
 

Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken 

 

Deze woorden komen van de Nederlandse schrijfster Hella. S Haasse (1918-2007). Het stond op Citaten.net, en 

het complete citaat luidt: ‘Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het 

denken’. Deze zin bleef haken en reist sindsdien met mij mee. Als we het hebben over de kracht en impact van 

woorden dan is dit een bewijs. Woorden die indruk hebben gemaakt, hetzij goed hetzij kwaad, kunnen 

medereizigers worden, of je dat nu wilt of niet. Hoe lang kan een muziekregel  in je hoofd blijven zitten en zich 

steeds opnieuw herhalen? Misschien is van alle scheppingen … de taal de meest verbazingwekkende. (Lytton 

Strachey) De generaties gaan voorbij, naties verdwijnen: de taal blijft. (Numa Denis Fustel de Coulanges)  ‘De 

taal schept gemeenschap tussen mens en mens: men kan elkaar verstaan, weten wat de ander bedoelt, op de 

hoogte zijn van wat er in hem omgaat.’ Aldus dr. A.A. van Ruler in een meditatie over Psalm 12. Als denken de 

taal kan bederven, kan de taal ook het denken bederven. (George Orwell) Daarom vergt taal goed onderhoud, 

anders verschraalt het denken… én spreken vul ik hier maar direct aan. De postercampagne van de Bond tegen 

vloeken, wil hieraan meewerken vanuit haar missie en roeping. Groot onderhoud aan de taal is onmisbaar! 

 

 

Mijn boekenexpeditie 

Voor ik mij verdiep in een onderwerp, heb ik de gewoonte om eerst in mijn studeerkamer langs de 

titels van mijn boekenkasten te lopen. Wat zeggen anderen over mijn onderwerp. We staan tenslotte 

op de schouders van degenen die ons zijn voorgegaan. We mogen rijkelijk putten uit deze bron van 

verworven kennis en wijsheden. Tijdens mijn boekenexpeditie houd ik de werktitel in gedachten: 

‘Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken’. Allerlei boeken lonken om te worden 

geraadpleegd. Veel erudiete schrijvers vragen om de aandacht. Geografie van goed en kwaad van 

Andreas Kinneging. In dit boek is hij op zoek naar antwoorden op de vragen van goed en kwaad en 

gaat hij in op de klassieke deugdethiek. Beschaving, of wat ervan over is van Theodore Dalrymple. In 

zijn essays levert hij kritiek op de cultuur van onmiddelijke behoeftebevrediging, op het 

gemakzuchtig cultuurrelativisme en op het overboord gooien van elk maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsbesef. Beschaving is volgens Dalrymple niet vanzelfsprekend. Het behoeft 

onderhoud. De nieuwe gulden regel van Amitai Etzioni. Hoe ziet een goede samenleving eruit? Hij 

pleit voor een herwaardering van sociale verantwoordelijkheden, waarin gemeenschappelijke 

waarden onmisbaar zijn. Vrijheid, gelijkheid en burgerschap van Fernando Savater. Hij denkt in korte 

en heldere essays na over modern burgerschap. De toekomst van de wereld ligt in de handen van 

vrije burgers. Identiteit van Paul Verhaeghe. Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor 

een veranderd ik-gevoel. Hij denkt onder andere na over de maakbaarheid van de samenleving en 

onze identiteit. Op de achterflap staat: ‘De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: 

het leidt tot verlies van zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling’. Autoriteit van eveneens Paul 

Verhaeghe. Op de achterflap staat: ‘Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. 

Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag 

van hun kinderen’. ‘Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe 

autoriteit’. In de schaduwen van morgen van Johan Huizinga. ‘Huizinga was zeer kritisch over de 

kansen op herstel van de beschaving, maar weigerde zichzelf een pessimist te noemen. Hij stelde zijn 

vertrouwen op de zuiverende kracht van het christelijk geloof en op de energie van de jonge 

generatie. Strijdbaar of lijdzaam van Gijsbert van den Brink en Elco van Burg (red.) De ondertiteling 

luidt: De positie van christenen in het publieke domein. In dit boek wordt onder andere nagedacht of 



onder christenen assertiviteit en strijdbaarheid gewenst is. De analyses die de diverse schrijvers over 

de maatschappelijke veranderingen beschrijven vragen om bezinning en wat de plaats van christenen 

hierin is. Tegen de haat van Carolin Emcke. Op het titelblad van het boek staat een citaat van David 

Van Reybrouck: ‘Nee, we zijn niet de speelbal van de tijd. De tijd is de speelbal van ons’. Emcke toont 

hoe we weer scherpe keuzes kunnen en moeten maken. ‘Racisme, fanatisme, antidemocratische 

ideeën. In onze gepolariseerde samenleving (Duistland) domineren denkwijzen die alleen twijfel over 

andermans standpunten toelaten – nooit over de eigen positie’. Spreken is goud van Anselm Grün. 

