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Respect kleurt je omgeving     VWO-5/6 | HBO 

Beste student, 

We leven momenteel in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld flink 

bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 1 juni te sluiten. 

Geen colleges, geen fysieke docenten voor de groep. Alles is anders. Werkwoord is nu: INPROVISEREN. 

______________________________ 

Jullie ontvangen deze weken van jullie docenten allerlei thuiswerkopdrachten. Wij van KlasseTaal 

hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Normaal gesproken geven wij als onderwijsorganisatie door 

het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben wij voor jullie 

docenten en natuurlijk voor jullie een werkblad gemaakt. Goed om naast alle andere taken die je 

ontvangt, ook eventjes na te denken over ‘Taal & Respect’.  Veel succes met je thuiswerk en we 

hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken. 

Namens KlasseTaal. 

______________________________ 

 

'De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld'  

'Waarover je niet kan spreken, daarover moet je zwijgen.’ 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

Taal filosofie 

Taal als taal (aard van taal) 

Taal en denken (geest en bewust zijn) 

Taal en communicatie/retorica (overredingskracht) 

Taal en communicatie (inhouds- en betrekkingsniveau) (macht) 

Alledaagse taal (ordinary language/gewone taal) 

Zingeving van taal (niet nut)  

Mensentaal en computertaal (emoji.) 

 

Leesopdracht 1. 

Het is pas in de hedendaagse filosofie dat er echte aandacht komt naar de taal en het 
taalgebruik. Een belangrijke pionier hierin was de semiotiek van Ferdinand de Saussure, die 
in zijn Cours de linguistique générale (1916) een nieuwe taalfilosofie uiteen heeft gezet. de 
Saussure stelde dat de betekenis van woorden niet kwam van het object waarheen het 
verwees, maar net door het verschil tussen het woord in kwestie en de andere woorden in 
de taal. Dit werk van de Saussure zou resulteren in de filosofische stroming van 
het structuralisme, die vertrok van de idee dat grote delen van de maatschappij zouden 
bepaald worden door onderliggende en onbewuste (taal)structuren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedendaagse_filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
https://nl.wikipedia.org/wiki/Structuralisme_(filosofie)


 
Vraag 1. 

De Saussure stelde dat de betekenis van woorden niet 
kwam van het object waarheen het verwees, maar door 
het verschil tussen het woord in kwestie en de andere 
woorden in de taal.  
Betekenis -> object   |   Woord -> context 
Als mensen schelden en vloeken met woorden als: 
mongool, tering, homo, Jezus, dan verwijst dit volgens 
Saussure niet naar het bedoelde object. (zo wie zo stelt 

hij dit ter discussie) Maar de gebruikte woorden passen in hun betekenis binnen de context 
van de boodschap/conversatie. Dat betekent dat de betekenis los komt van het object en 
dus de context de betekenis bepaald. 
 

 Ben je het eens of oneens met deze uitleg? Verklaar je antwoord!  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Taalhandelingen 
 

 
John R. Searle maakt nog duidelijker onderscheid tussen de 
handeling die we verrichten in de taaluiting (illocutionaire 
handeling) en de handeling doormiddel van de taaluitleg 
(perlocutionaire handeling). Perlocutionaire handelingen 
onderscheiden zich met name in die gevallen waarin de natuurlijk 
betekenis-vrijwel- geheel los komt te staan van het doel van de 
handeling. Bijvoorbeeld uitingen om iemand aan het schrikken te 
maken, maar ook vloeken, schelden ed. Ook het begroeten met 
woorden als ‘how are you’ waarop geen antwoord verwacht 
wordt, hebben de woorden de functie ‘hallo’ gekregen. Het gaat 
om het effect dat een taalhandeling op zijn publiek heeft. 
 

John R. Searle zet de Illocutionaire handeling tgov. de Perlocutionaire handeling.                  
De taaluiting tgov. de taaluitleg.  
 

Searle: Perlocutionaire handelingen onderscheiden zich met name in die gevallen waarin de 
natuurlijk betekenis-vrijwel- geheel los komt te staan van het doel van de handeling. 
 
Hij verwijst dan o.a. naar vloek- en scheldwoorden. Laten we het woord tering als voorbeeld 
nemen. Tering is het ouderwetse woord voor Tuberculose. Een longziekte, veroorzaakt door 
de tubercelbacterie. Tering is in de oorspronkelijke betekenis de verwijzing naar een 
longziekte. Schelden met tering, omdat iets niet lukt of tegenzit, is het doel en staat dus 
geheel los van de ware betekenis en wordt zodoende een Perlocutionaire handeling. 
 



Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus (1920)  stelt dat er een correspondentie 
bestaat tussen taal en werkelijkheid – ( Tering is een longziekte) als een zin of bewering niet 
verwijst naar iets buiten ons, is deze nietszeggend. 
 
Vraag 2. 
Tijdens een discussie over de woord ‘kanker’ en de betekenis, reageerde een van de studenten als 
volgt: “Ik scheld wel met kanker, maar ik bedoel geen kanker, ik ben er niet op uit om iemand te 
kwetsen, het is gewoon een frustratie-uiting, zonder enige woordbetekenis!”  
 

A. Komt deze reactie in de buurt van John R. Searle of van Ludwig Wittgenstein?  
B. Wat zou je antwoorden op zijn reactie? 

 
Leesopdracht 2. 
 

 
 
 
Wittgenstein I. 
Wittgenstein heeft tijdens zijn leven twee verschillende filosofische posities ingenomen met 

betrekking tot logica en taal, die in de filosofie worden aangeduid als  Wittgenstein I en 

Wittgenstein II. Kenmerkend aan de eerste periode is zijn eerste filosofische werk, Tractatus 

logico-philosophicus (1920), waarmee hij duidelijk wil maken wat wel of geen zinvol 

taalgebruik is. Wittgenstein stelt dat er een correspondentie bestaat tussen taal en 

werkelijkheid – als een zin of bewering niet verwijst naar iets buiten ons, is deze 

nietszeggend. Hij probeert daarom, geïnspireerd door het werk van Bertrand Russell, 

alledaagse taal te vertalen naar een logische vorm, die in zijn volmaaktheid elke 

dubbelzinnigheid uit zou moeten sluiten. De Tractatus past binnen de filosofische traditie die 

met Immanuel Kant is begonnen. Waar Kant de grenzen van het menselijke verstand in zijn 

algemeenheid onderzoekt, stelt Wittgenstein de grenzen van het verstand vast door taal te 

onderzoeken. Wittgenstein zegt als het ware dat taal en de wereld dezelfde logische 

structuren bezitten. 



Wittgenstein II. 

Hoewel Wittgenstein na het schrijven van de Tractatus concludeert dat hij alle filosofische 
problemen heeft opgelost, trekt hij in de late twintiger jaren zijn eerdere werk in twijfel. Dit 
is de start van Wittgensteins tweede periode, die betrekking heeft op zijn filosofische 
werk Philosophische Untersuchungen. In deze periode gaat hij niet zozeer in op de algemene 
relatie van taal en de werkelijkheid, maar ontwikkelt hij een filosofie op het niveau van 
woorden. Hij komt onder andere tot het inzicht dat woorden pas betekenis krijgen binnen 
een bepaald taalspel. Elk taalspel kent zijn eigen complexe regels waardoor de één op één 
relatie tussen taal en werkelijkheid niet meer opgaat. Waar hij er eerst van overtuigd was 
dat taal terug te brengen was tot een volmaakte logische vorm, trekt hij nu de logische 
essentie van taal in twijfel. Critici van Wittgenstein zijn er nog niet over uit of deze 
ommezwaai in zijn denken een evolutie is van de Tractatus of dat Wittgenstein uiteindelijk 
een van de grootste tegenstanders blijkt te zijn van zijn eigen eerdere filosofische werk.  
 

 

Vraag 3. 

Kenmerkend aan de eerste periode is zijn eerste filosofische 

werk, Tractatus logico-philosophicus (1920), waarmee hij duidelijk wil 

maken wat wel of geen zinvol taalgebruik is. 

 Is vloeken en schelden wel of geen zinvol taalgebruik. Verklaar 

je antwoord met 2 argumenten m.b.v. een praktijkvoorbeeld? 

 

 

Vraag 4. 

Wittgenstein II komt onder andere tot het inzicht dat woorden pas betekenis krijgen binnen 

een bepaald taalspel. 

 Hoe verhoudt zich dit tot vloek- en 

scheldwoorden? 

 

 

Opdracht A. 

Beschrijf het cruciale verschil tussen Wittgenstein I en Wittgenstein II en pas dit toe op de 

beschrijving van John R. Searle, als het gaat om vloek- en scheldwoorden.  

