
De existentiële hunkering van woorden  

Het is 10.20 uur. De bel gaat. Honderden leerlingen zoeken een lokaal. Het krioelt alle kanten heen. 

Net voor de bel gaat ben ik naar mijn lokaal gelopen om deze massa te ontlopen. De gang is op dat 

moment voor mij alleen. In de deuropening wacht ik mijn leerlingen op. De bel gaat voor de tweede 

keer.. De storm komt langzaam opgang. Daar komen ze aan. Zevenentwintig in getal. Vierde klas 

leerlingen. Eén voor één zeg ik ze gedag. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. 

27 keer. Allerlei woorden hoor ik op de gang tegen de muren weerkaatsen. Een spervuur van 

woorden wordt mijn lokaal in geslingerd. Homo, Mongool, Kut, Kanker, GVD, Jezus, Tering, Fuck, Lul. 

Het hele repertoire komt langs. De Joden hebben mij geleerd dat in je oorlelletjes geen botjes zitten, 

zodat je ze in je oren kunt stoppen. Maar de enorme resonantie van deze kabaaltaal dringen de 

woorden diep door mijn lelletjes heen naar binnen. Vandaag ga ik met deze 27 jongeren nadenken 

over de kracht, impact en uitwerking van woorden. 

Als verdoofd sta ik voor de klas. De woorden resoneren nog na in mijn buis van Eustachius. Allerlei 

gedachten dringen zich in mij op. In een ondeelbaar ogenblik gebeurt het. Een nieuw spervuur van 

woorden nemen mijn gedachten in beslag. Ploegen op de rotsen. Symptoombestrijding. Een druppel 

op een gloeiende plaat. Nutteloos tijdverdrijf. Verloren energie. Verloren strijd. In een fractie van een 

seconde roep ik naar boven. Wees mij genadig. Kom mij te hulp. Opnieuw laat Hij zich niet 

onbetuigd. Wees stil, Ik zal voor je strijden. 

Vanmorgen had ik naar mijn gewoonte mijn liturgie doorgenomen en doorgebeden. Met opgeheven 

handen. Met open handen. Schenk me de autoriteit van Mozes en Jozua. Schenk me de wijsheid van 

Salomo. Schenk me het geduld van Job. Schenk me het inzicht en het verstand van Daniël. Schenk me 

de passie van Petrus. Schenk me de liefde van Johannes. Schenk me de moed van Paulus. Het 

gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. Even vervagen de gezichten die voor mij plaats hebben 

genomen. Even treed ik binnen in het Heilige moment. Een sacraal moment. In een Narthex. Mijn 

ogen en zicht worden weer helder en ben ik opnieuw terug in mijn lokaal. 27 paar ogen zijn op mij 

gericht.  

Goedemorgen allemaal. Het blijft oorverdovend stil. Voor jullie staat een denkbeeldige zeecontainer, 

met daarop het woord OORLOG. De zware deuren gaan piepend en krakend open. Wat zou eruit 

komen? Verwachtingsvol kijk ik een leerling vlak naast mij aan. Hij antwoord: dood. Vervolgens blijk 

de rest het over te nemen, zonder dat het wordt gevraagd. Leerling 2. Bommen. 3. Trauma’s. 4. 

Angst. 5. Haat. 6. Ellende. 7. Verwonden. 8. Kapot geschoten huizen. 9. Massagraven. 10. Poetin. De 

woorden rijgen zich als een ketting van minutie aaneen. De leerlingen zitten rechtop. Er valt een 

stilte. Mijn vraag verbreekt de stilte. Wie van jullie wilt de rest van zijn leven in oorlog leven. Het 

bleef stil. 

Opnieuw plaatste ik een zeecontainer voor de klas met daarop de woorden: VREDE. Zonder wat te 

vragen begon de klas uit zichzelf de ketting opnieuw te rijgen. Geen ketting van minutie maar van 

bloemen. 1. Rust. 2. Vrijheid. 3. Blijdschap. 4. Heelheid. 5. Respect. 6. Liefde. 7. Samenleven. Ik stond 

perplex. Wie wilt de rest van zijn leven in vrede leven? Iedereen stak zijn vinger op.  

Wie de OORLOG aantrekt als een jas en daar zijn hoofd en hart en handen en voeten instopt, wordt 

oorlog. Zodra je dit aantrekt, blaas je er leven in om vervolgens te doden. Een levende dode ben je 

dan. Laten we dit woord een vroegtijdige dood laten sterven. Als we de vrede aantrekken, dan 

gebeuren er andere dingen. Het leven brengt nieuw leven voort. Sommige woorden hunkeren naar 

leven. De existentiële hunkering van woorden naar leven. Woorden hebben wortels en woorden zijn 

wortels. In welke woorden wil je stappen? De bel ging. Stil en rustig verlieten de leerlingen het lokaal. 

Bedankt meneer. Een fijne les meneer en leerzaam. U hebt ons vandaag veel meegegeven. 



Verbouwereerd bleef ik achter. Ik keek naar boven. Dankbaarheid vervulde mijn hoofd en hart. Wees 

stil, Ik zal voor u strijden.  


