
Actieve geweldloosheid en omgaan met onverdraagzaamheid

In een tijd waarin de verschillen tussen mensen op scherp lijken te staan en vaak tot (gewelddadige)
uitbarsting komen, rijst de vraag of en hoe we op een goede manier met conflicten kunnen omgaan. 
Hoe moeten we reageren op geweld en hoe kunnen we omgaan met levensvisies die de onze niet 
zijn? Hoe pakken we lastige sociale situaties aan op een manier die niet nog meer leed veroorzaakt?
Tegen de achtergrond van deze vragen duiken we op deze dag opnieuw in het thema van 'actieve 
geweldloosheid'. 

Al eeuwen lang, en overal ter wereld, is de mogelijkheid van geweldloosheid een terugkerend 
thema. Maar de term is problematisch, omdat het een ‘negatieve’ term is. Het verwijst naar de 
afwezigheid van geweld, maar niet naar wat er voor in de plaats komt. Toch bestaat er zoiets als 
actieve geweldloosheid. Een constructieve manier van omgaan met conflicten en het aanpakken 
van onrechtvaardigheid. Mensen zoals Mohandas Gandhi, Martin Luther King,Vaclav Havel, 
Marshall Rosenberg en vele anderen werk(t)en op hun eigen manier met deze actieve methode. 

Op deze inspiratiedag over actieve geweldloosheid, opnieuw 
verzorgd door Saskia van Goelst Meijer, staan we deze keer 
stil bij de vraag hoe we kunnen omgaan met onverdraagzaam-
heid, in een wereld waarin dat aan de orde van de dag lijkt. 
We bestuderen de vijf centrale elementen die samen geweld-
loosheid vormen. We bekijken hoe zij tot uiting (kunnen) ko-
men in verschillende situaties en samenhangen met persoon-
lijke en maatschappelijke thema's. Vanuit die achtergrond 
zoemen we in op het thema onverdraagzaamheid; die van 

onszelf naar anderen, van anderen naar ons, en in de samenleving. Kan de constructieve methode 
van actieve geweldloosheid ons helpen om te gaan met of zelfs antwoorden te formuleren op de 
onverdraagzaamheid die wij in het dagelijks leven tegenkomen? En hoe dan?

Theorie en praktijk wisselen elkaar gedurende de dag af. We bekijken de filosofie van actieve 
geweldloosheid en gaan aan de slag met o.a. schrijf- en reflectieoefeningen en met werkvormen uit 
de Geweldloze Communicatie (Rosenberg). Er is veel gelegenheid voor gezamenlijke uitwisseling. 
Deze dag is een vervolg op de workshop over actieve geweldloosheid die in maart 2016 werd 
gehouden, maar kan prima apart gevolgd worden. De kernpunten van vorig jaar zullen (kort) 
worden herhaald.

Dr. Saskia van Goelst Meijer promoveerde in augustus 2015 op het proefschrift Profound 
Revolution: Towards an Integrated Understanding of Contemporary Nonviolence waarin zij 
onderzocht wat, in alle verschillende uitingsvormen, de universele elementen zijn van 
geweldloosheid wereldwijd. In haar boek beschrijft zij hoe die verschillende elementen 
samenhangen en wat dat betekent voor het hedendaagse begrip van geweldloosheid en de 
toepassingsmogelijkheden ervan. Saskia is werkzaam als universitair docent Geestelijke 
Begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en eigenaar van een biologische 
boerderij in Zuid-Oost Drenthe.

Datum: zaterdag 25 maart
Tijd: 10.30u – 16.30u, inloop vanaf 10.00u
Deelnemers: (m/v), max. 15
Kosten: € 35 (incl. koffie, thee en lunch) 
Aanmelden: vóór 22 maart, via degraal@planet.nl of 030/233.36.40
Plaats: Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht


