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In de casus is Peter erg uitgesproken in zijn opvatting dat je beter niet kunt vliegen. Het 
lijkt erop dat hij een duidelijk oordeel velt over mensen (en met name christenen) die 
wel het vliegtuig nemen. Ik kan me voorstellen dat Hans zich door Peters houding 
aangevallen voelt. En dat hij boos wordt.  
 
Persoonlijk ben ik ook heel milieubewust. Ik probeer verschillende dingen te doen (en te 
laten) om zorgvuldig met het milieu en het klimaat om te gaan. Mijn man en ik hebben 
geen eigen auto maar zijn lid van een deelauto-vereniging. We vliegen zo min mogelijk 
en gaan graag op vakantie in Nederland. We gaan zuinig om met energie en water, 
doen boodschappen op de fiets…Ook al voelt dit voor ons goed zo, zal ik anderen er 
niet zo expliciet op aan spreken als ze tot andere keuzes komen. Misschien zouden we 
elkaar in de geloofsgemeenschap wel wat vaker op bepaalde zaken kunnen 
aanspreken, maar in ieder geval is dat niet zo mijn stijl. En het is duidelijk dat de manier 
waarop Peter zijn mening verkondigt bij Hans niet in goede aarde valt. 
 
Op de vraag van Hans (en Joke) in deze casus lijkt het me goed om me eerst nog wat 
meer in hun verlangen te verplaatsen en om dit verlangen te erkennen. Ik denk dat ik 
iets zou zeggen als dat er inderdaad veel mooie plaatsen in de wereld zijn. En dat het 
fijn kan zijn om allerlei landen en gebieden van dichtbij te bewonderen. Daarna zou ik 
graag ook iets vertellen over mijn persoonlijke keuzes als het gaat over reizen en milieu. 
En over waarom ik dit zo doe, wat mij hiertoe beweegt. Zonder dat ik Hans en Joke 
daarmee de wet wil voorschrijven.  
 
Het is een lastig punt in hoeverre je elkaar in de gemeente mag en kunt aanspreken op 
gebieden als milieu en levensstijl. En op welke manier doe je dat dan? Vertellen hoe je 
zelf over iets denkt, en waarom je andere keuzes maakt schept in ieder geval minder 
afstand dan een afkeurende opmerking of een oordeel. Mijn ervaring is dat het gesprek 
zich kan verdiepen als je als bezoeker je persoonlijke beleving deelt. Je kunt dan 
samen in gesprek komen over wat je belangrijk vindt en waarom je iets op een 
bepaalde manier doet. Maar vertel pas iets over jezelf nádat je je goed in de ander hebt 
proberen te verplaatsen! 
 
 
 