De ondertitel van zijn boek luidt: ‘Pleidooi voor een nieuwe gesprekscultuur. Ik citeer: ‘Ik wens ons 

toe dat onze woorden licht en leven brengen in deze wereld, dat door onze woorden deze wereld 

nieuw wordt geschapen’. Ware wijsheid van Francis Schaeffer. Bijbelse analyse van het moderne 

denken. ‘Het Westerse denken lijkt failliet te zijn en zingeving schijnt een fata morgana geworden. De 

Bijbel biedt een uitweg. De Bijbel heeft een antwoord op absurdisme en nihilisme, de vruchten van 

het moderne denken. De deugden in ere hersteld van Peter Kreeft. De noodzakelijke voorwaarde 

voor een gezonde maatschappij, is de ondertitel van het boek. ‘Hij bepleit in zijn boek voor eerherstel 

van de aloude deugdzaamheid en gaat daarvoor te rade bij de zaligsprekingen van Jezus in de 

Bergrede. Maar ook Paulus, Augustinus, Thomas van Aquino en C.S. Lewis komen aan bod. De 

vrijheid van de grens van Paul Scheffer. “Kunnen we, in het besef dat grenzen vrijheid mogelijk 

maken, op een duurzame manier de kring verruimen van mensen met wie we ons vereenzelvigen?’ 

‘Het gaat hier niet om de grenzen van de vrijheid, maar om ‘de vrijheid van de grens’. Toespraken die 

de wereld veranderden van Simon Sebag Montefore. Onder andere Elie Wiesels millenniumrede over 

de ‘gevaren van de onverschilligheid’, heeft een plaats gekregen in dit prachtige boek. Mijn manifest 

voor de aarde van Michael Gorbatsjov. Wij hebben een mondiale perestrojka (vernieuwing) nodig. 

‘het is belangrijk dat de maatschappij een nieuwe richting inslaat’. Met zijn manifest wil hij het 

bewustzijn van de mensen aanscherpen. Aleksandr Solzjenitsyn zegt dat het kwaad dwars door elk 

mensenhart loopt. Wat is er veel gezegd en geschreven over de kracht, invloed, effecten en de 

uitwerking van woorden en taal, profane of sacrale woorden, gesproken of geschreven in 

gesprekken, dialogen, debatten, toespraken, preken, onder vier ogen, groepen of massa’s. Een 

woordenstroom! 

Wat kan ik van u leren? 

Wat kan ik van u leren? 50 schrijvers, 1 vraag… In dit boek worden 50 ‘hoog’bejaarden deze ene 

vraag voorgelegd. ‘Wat kan ik van u leren?’ Willemien van Braak, 96 jaar oud geeft als antwoord op 

deze vraag: ‘Verdraagzaamheid’. ‘Mensen, praat met elkaar en wissel dingen uit. Kijk of je een beetje 

tot elkaar kunt komen. Probeer het in ieder geval. Als je elkaar respecteert, ben je al een heel eind!’  

Allerlei grote namen zijn voorbij gekomen. Wat hebben hun boeken mij gevormd en mijn visie op de 

maatschappij verdiept. Natuurlijk had ik er nog veel meer kunnen raadplegen: Blaise Pascal, G. K. 

Chesterton, Aurelius Augustinus, René Girard en vele, vele anderen. De toen 96 jarige (2016) 

Willemien van Braak heeft nooit verder kunnen leren dan waarschijnlijk alleen de Lagere School. En 

tóch, bleven háár woorden resoneren in mijn hoofd en hart.  Een onbekende vrouw gaf een prachtig, 

wijs en diep antwoord op de vraag: ‘Wat kan ik van u leren?’ Anders gezegd: ‘Wat heeft de 

samenleving van vandaag nodig?’ Ze drukte het uit in één woord: Verdraagzaamheid. Een predikant 

legde het woord in een preek eens mooi en duidelijk uit. Verdraagzaamheid is iemand ‘ver dragen’.  

