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‘begaanbare wegen’ 

De kracht van woorden 

 

 

Jaren geleden zag ik ze staan op een rek in de kringloopwinkel. De man met de landmeter en de 

stratenmaker. Ze fascineerden mij meteen. Wat een prachtige beeldjes. Ze kosten samen 2 euro. 

Thuis gekomen heb ik ze op mijn bureau gezet. Mijn denk- ontwerp- en maakplek. Rondom mijn 

bureau staan aan weerszijden boeken tot het plafond. Mijn medereizigers, mijn inspirators, mijn 

meedenkers, mijn gereedschappen. De man met de landmeter en de stratenmaker staan naast mijn 

laptop. Naast de houten datumblokjes, eveneens uit de kringloopwinkel. Ik ben van deze beeldjes 

gaan houden, ze zijn me dierbaar geworden. Elke dag kijk ik bewust even naar ze. Even een moment 

van bezinning. De man met de landmeter helpt me om te focussen en de stratenmaker helpt me om 

het kijken en denken om te zetten in doen. Mijn inspirators bij KlasseTaal. 

 

Denken, ontwerpen en maken. Dat doen we elke dag bij KlasseTaal. We zijn een onderwijs 

ondersteunende organisatie. We zijn gastdocenten. Onderwijzers. We wijzen naar begaanbare 

wegen. We wijzen naar wijze wegen. Verantwoorde wegen. Dat is ons verlangen dat is onze intentie. 

Dat is ons doel. Elke dag ergens te gast op een school in Nederland. Van Noord naar Zuid van Oost 

naar West. Van PO naar VO naar MBO naar HBO. Van Leerling naar student naar docent. We denken 

dus elke dag met docenten, leerlingen en studenten na over de ‘kracht van woorden’. Specifieker 

gezegd: de ‘kracht van positieve en respectvolle taal’.  Dat is onze missie. Nadenken over de kracht, 

de invloed, de impact, de reikwijdte en de uitwerking van respectvolle taal. Dat zijn ‘begaanbare 

wegen’ zoals de subtitel bovenaan dit artikel luidt. Dat zijn geen wegen die doodlopen maar 

verbinding zoeken naar de ander. Dat hebben we in onze samenleving nodig. Verbinding om te 

kunnen samenleven. Verbinding om samen te  blijven praten, bouwen, onderhandelen, werken, 

leren en floreren. Anders gaat het niet. Anders wordt het ‘ieder voor zich’. Ik tegenover jij, wij 

tegenover zij. Dat schept afstand en verwijdering. Onze passie is dus in één woord gezegd: 

VERBINDING. Wij, met nadruk op WIJ, willen verbinden. Mensen verbinden zodat ze elkaar zien en 

horen. Dat moet van jongst af aan worden aangeleerd. De 4 basisvormen van communicatie zijn: 

praten, lezen, schrijven en luisteren; aldus Stephen Covey in zijn bestseller: De zeven eigenschappen 



van effectief leiderschap.  Dat geeft verbinding. Een baby kan niet zonder de verbinding met ouders. 

De jongere kan niet zonder de verbinding met ouders, vrienden, docenten. De oudere kan niet 

zonder verbinding met kinderen en zorgverleners. Niemand kan zonder verbinding. Als we ver van 

binding staan dan zijn we los, alleen. Wie houdt ons vast? Een geestelijk lied zegt: ‘Ga niet alleen 

door het leven die last is u te zwaar.’ Zondermeer waar. 

Terug naar mijn inmiddels dierbare beeldjes. De man met de landmeter en de stratenmaker met zijn 

stenen en hamer. Allebei onmisbaar om begaanbare wegen te maken. Het denkwerk en doewerk. 

Samen creëren  ze een weg. Dat doen wij bij KlasseTaal ook. Wegen naar verbinding maken. Van A 

naar Beter. Als er geen weg is, is er ook geen verbinding mogelijk. Bij KlasseTaal zoeken we naar 

stenen om een weg naar verbinding te creëren. Mooie stenen die samen een weg kunnen vormen. 

Wat zijn mooie stenen: liefde, respect, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, saamhorigheid, aandacht, luisteren, zien, bewogenheid, behulpzaamheid, 

aandacht, vertrouwen, veiligheid, transparantie, openheid. Allemaal prachtige stenen. Leg ze bij 

elkaar en je krijgt een prachtige begaanbare weg naar verbinding. 

Dat is wat wij elke dag doen tijdens een training en gastles. Samen mooie stenen verzamelen en 

samen een weg maken. Onze trainingen en gastlessen bestaan uit drie onderdelen: de 1. Landmeter 

en de 2. Stenen en de  3. Stratenmaker. Samen werken we aan een prachtige sociale infrastructuur. 

Een prachtig netwerk van begaanbare wegen. Samen werken we aan verantwoorde burgers. Samen 

zoeken we naar verbinding. Samen dragen we ons steentje bij. Samen timmeren we aan de weg. 

Zodat we samen kunnen leven. Respect geeft kleur aan je omgeving.  

Opnieuw terug naar mijn beeldjes op mijn bureau. Wat bedoelde de maker van de beeldjes eigenlijk? 

Wat was zijn/haar bedoeling tijdens het boetseren? Waarom zijn ze naar de kringloopwinkel 

verhuist? Ze hebben een begaanbare weg naar mijn bureau gevonden. De man met de landmeter 

stond al naar me uit te kijken door zijn meter en de stratenmaker was maar vast begonnen om een 

verbinding naar mijn huis te maken. Wij gaan daar mee door. Wij zoeken de weg, de verbinding naar 

en met uw school, naar het klaslokaal, naar de docenten, studenten en leerling. Als we elkaar hebben 

gezien, gehoord en gevonden dan kunnen we werken aan verbinding. ONMISBAAR. 
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