruchten hebben een eigen smaak. We zijn geen Gandhi's.
En dat is goed zo. Als ik dezelfde resultaten probeer te bereiken
als mijn gebuur, zal ik altijd teleurgesteld zijn over mezelf en de
moed verliezen. Ik ben geroepen om elke dag de eigenheid die ik
meedraag dieper te ontdekken en mij in te wortelen in wie ik ben.
Dit werk van aanvaarden en ontvangen van mezelf en dit werk
van verdieping zal me de mogelijkheid geven om meer volledig
“te zijn en te bestaan” (deels transparant en deels doorstreept).
Zo word ik een echte levensgezel voor mezelf en bied ik de ander
een ruimte aan, nog voordat ik hem of haar ontmoet. Mijn kijk en
mijn blik zijn dan al geopend. Mijn eigen specifieke weg moet ik
zelf ontdekken, dag na dag, met mezelf als levensgezel, in relatie
met anderen, en voor wie gelooft samen met God, bron van het
bestaan.
Op het moment van een pijnlijke aanval, zal ik meestal niet in
staat zijn om plots mijn diepste wortels te bereiken. Het
vermogen om vanuit mezelf te handelen in plaats van te reageren zal ik het best oefenen buiten conflictsituaties.
Geweldloos weerbaar leven is een moeilijk maar geen onmogelijk
perspectief. Het is wel nodig dat ik besef dat er tal van obstakels
zijn zoals:
-

mijn angst
de etiketten die ik in mijn geschiedenis heb geleerd
mijn wonden
mijn hoogmoed
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GEGROND IN EEN SPIRITUALITEIT VAN ONTWAPENING EN
MEDEDOGEN
Paus Franciscus tijdens de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro
(Brazilië) op 27 juli 2013:
“Wanneer leiders uit verschillende sectoren mij om raad vragen,
geef ik altijd hetzelfde antwoord: dialoog, dialoog, dialoog. De
enige manier waarop een individu, een gezin, een samenleving
kan groeien, de enige manier waarop het leven van mensen
vooruit kan gaan, is door de cultuur van de ontmoeting, een
cultuur waarin iedereen een positieve bijdrage kan leveren en
waarin iedereen iets goeds kan ontvangen. Een ander heeft mij
altijd iets te bieden wanneer wij die ander benaderen met een
gastvrije houding, bereidwillig en zonder vooroordelen.”
Martin Luther King in het boek “Wandelt in de liefde”: "Door haat
met haat te beantwoorden, vermeerdert men haat, brengt men
nog dichtere duisternis in een toch al sterrenloze nacht.
Duisternis kan geen duisternis verdrijven; dat vermag alleen het
licht. Haat kan geen haat verdrijven; dat vermag alleen de liefde.”
De Amerikaanse trappist Thomas Merton schrijft in Faith and
Violence (1968):
“De geweldloos weerbare vecht niet enkel voor ‘zijn’ waarheid of
voor ‘zijn’ zuivere geweten of voor het gelijk dat aan ‘zijn’ kant
staat. Integendeel, zowel zijn sterkte als zijn zwakte ontstaan uit
het feit dat hij vecht voor de waarheid die eigen is aan hem en
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aan zijn tegenstander, hét gelijk dat objectief en universeel is.” (…)
Hij voegt er aan toe: “De belangrijkste plaats waar die nieuwe
levensstijl nauwkeurig wordt uiteengezet, is de Bergrede. Vanaf
het begin van deze grote openingsrede somt Jezus de
zaligsprekingen op die het in God gegrond fundament van de
christelijke geweldloosheid vormen."
De zaligsprekingen van Jezus in het evangelie volgens Matteüs (5,
3-10) blijven een bron van onuitputtelijke inspiratie om ook
vandaag de weg te blijven gaan van geweldloze liefde, geweldloze
dialoog en geweldloos verzet:
"Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der
hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij
zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden.
Zalig het zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun
behoord het Rijk der hemelen.
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