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Woorden hebben een betekenis. Hebben afzonderlijke letters dat ook? En hoe komt het dat woorden 

binnen een bepaalde zinsopbouw niet goed worden geïnterpreteerd?  Bijvoorbeeld de zin: ‘Piet 

vragen we niet, die is heel druk.’  Is Piet van zichzelf heel druk en aanwezig of heeft hij veel 

werkzaamheden zodat het beter is om hem niet te vragen? De verwarring zit hem in de woorden: ‘die’ 

en  ‘is’.  Twee kleine woorden die de verwarring veroorzaken. Wat bedoelt de schrijver of spreker nu 

te zeggen? Hoe kunnen we de zinnen zo opbouwen, zodat er helderheid is tussen de zender en de 

ontvanger? Goede duidelijke communicatie die verbindt, verdiept en respectvol is, is essentieel. 

Letters zijn de ingrediënten waarmee we woorden bouwen en woorden zijn de bouwstenen waarmee 

we zinnen construeren. Dan ontstaat taal die betekenis doorgeeft. Bij het schrijven van dit artikel heb 

ik me laten inspireren door het boek van filosoof Sjoerd van der Niet: ‘Als Dan Dus Daarom. 

Introductie Taalfilosofie.i 

 

Klanken en benadrukken 

Onze taal is fonetisch. Onze taal kent letters en niet zoals het Chinees, karakters. Elke letter heeft een 

klank. De gesproken woorden laten duidelijk horen hoe je de woorden moet schrijven. Dat ligt met 

letters weer anders. Klinkers hebben de mogelijkheid om ze op twee manieren uit te spreken. Kort 

en lang. Woorden die we uitdrukkelijk willen benadrukken en accentueren, spreken we lang uit. De 

lange: zoooooooo, kijk daar eens klinkt anders dan de korte: zo, kijk daar eens! Taal blijft toch een 

mysterieus ding. Je kunt met letters en woorden spelen, accentueren, over-accentueren, weglaten, 

groot en klein maken en als superlatief gebruiken. Van der Niet noemt taal een soort speeltuin. Maar 

naast de pret die speeltoestellen geven, liggen er ook gevaren op de loer. Hier komen we straks nog 

op terug. 

Betekenis van woorden 

Woorden hebben een ‘uiterlijk’  dus ‘zichtbare’ kant. Zeg maar, een jas of zo u wilt een verpakking. 

Maar woorden hebben ook een ‘betekenis’. Een duidelijke, transparante betekenis, maar soms ook 

doelbewust een ‘verpakte’ en ‘verhullende’ betekenis. Sommige woorden hebben geen betekenis op 

zichzelf maar pas in combinatie met andere woorden. Onze lidwoorden: de, het en een, gebruiken 

we in combinatie met andere woorden. Dan pas krijgen ze bestaansrecht. De boom. Het boek. Een 

tafel. Hebben woorden in een willekeurige volgorde betekenis? Nee, maar woorden zijn wel de 

ingrediënten van een zin, maar zoals we in de titel van dit artikel hebben geschreven, dat het geheel 

meer is dan de som der delen. Van der Niet zegt: ‘Zinnen hebben een onderwerp en zeggen daar iets  

over in een predicaat.’ Dit noemt Van der Niet het principe van compositionaliteit. Of we een zin in 

het Engels zeggen of in het Nederlands, de betekenis blijft dezelfde. We moeten ons dus niet 

concentreren op de uiterlijke kant, maar op de gedachte in de zin, anders gezegd: op de uitgedrukte 

gedachte, de propositie. De bedoeling. 

Niet de zinnen zeggen iets, maar wij zeggen iets met de zinnen 



Tussen een woord en een zin staan een spreker of schrijver en een toehoorder of lezer. Of zoals Van 

der Niet het mooi zegt: ‘Zinnen worden verzonden en ontvangen, geproduceerd en geconsumeerd, 

geuit en verstaan.’  Woorden maken deel uit van een propositie. Een onderwerp en een gezegde. 

Woorden als én’, ‘de’, ‘een’, ‘het’ zijn woorden met een andere functie. Taal is per definitie sociaal. 

We gebruiken taal als communicatiemiddel. Taal legt contact. Taal geeft zichtbare en hoorbare vorm 

een klanken aan onze gedachtewereld. Taal zoekt verbinding. Taal zoekt bevestiging. Taal wilt 

overtuigen, argumenteren, troosten, intimideren, pressen, richting wijzen, indruk maken, kwetsen, 

liefde uitdrukken, bang maken, complimenteren. Wat een wondere wereld stappen we in als we 

woorden en zinnen gaan analyseren en van meerdere kanten gaan bekijken. Inderdaag is taal net een 

speeltuin of anders gezegd; een taaltuin. Laten we eens op excursie gaan in deze taaltuin! 

Taal is per definitie sociaal 

Taal is niet alleen een sociaal gebeuren tussen twee of meerdere mensen zodat er contact kan 

worden gemaakt. Taal heeft ook een zachte kant en een harde kant. Of anders gezegd: een software 

en hardware kant. Taal kan naast de veelzijdige mooie proposities ook monsterlijke proposities 

aannemen. Een wolf in schaapskleren of gewoon een onvervalste wolf. Taal kan dus ook een monster 

zijn maar ook een veelkoppig monster. Een overtreffende trap. Niet alleen sociaal, beschaafde en 

respectvolle taal maar ook asociale, onbeschaafde en respectloze taal.  