 

 Welke verschuiving is er waar te nemen? Gebruik hiervoor enkele schelwoorden ter 

illustratie en ter verduidelijking! 

 



Taal en geest 

Aangeborenheid en taalverwerving 

De voornaamste onderwerpen die de taalfilosofie en de filosofie van de geest verbinden 
gaan over de vraag in hoeverre bepaalde taalstructuren zijn aangeboren, en hoe nu net het 
taalverwervingsproces verloopt. Deze onderwerpen komen ook aan bod in 
de taalpsychologie.  

Belangrijke vragen zijn dus In hoeverre is een taal aangeboren? Is taalverwerving een 
speciale eigenschap van de geest?  

Vraag 5. 

 Wat is het verband tussen denken en taal? 

 Is vloek- en scheldgedrag aangeboren of aangeleerd? 
 

Taal en denken 

Gerelateerd aan het vorige probleem, en eveneens nauw aansluitend bij de filosofie van de 
geest is de vraag in hoeverre taal het denken stuurt of bepaalt, en omgekeerd. Door de tijd 
heen zijn er verschillende visies op deze relatie geformuleerd, elk met hun eigen inzichten en 
suggesties. 

Vraag 6. 

 In hoeverre stuurt of bepaalt taal het denken, en omgekeerd. Kortom: Bepaald de taal 
het denken of het denken de taal? 

 

Taal en sociale interactie 

Een vaak voorkomend idee is dat taal zou worden gestuurd 
door sociale conventies. Het is ook rond deze stelling dat 
verscheidene taalfilosofen onderzoek verrichten. Vragen die 
hierbij aan bod komen zijn: Wat is nu net een conventie, en 
hoe bestuderen we het? In hoeverre zijn conventies 
belangrijk in het bestuderen van de taal? Een mogelijk 
antwoord op de eerste vraag is gegeven door de 
filosoof David K. Lewis, namelijk een conventie zou een 
"rationele en zelfonderhoudende regelmatigheid in het 
gedrag" (rationally self-perpetuating regularity in behavior) 
zijn.  

Ook het vakgebied van de retorica houdt zich bezig met de 

relatie tussen het sociale en de taal. Meer concreet gaat het 

over het specifiek gebruik van bepaalde woorden om een emotioneel effect bij de luisteraar 

te bewerken. Vloek- en scheldwoorden bewerken ook dit effect. Verdere relevante 

onderzoeksvragen binnen de retoriek zijn het onderzoeken van een fenomeen 

als propaganda, het gebruik en nut van schelden en pejoratieven (een negatieve 

connotatie/associatie oproept).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie_van_de_geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psycholingu%C3%AFstiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie_van_de_geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie_van_de_geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/David_K._Lewis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retorica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(communicatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheldwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pejoratief


Vraag 7. 

Wittgenstein I. Hij probeert daarom, geïnspireerd door het werk van Bertrand Russell, 

alledaagse taal te vertalen naar een logische vorm, die in zijn volmaaktheid elke 

dubbelzinnigheid uit zou moeten sluiten. 

 Wat is volgens jou het nut en het gebruik van schelden en vloeken?   

 Heeft dit ook linken naar de dubbelzinnigheid waarnaar Wittgenstein verwijst? 

 

Semiotiek 

 

De semiotiek is de studie van het wezenlijke karakter, 
het tot stand komen en het gebruik van tekens en 
tekensystemen. Hierbinnen wordt de menselijke taal 
(zowel de natuurlijke als de kunstmatige varianten) 
begrepen als slechts een van de vele wegen waarop 
de mensen (of andere bewuste wezens) kunnen 
communiceren. Het laat de mens toe de externe 
wereld efficiënt te manipuleren om zo betekenis voor 
zichzelf te creëren en deze ook over te dragen naar 
anderen. Elk object, elke persoon, elke gebeurtenis 
en elke kracht communiceert of betekent 
voortdurend.         Dit is geen pijp. 
Taal wordt hierbij louter beschouwd en bestudeerd als een van de vele vormen van 

communicatie. Dit brengt ons bij het onderwerp emoji welke momenteel een grote plaats 

heeft ingenomen, in de moderne communicatie via de social media. 

 

Mensentaal en computertaal (emoji.) 

Lees bijlage 1. 

Emoji 

Vloeken en emoji. Vervloeken met emoji. 

Vraag 8. 