Verdraagzaamheid en taal 

Willemien van Braak sloeg de spijker op de kop. We hebben enorme behoefte aan 

‘verdraagzaamheid’. ‘Verdraag elkaar  en vergeef de een de ander, als iemand tegen 

iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.’ Aldus de 



apostel Paulus in Kolossenzen 3:13. Als dat afwezig is, dan werkt dat altijd door in ons gedrag en de 

taal, in onze wijze van communiceren met elkaar. Dan zijn vorm en inhoud niet meer congruent. De 

psalmist van Psalm 12 ontdekt het: hier parafraseer ik de woorden van dr. Van Ruler: ‘de vleierij, de 

vermetelheid, het geweld en de onderdrukking in de taal.’ Frans Timmermans schreef in 2015 zijn 

lezenswaardige boekje: Broederschap, Pleidooi voor verbondenheid. Twee jaar daarna schreef 

Mohamed El Bachiri, na de fatale aanslagen in Brussel in 2016 waarbij zijn vrouw om het leven 

kwam, het boekje: ‘Een Jihad van Liefde. Een eerbetoon aan zijn vrouw en een humanistische 

boodschap van liefde en medemenselijkheid. Verbondenheid, medemenselijkheid en 

verdraagzaamheid. Drie grote kernwaarden. Bijbelse kernwaarden, humanistische kernwaarden. De 

Engelse Apologeet en schrijver C.S. Lewis begint in zijn ‘Onversneden Christendom’, met de wet van 

de menselijke natuur. Wat zit erachter de Wet? Goed en kwaad als verwijzing naar de zin van het 

heelal. Goed en kwaad. We noemen allemaal, atheïst en gelovige, het één recht en het ander 

onrecht. Waarom eigenlijk? Omdat we allemaal te maken hebben met een Zedenwet. Je noemt een 

lijn niet krom zonder dat je een voorstelling hebt van een rechte. Verbondenheid, 

medemenselijkheid en verdraagzaamheid. Gooi ze overboord en de gehele samenleving ontwricht en 

stevent af naar barbarisme. Taal speelt daarin een permanente en cruciale rol. Woorden drukken een 

stempel op de maatschappij. ‘Wij bouwen met onze taal mee aan het huis van onze samenleving’. 

‘Iedereen die in het openbaar zijn mond opendoet of naar de pen grijpt, zou zich bewust moeten zijn 

van zijn verantwoordelijkheid – niet alleen voor de taal, maar ook voor het denken en voor het 

mensbeeld van de maatschappij’. De taal in het publieke domein heeft de taak om mensen met 

elkaar te verbinden en met elkaar te verzoenen’. (Anselm Grün, Spreken is goud) 

Taal, een ongehoord wonder 

Volgens dr. A.A. van Ruler is het een grote gave dat de mens zich kan uiten,…’uit zichzelf kan treden, 

zichzelf naar buiten, in de buitenwereld kan projecteren.’ Volgens Van Ruler heeft taal twee 

uitingsmogelijkheden: ‘de stichting van de gemeenschap en de mogelijkheid van uiting..’ En dit is wel 

het wonderbaarlijkste en voornaamste van de taal. Vervolgens zegt Van Ruler: ‘… dat de mens in zijn 

taal aan de door God geschapen werkelijkheid getuigenis kan geven. Hij kan dingen noemen. Dat is 

een ongehoord wonder. God schiep de dingen door te spreken, de mens vangt ze op en kaatst ze 

terug, ook door te spreken. Dit spel van spreken is misschien wel de diepste zin van het zijn’. Aldus 

een wat langer citaat uit een meditatie over Psalm 12 van Van Ruler. God heeft de mens de taal 

gegeven, het vermogen om te spreken. Maar Hij nam ook het risico dat de mens naast het Goede 

ook het Kwade kan spreken. Dubbelhartig.  “Wanneer God niet bestaat, is alles geoorloofd.” Aldus de 

Russische schrijver Fjodor Dostojevski. De dichter van Psalm 12 zegt: ‘Grijp in, HEER! Niemand is nog 

trouw, geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verradelijk is hun 

woord. HEER, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak die zeggen: ‘Met onze 

tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?’ (NBV,2007) 

‘Hij, de mens, herschept de werkelijk. Maar nu kan hij vals spelen. Hij kan de werkelijkheid in zijn 

spreken anders voorstellen dan hij is’. (Van Ruler) In dwalingen van leringen en in de kunst. ‘Een 

mens kan liegen, verdraaien, schelden en vloeken. Dat is de typisch duivelse mogelijkheid: een 

andere wereld scheppen dan de werkelijke die God geschapen heeft’. ‘En zo beheerst hij de 

samenleving en onderdrukt hij de oprechten van hart…in het klein en in het groot’. ‘Het diepste en 

hoogste in Gods schepping – het woord – kan hol en leeg worden. Dan is het woord ‘maar’ een 

woord.’ ‘De samenleving wordt onmogelijk. (Van Ruler) Daarom roept de dichter van Psalm 12 het 

uit: Grijp in HEER! Niemand is nog trouw,..’  Wij misbruiken onze taal steeds roekelozer. Wij 

prostitueren haar. Prostitutie is zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een volk onder. Wij zijn op de 



helling. Als wij ons niet weten af te werken van de helling gaan wij onder aan onze taal, met onze 

taal.  Ferdinand Bordewijk 

Strijdbaar of lijdzaam 

Nogmaals respectievelijk Hella. S Haase en George Orwell: ‘Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder 

goed onderhoud van de taal verschraalt het denken’. ‘Als denken de taal kan bederven, kan de taal 

ook het denken bederven.’ Taal begint bij denken. In het hoofd en hart.  De apostel Jakobus zegt in 

hoofdstuk 1: 13-14: ‘Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 

meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de 

zonde volgroeid is, baart ze de dood.’ Christenen mogen nooit lijdzaam toekijken, of zich afwenden. 