Harde, kwetsende en dus pijnlijke proposities 

Kanker is een ziekte. Een ziekte die mensen treft. Veel mensen jaarlijks treft. Lijden, verdriet en 

gemis veroorzaakt de diagnose kanker. Een woord bestaande uit 6 letters. De afzonderlijke letters 

van ons alfabet hebben veelal een één-op-één relatie tussen de letters en de klanken. De 6 letters uit 

ons voorbeeld moeten wel in de goede volgorde gezet worden, willen we begrijpen waarover het 

gaat. Dus letters hebben niet een zelfstandige betekenis, want deze moeten wel eerst woorden 

vormen, vóór we ze begrijpen. Als we kanker als ‘kerkan’ schrijven weet niemand meer waarover het 

gaat. De volledige betekenis ontgaat ons dan. Het woord ‘kanker’ in zijn algemeenheid uitgesproken 

of opgeschreven, roept al heel wat associaties op. Deze associaties bestaan uit twee aspecten: 

gedachten en emoties. We schreven dat het geheel meer is dan de som der delen. We maken dit 

even zichtbaar. 1. Kanker. 2. Elk jaar krijgen gemiddeld 118.000 mensen de diagnose kanker. 3. De 

buurman heeft gehoord dat hij kanker heeft. 4. Mijn moeder heeft kanker. 5. Ik heb kanker. De 5 

zinnen hierboven, vertonen een opklimmende lijn. Van macro naar meso naar micro. Van algemeen 

naar persoonlijk. Van afstandelijk naar nabijheid.  

Positieve – neutrale – negatieve woorden 

Niemand zal een woord als ‘kanker’ positief duiden. Niemand wil de diagnose ‘kanker’ ontvangen. 

Daarom is het onbegrijpelijk dat het woord ‘kanker’ al jaren bovenin in de top 3 staat van de meest 

gebruikte scheldwoorden. Homo en fuck staan op nummer 2 en 3. Hoe is het mogelijk dat mensen 

zo’n woord gebruiken als scheldwoord. Zo’n geladen woord. Bewust schrijf ik ‘geladen.’ Woorden zijn 

een voertuig met een betekenis. Een lading. Volgeladen met persoonlijk en gemeenschappelijk leed, 

pijn, verdriet, boosheid, ontkenning, onmacht, depressiviteit, gemis en vooral niet te vergeten met 

een gelaat een gezicht een persoon een geliefde.  

KlasseTaal binnen het onderwijs 

Al vanaf 2004 ben ik werkzaam als gastdocent en docententrainer bij de onderwijsondersteunende 

organisatie KlasseTaal voor het voortgezet- middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs. Dagelijks 

verzorg ik gastlessen over respectvol taalgebruik en beleg ik discussiesessies met docenten over de 



vraag hoe om te gaan met taalgebruik in de klas en daarbuiten. Met leerlingen en studenten denken 

we na over de winst van positief en beschaafd taalgebruik en dat respectvolle taal de veiligheid en 

het welbevinden van de individuele leerling en student en dus ook  de sfeer verhoogd. Elke dag hoor 

ik tijdens mijn lessen de ervaringsverhalen van jongeren als het gaat om de vraag wat scheld- en 

vloekwoorden met hen doet. Schrijnende en ingrijpende verhalen komen dan los. Naast het 

belichten van de kwalijke kant van harde en onvriendelijke woorden, benadrukken we ook de kracht 

en effectiviteit van vriendelijke en mooie woorden. Woorden kunnen verbinden en afstoten. De brug 

tussen mensen kan door één verkeerd gekozen woord worden afgebroken en de vrijgekomen stenen 

gebruikt worden om een muur op te trekken, zodat de communicatie stopt. Tijdens mijn lessen laat 

ik zien dat scheld- en vloekwoorden vaak zijn gerelateerd aan de volgende 8 gebieden. 1. Geloof; 2. 

Ziekten; 3. Afkomst; 4. Huidskleur; 5. Seksuele geaardheid; 6. Uiterlijk; 7. Familie; 8. Handicaps. 

Binnen het voortgezet onderwijs gebruik ik nogal eens de metafoor van het bommetje en van het 

bloemetje. Ben jij in je dagelijks leven een bommengooier of een bloemenstrooier?  Ontdek de 

kracht, reikwijdte, effectiviteit en de impact van negatieve woorden en van positieve woorden! Laten 

we gewoon duidelijk zijn. Kanker is een ziekte! En geen scheldwoord! Die film is niet kankergaaf! Die 

film is echt héél gaaf! Zo kan het toch ook?  Laten we onze woorden zorgvuldig kiezen en onze zinnen 

respectvol formuleren. Respect geeft kleur aan je omgeving. 
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i Als Dan Dus Daarom. Introductie Taalfilosofie: Sjoerd van der Niet. Hier en daar citeer ik hem letterlijk maar 
vaak parafraseer ik zijn zinnen binnen de context van dit artikel. 
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