
Stenen in de vijver 

Sjors van der Kraan 

Een hoopvol pleidooi om anders te communiceren 

‘Lang voordat de taal de wereld stuksnijdt en ordent, heeft de menselijke geest al een ordeningssysteem van 

categorieën samengesmeed.’ Aleida Assmann, Ähnlichkeit als Performanz 

 

Tijdens de gastlessen over ‘Taalgebruik en Respect’, staan de negen kwetsbare gebieden als centraal thema op 

het programma. Vloek- en scheldwoorden zijn bijna allemaal te linken aan negen gebieden. Geloof, ziekten, 

afkomst, huidskleur, handicaps, seksuele geaardheid, familie, uiterlijk, genitaliën. Tijdens de bespreking halen 

we vloek- en scheldwoorden uit de abstractie en maken deze existentieel, geven we het een gezicht van vlees en 

bloed. Dit laatste roept momenteel zoveel emotionele, heftige en ongenuanceerde reacties op, dat de vraag rijst 

of bespreking van alleen de ‘woorden binnen de concrete context’ voldoende is om bewustwording en 

gedragsverandering enigszins opgang te brengen? De houdbaarheidsdatum van deze manier van lesgeven over 

taalgebruik en respect lijkt verstreken en het moment van een diepgaande bezinning rond deze uiterst complexe 

materie is aangebroken! In de laatste alinea deel ik enkele hoopvolle ontwikkelingen. 

 

Van gedrag, houding en kennis, naar gedrag, kennis en houding. Met name het woordje ‘kennis’ wil 
ik centraal zetten in dit artikel. Hier draait het om. Als tijdens de gastlessen concrete situaties en 
gebeurtenissen vanuit de samenleving worden benoemd, dan leidt daarmee de ervaring tot een 
toename van kennis en uiteindelijk tot de vorming van een houding. We hebben de omgekeerde weg 
ontdekt als het ware. Van gedrag naar kennis naar houding, voor bijna alle beslissingen die we 
nemen. Het weghalen van het woord ‘kennis’ in deze trist is onmogelijk omdat kennis altijd aanwezig 
is en leidt tot de vorming van een houding. Of deze kennis summier of uitgebreid, goed of fout, 
acceptabel of onacceptabel is, kennis staat tussen gedrag en houding in als een pendule.  
 

Stenen in de vijver 
Boven dit artikel hebben we als titel geschreven: ‘Stenen in de vijver’. Het bespreken van vloek- en 
scheldwoorden die gelinkt zijn aan de gebieden: geloof, afkomst, huidskleur en seksuele geaardheid, 
zijn te vergelijken met stenen die in een vijver (lees: klas) worden gegooid. Er ontstaat een rimpeling 
die uitwaaiert met steeds groter wordende concentrische cirkels. De cirkels lijken zich steeds sneller 
te ontwikkelen tot golven die aangroeien tot ware tsunami-discussies. Hoe groter de cirkel hoe meer 
er in deze cirkel geschreven en gekleurd kan worden. Tijdens de lessen is dat een onvermijdelijk 
proces. Laten we een en ander concreter formuleren. Tijdens de gastles verschijnen op het podium 
de woorden: moslim, islam, homo, transgender, religie (christendom, islam, hindoeïsme, 
Boeddhisme etc.) godsdienst, God, Jezus, Allah, Mohammed, Kerk en Moskee, kanker, mongool, 
zwarte, tyfus etc. De les duurt gemiddeld 45 á 50 minuten. Veel van de bovengenoemde 
woorden/begrippen worden door leerlingen direct contextueel ingekaderd en ingekleurd. Ze duiken 
er als het ware direct op. Tijdens zo’n moment komen de ongeleide projectielen tevoorschijn. Nu 
verschijnen er verschillende groepen op de Agora: de stillen, de voorstanders, de tegenstanders, de 
positieven, de negatieven, de stokers, de opruiers,  de kortzichtigen, de gefrustreerden, de 
schreeuwers, de intellectuelen, de verzoeners, de afhakers, de ‘stille’ geradicaliseerden, de openlijke 
haters etc.  
 

 
 



Kennis, ervaring en emoties 
Hier verschijnen drie aspecten op het toneel: kennis, ervaring, emotie. Met welke kennis worden de 
jongeren gevoed? Welke actuele ervaringen zijn er? De aspecten kennis en ervaring vormen de 
emotie. De gastdocent taalgebruik en respect heeft de taak om deze gevoelige en controversiële 
woorden en begrippen binnen een breder kader en perspectief te plaatsen. Te nuanceren. Toe te 
lichten. Uit te leggen. Te ontdoen van vooroordelen, aannames en drogredenen. Als docent moet je 
nu nauwkeurig gaan waarnemen voor we de woorden kunnen ontleden. Hoe ga je om met hatelijke 
opmerkingen? Haten gebeurt onnauwkeurig. Precisie en haat gaan niet samen. Het gevaar van deze 
gevoelige discussies is, dat contouren worden afgevlakt, en individuen als individu onherkenbaar 
worden gemaakt. Tijdens zo’n discussie blijven er alleen nog diffuse groepen over als object van de 
haat en kan er naar hartenlust worden gelasterd en vernederd, gebruld en gejoeld: de joden, de 
vrouwen, de ongelovigen, de zwarten, de lesbiennes, de vluchtelingen, de moslims, de politici, het 
Westen, de media, de intellectuelen, Haat past het object van haat naar believen aan. Maakt het 
pasklaar.  
 
