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Het filosofische graafwerk van Ludwig Wittgenstein ( 1889-1951) met betrekking tot taal, is 

bijzonder intrigerend om te lezen en te bestuderen. Zijn hoofdwerken: Tractatus logico-

philosophicus (1921) en Philosophische Untersuchungen (1953) zijn van grote betekenis 

omdat zijn werken twee filosofische posities kenmerken met betrekking tot de logica en taal. 

Geen gemakkelijke kost maar met rustig en aandachtig lezen is het zeer de moeite waard om 

met deze filosofische werken kennis te maken. 

In zijn eerste filosofische graafwerk periode (Tractatus-Wittgenstein I) wil hij duidelijk maken 

wat taalgebruik wel en niet zinvol maakt en ook de relatie tussen taal en werkelijkheid wil hij 

duiden. In zijn tweede filosofische graafwerk periode (Philosophische Untersuchungen-

Wittgenstein II) ontwikkelt hij een filosofie welke meer gericht is op het niveau van woorden. 

Woorden krijgen betekenis binnen een bepaald taalspel. 

Taal kan descriptief (beschrijvend), prescriptief  (vóórschrijvend) of performatief worden 

gebruikt. Taal gaat namelijk ook over ethiek en esthetiek. In dit artikel belichten we een 

aspect uit de Wiitgenstein I en Wittgenstein II.  

Verbinden en vieren 

Frans Holtkamp gebruikt in een artikel over Wittgenstein een mooie metafoor over taal. 

Hieronder volgt zijn beschrijving. “Taal is als een vogel. Voor foerageren, eieren leggen, 

broeden en jongen verzorgen heeft dit gevederde schepsel de aarde nodig. Voor al het 

overige slaat hij zijn vleugels uit, stijgt op, vliegt, zweeft, bidt, gunt zich een ruime blik op de 

aarde ….. is zo vrij als een vogel! Zo óók taal. Zij is aards en bovenaards. Zij verbindt en viert, 

dit laatste in de zin van ‘loslaten’ of ‘laten schieten’, in casu de aarde. Verbinden en vieren 

zie ik als de twee uitersten van wat taal met mensen doet.” 

Basisemoties in woorden 

Holtkamp zegt dat het bij verbinden om twee kanten gaat, namelijk: articuleren en 

benoemen. Taal drukt emotionele behoeften uit doormiddel van hoorbare en zichtbare 

woorden. Woorden zijn dragers van een boodschap. In woorden komen de basisemoties tot 

uiting. Deze staan bekend als: blij, bang, boos en bedroefd. We gieten onze behoeften in 

woorden en zoeken zodoende verbinding met de ander. Als de ander mijn behoeften niet in 

lijn met mijn innerlijke, niet zichtbare behoeften interpreteert, zoeken (articuleren) we naar 

andere woorden die mogelijk wel verbinden. Behoeften uiten is een hartstochtelijk zoeken 

naar verbinding. We zoeken een oor en articuleren door zolang we geen gehoor vinden voor 

onze behoeften. We willen zowel letterlijk als figuurlijk woorden geven aan ons innerlijk 



richting de ander. Wittgenstein I was met name de periode van het zoeken naar de zin en 

onzin van bepaald taalgebruik en de relatie tussen taal en werkelijkheid.  

Wittgenstein II heeft zich meer gericht op het niveau van de woorden. Wanneer onze 

woorden worden begrepen, treedt er verbinding op. Woorden en emoties worden 

begrepen. Holtkamp spreekt van vieren als de verbinding is gelegd. In mijn optiek kunnen we 

dan spreken van vieren. Vieren in tweeërlei zin: vieren dat de articulatie geslaagd is omdat 

ze begrepen wordt, en vieren in de zin dat de emoties in de woorden een landingsplaats, 

ligplaats en rustplaats hebben gevonden. Maar ook vieren in de zin dat de spanning eraf kan. 

We kunnen de spanning op het touw laten vieren en loslaten omdat de verbinding tot stand 

is gebracht. Er treedt rust op.  

Mensen articuleren woorden die uiting geven aan de basisbehoeften: blijdschap, bangheid, 

boosheid en droefheid. Dit uiten kan op allerlei manieren gecommuniceerd worden. We 

lopen enkele basisbehoeften langs en verduidelijken dit met een voorbeeld. Blijdschap en 

boosheid kunnen we met een veelheid van woorden uiten. Tijdens mijn werk als gastdocent 

voor KlasseTaal, hoor ik jongeren bijvoorbeeld zeggen: “De film die ik gisteren in de bioscoop 

zag was ‘kanker’ gaaf. In deze zin wordt een krachtig zelfstandig naamwoord gebruikt. Een 

ziekte met vaak dodelijke afloop wordt gebruikt om het goede en mooie van de film te 

benadrukken. In navolging van Wittgenstein noem ik dat zinloos en kwetsend taalgebruik. 

De zin: “De film die ik gisteren in de bioscoop zag was gaaf, komt overtuigend genoeg over. 

