
(Te) Bang om te kwetsen? 
 
Steeds vaker bekruipt mij de gedachte “ik begrijp deze wereld niet”. Nu snap ik dat ik een blanke 
bevoorrechte vrouw ben, opgegroeid in de jaren 80 in een dorp op de Veluwe. Gevoed met de 
gedachtes ‘leef en laat leven’ en ‘wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Ik vind 
in beginsel iedereen leuk, sta open voor ieders zienswijze en vind (vrijwel) elke invulling van een 
leven ieders eigen keuze. 
 
 

Zwarte Pieten  
 
Voor mij begon het allemaal met de Z***te Pieten discussie. Verbaasd hoorde ik hoe er mensen 
aanstoot namen van deze personage die tot nog toe mijn donkere decembermaanden vooral heel 
erg had opgeleukt. Er werd een beeld geschetst in de media en door hoogst verontwaardigde 
personen in talkshows die niets met “mijn kindervriend” te maken had. Die oude, ietwat seniele 
Sinterklaas werd in mijn beleving telkens weer gered door een heel stel slimme, hardwerkende, 
super populaire pieten. Niet voor niets deden we ons uiterste best op de Pietenschool; piet zijn, dat 
was de droom! 
Maar goed, de rol is denk ik hetzelfde gebleven, piet ziet er wat anders uit. Het zal zo zijn. Maar de 
wereld lijkt geworden te zijn tot een mijnenveld waarbij ik in ieder geval geen idee meer heb 
wanneer ik iemand beledig of nog erger ‘kwets’. Want nu blijkt dat ik niet alleen diep discrimineerde 
met mijn pietenpakjes en schmink, maar ook met het toezingen van jarigen in mijn klas.  
 
 

Verboden verjaardagsliedjes  
 
Vooral in de kleutergroepen nemen we extra de tijd om de jarige in het zonnetje te zetten, mutsen, 
kaarsjes, trakteren, muziekoptocht en natuurlijk het zingen. En hoe fantastisch is het als er voor deze 
speciale jarige niet alleen klasgenootjes komen zingen, maar mensen van over de hele wereld! Uit 
volle borst zingen ze “bonne vette a twan!” terwijl er nuffig gedraaid wordt met een handje, 
“compeaanoz felix” terwijl er luchtgitaar gespeeld wordt en “hanky, panky, sjanghai” waarbij de 
kinderen hun handen tegen elkaar drukken en elkaar toeknikken. 
He-le-maal fout heb ik gister begrepen. “Het werkt uitsluiting op en veel schaamte”. Huh? Kinderen 
snappen “dat mensen je belachelijk maken en dat doet ontzettend veel pijn. Het is ook ontzettend 
isolerend.” Eh…? En dus moet het liedje eruit. Er is een lespakket opgetuigd en scholen vallen over 
elkaar heen om zich aan te melden om hier mee aan de slag te gaan. 
Tja, een verjaardagsliedje meer of minder, ik zal er geen slaap om verliezen. Maar ik begrijp het 
gewoon niet. Waarom voelen mensen zich door zo’n liedje tot op het bot gekrenkt? De 
bewegingsvariant met de ogen is misschien lastiger. Aan de andere kant, waarom? Veel Aziatische 
mensen hebben een andere ogenstand dan Europese mensen. Ook zijn ze zelden blond of langer dan 
2 meter. Is dat iets om je voor te schamen? Nee! Wees er trots op! 
 
 

Alle kinderen zijn bijzonder 
 
We leren onze kinderen dat ze allemaal bijzonder zijn. Uniek in hun soort. Prinsen en prinsessen op 
hun eigen vierkante meter. Maar op het moment dat er gewezen wordt op een van deze 
bijzonderheden is dat uitsluitend en discriminerend. Ik heb een grote kin, haar ogen staan scheef, 
jouw huid is donker, hij kan niet spellen en jij weet niet goed of je een jongen of een meisje wilt zijn. 



Prima! En of ik jou leuk vind of iets minder, kan ik je melden, dat heeft niets met die dingen te 
maken.  
 
 

Wat is het probleem?  
 
Ik vroeg aan enkele van mijn leerlingen of zij mij konden uitleggen wat ik niet zie. Ik snap dat ik een 
product ben van mijn referentiekaders en misschien dat zij met hun hedendaagse referentiekaders 
mij konden verlichten. Een 13-jarige zei: Juf, het is heel simpel. Zelfs als ik zeg: “Ik heb een zwarte 
hond” kunnen er mensen zijn die dit als discriminerend ervaren. Jij wilt dat je zwarte hond laag blijft 
en niet tegen mensen opspringt, je wilt dat je zwarte hond bij je komt als je hem roept enz. enz. 
Waarom heb je geen witte hond om te commanderen? En als je dan een witte hebt, kunnen ze 
zeggen “waarom heb je geen zwarte, is wit alleen maar goed genoeg voor je?” Dus alles wat gaat 
over kleur, gender, ras of wat dan ook, al is het in de verste verte? Niet over praten, mond over 
houden, anders wordt je gecancelled. Zo doe ik dat… 
Wat? Serieus? Is dit de wereld van nu? We registreren dus ‘jij hebt een kenmerk dat anders is dan die 
van mij’. En in plaats van daar nieuwsgierig naar te zijn, te vragen naar het hoe en waarom, te leren 
van elkaar? Leren we kinderen deze verschillen te negeren en zelfs bang te zijn om er over te praten. 
En waar kinderen zelf afwijken van de norm, leren we kinderen hun gevoel van onzekerheid “he, 
waarom keek hij nou naar mij als het gaat over … (vul maar in)?” om te zetten in verontwaardiging en 
gekwetste gevoelens. Misschien keek hij wel omdat hij je de moeite waard vindt om naar te kijken? 
En misschien ook wel niet. Elk kind is van tijd tot tijd onzeker over zichzelf, zijn fysiek, zijn persoon. 
Dat hoort bij het opgroeien. Je bent anders dan je buur! JA! Ik ook! Deal ermee. En nog zo’n uitspraak 
uit mijn jeugd: Creëer maar wat eelt op je ziel.  
 
 

Mogen we weer met elkaar praten! 
 
Kunnen we alsjeblieft weer gaan praten met elkaar? Is zo’n hoofddoek niet warm en gaat dat niet 
kriebelen? Waarom staan Aziatisch ogen vaak anders dan Europese, is daar een reden voor te vinden 
in de evolutie? Waarom mag jij geen verjaardagsfeestjes vieren en hoe vind je dat? En ben je niet 
bang dat je spijt krijgt als je nu van geslacht verandert? Dit zijn geen onbehoorlijke vragen, geen 
vragen om te kwetsen, dit zijn leermomenten. Omarm de verschillen!  
 
PS: Een ieder die ik beledigd of gekwetst heb met dit stukje nodig ik van harte uit voor een kop thee 
en een gesprek. Ik blijf een olifant in een porseleinkast, maar ik bedoel het niet kwaad. 
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