De sociale media plaatsen deze woorden en begrippen ook binnen actuele kaders en binnen een 
bepaalde framing. Beïnvloeden hier de woorden het denken of het denken de woorden? We kunnen 
spreken van een wisselwerking. De woorden, meningen, oordelen, vooroordelen, aannames, 
ervaring worden gevormd door het denken. Inside out en outside in. Het denken vormt de woorden 
die tijdens de discussies gebruikt worden. Tijdens het beluisteren van deze woorden, ontdekken we 
framing, lagen en contexten. Ga er maar aan staan als docent! Met alleen respect vragen voor deze 
‘geladen’ woorden komen we niet meer weg! Het discours is aan het verruwen. “Alsof de normen 
van het sociaal verkeer 180 graden gedraaid zijn: dat degenen die respect tegenover anderen een 
simpele, vanzelfsprekende vorm van beleefdheid vinden zich zouden moeten schamen, terwijl het 
weigeren van respect en het zo luid mogelijk ventileren van grofheden en vooroordelen iets is om 
trots op te zijn.”1 De onderbuikgevoelens worden ongegeneerd geuit. Steeds vaker zien we dit 
ressentiment tijdens de lessen opduiken. “Haat is collectief en heeft een ideologische basis. Haat en 
frustratie heeft kant-en-klare patronen nodig om zich te kunnen ontladen. Alle begrippen waarmee 
we vernederen, de associaties en beelden waarin we denken en waarmee we ordenen, de kaders 
waarbinnen we categoriseren en oordelen, ze moeten allemaal voorgevormd zijn. Haat breekt niet 
plotseling uit, maar wordt gekweekt.”2 
 
Stenen in de vijver 

De cruciale vraag: Hoe gaan we hiermee om? Racisme, fanatisme, antidemocratische ideeën. In onze 
gepolariseerde samenleving -en dus ook in de klassen- domineren denkwijzen die alleen twijfel over 
andermans standpunten toelaten-nooit over de eigenpositie. Ongefundeerd en ongenuanceerd 
denken veroorzaakt een navenante houding.  
Het bespreken van alleen woorden die kwetsend kunnen zijn is m.b.t. de genoemde gebieden een 
lastige opgave aan het worden. Het bespreken van woorden als: ‘kanker’, lukt heel goed, maar zodra 
woorden als homo, transgender, zwarte et cetera  voorbij komen, dan kunnen -zeker op een MBO en 
bovenbouw VMBO – deze woorden een lont in een kruitvat worden en er een heftige discussie 
ontstaan.  
De vraag die dan rijst is: doen we hier aan symptoombestrijding?  Deze ontwikkelingen hebben 
geresulteerd in een andere lesopzet en aanpak. Daar wil ik in de laatste alinea met e.e.a. over delen. 
 
Een voorzichtige en ‘voorlopige’ en ‘hoopvolle’ vooruitblik naar de toekomst 
De gastles met het thema: ‘Op excursie in je taaltuin’,  levert voor de toekomst ‘hoopvolle’ 
perspectieven op. De leidende gedachte in deze didactische, pedagogische en psychologische 
lesopzet is het ‘brede’ kader waarin ‘woorden’ worden gesitueerd. Het mysterie van de taal, de 

                                                           
1  Tegen de Haat, ibid. 15,16. 
2 Tegen de Haat, ibid. 16,17. 



kracht, effectiviteit, de reikwijdte en invloed van woorden worden geanalyseerd en gekoppeld aan de 
negen kwetsbare gebieden, zonder te vervallen in teveel concretiseringen. Wordt daarmee de gastles 
diffuus en minder concreet gemaakt? Worden de gevaarlijke klippen omzeilt? Worden de scherpe 
rafelranden vermeden? Gaan we de uitdagingen uit de weg? Geenszins! De les wint aan kracht 
omdat het krachtenveld van woorden in zijn algemeenheid worden onderzocht en wordt er gekeken 
naar de  effecten die dit heeft op gedrag, kennis en houding. Het bewustwordingsproces wordt 
anders aangevlogen en vruchtbaar gemaakt voor de vertaalslag naar de praktijk en actuele situaties. 
De opgedane kennis veroorzaakt door deze insteek een andere attitude bij de leerling en student. De 
grondhouding is compleet anders en fungeert als een goede basis voor een evenwichtiger en 
genuanceerder gesprek. Welke psychologische motieven hierin een rol spelen en waarom het 
puberbrein nu anders reageert, is mij nog steeds niet helder. Maar het zijn wel lichtpunten en 
uitdagingen om toch stenen in de vijver te blijven gooien. Vorming en uitdaging van gedrag, kennis 
en houding blijven noodzakelijke aspecten om nu en straks als burger te participeren in een 
samenleving waarin diversiteit op vele terreinen het ‘nieuwe’ normaal is geworden. Inclusie is de 
steen in de vijver, of we nu willen of niet, die voor maatschappelijke rimpelingen zorgt! Binnen die 
concentrische cirkels is respect, aandacht, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, bescherming, 
ruimte en luisteren een pré. KlasseTaal stapt elke gastles in de vijver en de taaltuin om leerlingen en 
studenten mee te nemen naar het land waar de mens niet wordt ge-rehumaniseerd en gereduceerd 
tot ‘instru-mensen’, maar worden gezien, benaderd en behandeld als complete, waardevolle 
mensen.  ’ Aan mij als docent de uitdaging om ze echt te leren zien, zodat de kwaliteit van hun leven 
verandert. Als je aandachtig leert luisteren naar verhalen, ben je achteraf nooit dezelfde meer.   
 
 
 