Gaaf is in deze zin het woord om aan te duiden dat de film goed is overgekomen. Kanker is in 

deze context een totaal misplaatst en onnodig woord. Kanker is niet gaaf. Kanker zet het 

leven van een mens volledig op de kop. De koppeling tussen kanker en gaaf is dit absurd en 

staan diametraal tegenover elkaar. 

Afstoten en lijden 

Het woord ‘kanker’ in bovengenoemd voorbeeld kan voor heel veel mensen totaal geen 

verbinding geven en wordt het succes van de film niet gedeeld, laat staan gevierd. Eén enkel 

woord kan dus afstoten en lijden opleveren. “De film die ik gisteren in de bioscoop zag was 

‘gvd’ slecht. In beide illustraties zien we dat de film wordt gerelateerd aan een ziekte en aan 

een godsdienst. Beide articuleren een positieve en negatieve ervaring met woorden die voor 

veel mensen gevoelig liggen en belangrijk zijn en existentieel worden ervaren. Om de 

negatieve ervaring extra negatief te benadrukken, is het ook mogelijk om de zin als volgt te 

articuleren: “De film die ik gisteren in de bioscoop zag was ‘verschrikkelijk’ slecht. Dus, nog 

slechter dan slecht. Een overtreffende trap van slecht naar verschrikkelijk. De intensiteit van 

‘verschrikkelijk’ is vele malen groter dan het woord gvd. Een gelovige zal geen verbinding 

maar gekwetstheid voelen en als afstotend ervaren. Mensen kunnen lijden onder de 

woorden van een ander.  

In de Tractatus  gebruikt Wittgenstein een fileermes om zoveel mogelijk onzin uit taalgebruik 

te verwijderen. Wittgenstein zegt: ‘Waar we niet over kunnen spreken, daarover moeten we 

zwijgen’. Tijdens mijn lessen maak ik leerlingen en studenten duidelijk dat scheld- en 

vloekwoorden vaak gerelateerd zijn aan: ziekten, afkomst, huidskleur, geloof, handicaps, 



uiterlijk, familie. Het woord ‘kanker’ en ‘gvd’ in ons voorbeeld is duidelijk een vorm van 

zinloos taalgebruik.  

Het nieuwe normaal 

In 2013 schreef de Benedictijner monnik Anselm Grün een prachtig boekje met de titel 

“Spreken is goud” met de ondertitel ‘pleidooi voor een nieuwe gesprekscultuur’. In dit zeer 

lezenswaardige boekje denkt hij na over de kracht en de werking van woorden. Op de 

achterzijde van het boek staat: Grün pleit ervoor dat we met onze volle aandacht spreken, 

luisteren en zwijgen. … zowel in privé- als in werksituaties. 

Grün zegt: ‘Ik wens ons toe dat onze woorden licht en leven brengen in deze wereld, dat 

door onze woorden deze wereld nieuw wordt geschapen.’ 

De taal die wij dagelijks gebruiken, zegt veel over onze innerlijke instelling, zijn openbaart 

onze onderdrukte behoeften en onze verdrongen agressie. Om Grün nogmaals te citeren: 

‘De taal verraadt ons. Ze verraadt de banalisering van ons denken. 

In de Tractatus wilt Wittgenstein de onzin uit taalgebruik verwijderen. Graag gebruik ik hier 

het woord ‘onnodig’ in plaats van ‘onzin’. Er is veel onnodig taalgebruik. Scheld- en 

vloekwoorden zijn onder andere zulke woorden die vallen binnen het spectrum: onnodig, 

grievend en afstotend taalgebruik. De communicatie wordt er niet beter van en verstoort 

relaties tussen mensen onderling en kwetst. 

De titel boven dit artikel luidt: ‘Wat doet taal met mensen?’ Als we, zoals Grün al stelde, met 

aandacht spreken dan kunnen we de communicatie op een hoger niveau brengen. Als we , 

zoals Wittgenstein stelde, de onzin uit taalgebruik proberen te verwijderen, dan zal dat de 

communicatie op alle terreinen ten goede komen. 

Schilderen met woorden 

Als we meer en meer beseffen dat woorden heel krachtig kunnen werken, zowel negatief als 

positief, dan zal onze persoonlijke communicatie beschaafder, krachtiger, veiliger, prettiger 

en overtuigender zijn. Laten we in navolging van Wittgenstein en Grün gaan voor een 

nieuwe gesprekscultuur. Een taal zonder gebruik van vloek- en scheldwoorden een taal 

zonder discriminerende, stigmatiserende en racistische woorden. Dat door onze woorden 

deze wereld nieuw wordt geschapen, aldus Grün. Een waardevolle en noodzakelijke 

uitdaging. Respectvolle taal kleurt je omgeving in schitterende kleuren. Waarom een wereld 

scheppen waarin alleen zwart, wit en grijs worden gebruikt? De regenboog bestaat uit: rood, 

oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Samen vormen ze een indrukwekkende boog. 

Laten we woordkunstenaars zijn. Schilderen met mooie, wijze, vriendelijke, opbeurende, 

troostende en verstandige woorden. Woorden die verbinden. Die een samenleving nodig 

heeft om goed en veilig te kunnen samen-leven. 
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