De semiotiek is de studie van het wezenlijke karakter, het tot stand komen en het gebruik van 

tekens en tekensystemen. Hierbinnen wordt de menselijke taal (zowel de natuurlijke als de 

kunstmatige varianten) begrepen als slechts een van de vele wegen waarop de mensen (of 

andere bewuste wezens) kunnen communiceren. 

 Is het gebruik van emoji net zo krachtig als scheld- en vloekwoorden? 

 Is het gebruik van scheld- en vloek emoji een goede vervanger van hoorbare taal? Wordt het 

kwetsende effect en de impact hierdoor minder? 

 Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van het gebruik van emoji? 

 Wat is je mening over het gebruik van emoji door moderne heksen?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiotiek


o "Elke persoon die het ziet, stopt (onbewust) een beetje energie in de spreuk, 
waardoor hij sterker wordt." Hoe sterker de spreuk, hoe eerder Trump valt, is 
de gedachte. 

 Reageer op de zin hierboven. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Eindconclusie | Resumerend 

 Maak de volgende zin af. 

De taalfilosofie met betrekking tot vloek- en scheldgedrag (obscure taal, seksistische taal, 
racistische taal, discriminerende taal e.d.) kan dienstbaar zijn om:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

Mooie afsluiting 

https://www.linkedin.com/posts/willem-de-vries-a55267136_stopcorona-houdafstand-blijfgezond-

ugcPost-6650674935029215232-sr20  

Bijlage 1. 

NOS  
Jonge heksen vervloeken Trump met emoji's 

 

Voor de meeste mensen zijn emoji's gewoon leuke plaatjes die je whatsapp gesprek iets 
meer kleur geven. Maar een groep jonge heksen op Tumblr gelooft in een hoger doel: zij 
gebruiken emoji's om spreuken de wereld in te sturen. En Donald Trump moet eraan 
geloven: hij wordt digitaal vervloekt.  

https://www.linkedin.com/posts/willem-de-vries-a55267136_stopcorona-houdafstand-blijfgezond-ugcPost-6650674935029215232-sr20
https://www.linkedin.com/posts/willem-de-vries-a55267136_stopcorona-houdafstand-blijfgezond-ugcPost-6650674935029215232-sr20
https://www.tumblr.com/search/witchcraft


Volgens oeroude tradities gebruiken heksen een sigil om magie de wereld in te sturen: een 
magisch symbool, woord of object dat jouw wens bevat. Hippe jonge heksen gebruiken nu 
emoji's als sigils: ze worden 'opgeladen' met een wens en vervolgens via telefoon of laptop 
verspreid. 

 

Emoji's taking Trump down 

In Amerika gaat de 'take down Donald Trump' spreuk viral op Tumblr. Duizenden mensen 
delen de spreuk om de presidentskandidaat te vervloeken.  

Het idee hierachter is dat elke like of retweet de spreuk krachtiger maakt. Mica Olivera, een 
jonge Tumblr-heks licht dit toe: "elke persoon die het ziet, stopt (onbewust) een beetje 
energie in de spreuk, waardoor hij sterker wordt." Hoe sterker de spreuk, hoe eerder Trump 
valt, is de gedachte. 

https://nos.nl/op3/artikel/2126931-jonge-heksen-vervloeken-trump-met-emoji-s.html 

 

 

Margarita vindt dit verschijnsel belachelijk: volgens haar mag je als 'echte heks' helemaal 
geen verkeerde energie sturen of mensen vervloeken. "Emoji-spreuken kunnen door de 
energie van honderden mensen enorm krachtig zijn. Ze kunnen beter positieve energie 
sturen om Hillary Clinton te steunen dan Trump te vervloeken." 

Volgens haar vergeten de 'emoji-heksen' de twee regels waar elke heks zich aan moet 
houden: "je mag alles doen, maar je schaadt nooit" en "alles wat je doet, krijg je drie 
keer terug. Die hippe heksen kunnen maar beter voorzichtig zijn." 

Bron verschillende artikelen: Wikipedia en NOS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigil_(magic)
http://emojispells4u.tumblr.com/post/147762559133/trump
https://mic.com/articles/150973/from-cursing-trump-to-body-positive-charms-here-s-how-witches-use-emojis-to-cast-spells#.mEpjtRBge
https://nos.nl/op3/artikel/2126931-jonge-heksen-vervloeken-trump-met-emoji-s.html

