
 

Ach Goossens… 

Beste meneer Goossens, hier dan onze reactie. U heeft er vast heel erg naar uitgekeken. Zo ziet u 

maar weer dat uw eerste constatering niet klopt. Niets sluimerend, maar alert en springlevend. 

Vandaar dat u uitkeek naar onze reactie. En… het is u gelukt. Proficiat. 

U heeft een aantal rake opmerkingen gemaakt. Daarvoor dank. Graag ga ik in op een paar van uw 

‘losse’ opmerkingen. “Iedereen is vandaag de dag gekwetst.” Iedereen? Zit u meneer Goossens de 

hele dag in publicaties en tv-programma’s te grasduinen? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. 

Oei, of gebruik ik nu voor u een discutabele zin? 

U zegt: …en kun je de diepe wonden die dat veroorzaakt direct etaleren. Jammer dat u daarmee 
walst over de gevoelens van de vaak terechte diepe wonden die mensen kunnen hebben. Natuurlijk 
zijn er mensen met lange tenen, maar vergeet niet dat er ook echt wordt geleden. U generaliseert 
hier behoorlijk. “Wie arbeidt in het zweet zijns aanschijns heeft geen tijd om gekwetst te zijn.” 
Vanwaar uw column? Waar irriteert u zich aan? Misschien zweet u te weinig tijdens uw arbeid en 
heeft u daarom teveel tijd om via columns geïrriteerd te reageren! 
 
“Waar ieder woord op microagressies gecontroleerd moet worden.” Kijk en dat is nou precies wat de 
Bond tegen vloeken niet doet. Niks geen vergrootglas. Niks geen controleren van microagressies. De 
Bond tegen vloeken werkt dagelijks aan bewustwording. Nee, geen opgelegde moraal en regels, 
maar mensen laten nadenken over het “Goede leven”. De dialoog bevorderen met betrekking tot 
respectvol taalgebruik. Dat willen wij met ons werk op scholen en op straat graag weerspiegeld zien 
in persoonlijke levens. Dat snijdt hout. Een dag niet beledigd, is een dag niet geleefd. U snapt ook wel 
dat dat van u weer zo’n generaliserende opmerking is. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Een 
dag zonder vriendelijke woorden is ook een dag geleefd. Misschien hebben mensen daar hele goede 
redenen voor omdat mensen terecht gekwetst kunnen zijn. Ik hoop niet dat u teveel gegriefd bent 
door mijn ingezonden stuk. U kunt mijn woorden altijd nog op microagressie controleren of een 
tegengeluid laten horen. Ik wacht het bedroefde schrijven van u blijmoedig en wakker af. Wij wensen 
u het goede toe. 
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