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Geweldloos verzet
In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een zeer interessante benadering van ouders 
naar hun kinderen, zoals beschreven in het boek: 'Geweldloos verzet in gezinnen', van 
Haim Omer. We zullen proberen deze aanpak in het kort te beschrijven.

________________________

De leer van geweldloos verzet is gebaseerd op de ideeën van Gandhi. Hij legt uit dat 
'geweld een daad is die erop gericht is de tegenstander te beschadigen op een fysieke of 
emotionele manier, door beledigingen of vernedering'.
Wanneer kinderen extreem gedrag vertonen en ouders daar met extreem gedrag op 
reageren is de kans groot dat er een situatie ontstaat waarbij ouders en kind elkaar 
schade aandoen. Schreeuwen, dreigen, slaan, weglopen, overreden, komen voort uit 
onmacht en kunnen leiden tot heel moeilijke en onveilige situaties voor zowel ouders als 
kinderen. Kinderen nemen hun ouders steeds minder serieus als er altijd geschreeuwd 
wordt, gedreigd of niet ingegrepen uit angst. Ouders en kind komen in een strijd terecht, 
alsof ze op gelijk niveau staan.

Een harde of gewelddadige ouder maakt gebruik van dreigementen, geschreeuw, 
vernedering, fysieke dwang of straffen. De zachte ouder maakt alleen gebruik van 
overreding, afspraken, rationele argumenten en uitingen van empathie en warmte. Waar 
ouders alleen woordenwisselingen, smeekbedes en verklaringen gebruiken, zullen 
kinderen het idee krijgen dat hun ouders niet van plan zijn om echt iets te doen.

De ouder die voor geweldloos verzet kiest is bereid om middelen te gebruiken als onder 
andere het bezoeken van de plekken waar het kind zijn destructieve gedrag vertoont, als 
protest in de kamer van het kind blijven zitten totdat zij met een oplossing komt om het 
geweld te stoppen, het onthouden van zaken aan het kind die door dreigementen worden 
opgeëist, het mobiliseren van vrienden en familieleden tegen het geweld dat het kind 
gebruikt.

De moeder van een zestienjarige jongen die de gewoonte had midden in de nacht thuis te komen vroeg aan 
de psycholoog of ze hem moest schaduwen om erachter te komen waar hij mee bezig was. De hulpverlener 
stelde voor dat zij hem in plaats hiervan openlijk zou vertellen dat ze niet bereid was nog langer niet te 
weten waar hij uithing en met wie hij omging en maar te moeten afwachten wanneer hij thuis zou komen. Als
hij later dan de afgesproken tijd thuis kwam, zou ze net zolang bellen en bij mensen langsgaan tot ze wist 
waar hij die nachtelijke uren uithing, met wie hij omging en wat hij uitvoerde.

In tegenstelling tot overreding zit bij geweldloos verzet de kern van de aanpak niet in 
verbale interactie. Het begint juist daar waar woorden tekort schieten. 
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Het betekent handelen, zonder geweld, zonder schreeuwen en dreigen, zonder alleen 
maar overreden en argumenten om geleidelijk aan de onderdrukking en geweld ongedaan
te maken. 
Met de werkwijze van geweldloos verzet leren ouders om weer op een positieve manier de
ouderlijke aanwezigheid terug te vinden. Ze stralen dan weer de boodschap uit: 'Ik ben 
hier!' 'Ik ben je ouder en ik blijf je ouder'. 'Ik geef niet toe en ik geef je niet op'! 
Dit stelt ouders in staat om weer als ouders aanwezig te zijn en om anders aanwezig te 
zijn in het leven van hun kind.
Als ouders voor deze aanpak kiezen betekent dat niet dat het kind niet meer zal proberen 
om geweld te gebruiken. Agressieve kinderen zullen proberen hun ouders te provoceren 
zodat die hun zelfbeheersing zullen verliezen en terugvallen in hun 'normale' uitbarstingen.
Het agressieve kind weet heel goed hoe het met een razende ouder moet omgaan, maar 
weet zich geen raad met een houding van vastbesloten geweldloos verzet. Ouders 
moeten daarom leren om dergelijke provocaties te weerstaan. Hoe vaker de gewelddadige
acties van de ander worden beantwoord met een houding van vastberaden geweldloos 
verzet, hoe sneller er een einde aan zal komen aan het geweld.

Het is erg belangrijk dat ouders hun rust bewaren en niet toegeven (voor de lieve vrede). 
Dit lukt als ouders uit hun isolement komen en aan familie en vrienden vertellen wat er 
thuis niet goed gaat, dat ze daar aan gaan werken en vragen om steun. En als ouders zich
realiseren dat de agressie van het kind niet een gegeven is waar ze het maar mee moeten
doen. Ouders kunnen zich verzetten zonder terug te slaan. Ze krijgen dan weer de leiding,
zijn weer op een positieve manier aanwezig in het leven van hun kind en bieden weer 
veiligheid.
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