Wegkijken. Voor Emmanuel Levinas stond de westerse filosofie te veel in het teken van het ik. Vanuit 

het joodse denken, plaatste hij de Ander (steeds met hoofdletter!) in het centrum. De Ander is geen 

object waar ik gebruik van kan maken. Door de Ander centraal te stellen, zet Levinas zich af tegen 

een filosofische traditie die zich voornamelijk richt op het ego. Sinds Descartes ligt het zwaartepunt 

in de filosofie bij het denkende subject, het cogito. Dit subject wil en verlangt het één en ander van 

zijn omgeving. In de heerschappij van het subject is er geen plek meer voor een werkelijk ethische 

verhouding met de Ander. (website: Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) 

De Bond tegen vloeken werkt elke dag aan respectvolle taal in de samenleving: op scholen, op straat, 
op de social media. Via voorlichting, gesprekken, gastlessen en posters werkt de Bond aan 
bewustwording. Taal is krachtig en heeft impact. Taal troost, beledigd, geeft richting, kan kwetsen, 
vernietigen, zegenen en vervloeken. Taal vergt dús onderhoud, anders verschraalt het denken. En als 
het denken bederft, dan bederft ook de taal. Dagelijks zijn we hier getuigen van. Op straat, in 
talkshows, op de sociale media, tijdens debatten en in de politiek. De filosoof René Gude heeft het in 
zijn Agoramodel over de vier levenssferen: privé, privaat, publiek en politiek. De verloedering in de 
taal werkt door in de door René Gude genoemde traningssferen: Religie, Sport, Kunst en Filosofie. 
Arjan Plaizier schreef dit jaar het lezenswaardige boekje: ‘Zorg voor de ziel’. Spiritueel leven vanuit de 
christelijke traditie. Zorg voor de taal. Zorg voor de samenleving. Zorg voor elkaar. Zorg voor de ziel. 
Zorg voor gevoelige onderwerpen en woorden. Zorg voor diep geestelijke woorden. Zorg voor 
woorden die voor mensen existentiële waarde hebben. Van levensbelang zijn. Behoren bij hun 
levensverhaal en levenszin. Dragende kracht. Zorg voor de ziel en het hart van de samenleving. Zorg 
voor de kernwaarden: verdraagzaamheid, verbondenheid, medemenselijkheid en respect. Zorg voor 
kwetsbare gebieden als: geloof, ziekten, handicaps, seksuele geaardheid, uiterlijk, huidskleur, 
afkomst, familie enzovoorts. Vloek- en scheldwoorden zijn veelal gelinkt aan deze gebieden. Daarom 
hebben wij aandacht gevraagd voor woorden als: God, Jezus, Jood en Kanker. Omdat het moet, nodig 
en onmisbaar is. Denken over denken leidt tot niets zei J.W. Goethe. Woorden moeten daden 
worden. Een voluit christelijke opdracht! God de Vader en Jezus Zijn Zoon, waarin christenen 
geloven, Hem liefhebben eren en dienen en dierbaar zijn. Jood, een zoon een dochter van de God 
van het Verbond met Abraham, Izaäk en Jakob. Dat gebruik je niet als scheldwoord. Kanker is een 
afschuwelijke ziekte die dood, leed, pijn en verdriet veroorzaken. Al meer dan honderd jaar de drive 
van de Bond tegen vloeken om aandacht te vragen voor het effect van vloek- en scheldwoorden. Het 
gaat om bewustwording, we zijn geen moraalridders. Te vuur en te zwaard. Verbieden geeft smaak 
aan de zaak zei Pierre Daninos.  Respect geeft kleur aan je omgeving. Nogmaals dr. A. A. van Ruler: 
Taal, een ongehoord wonder. Een grote gave. Maar ook een opgave om  de twee elementen van taal: 
de stichting van de gemeenschap en de mogelijkheid van uiting, respectvol en zuiver te houden. Een 
levenskunst. Een dagelijkse oefening. Jong geleerd is oud gedaan. ‘Ik wens ons toe dat onze woorden 
licht en leven brengen in deze wereld, dat door onze woorden deze wereld nieuw wordt geschapen’. 
Anselm Grün. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken én spreken. Goede taal. 
Het goede leven. Een leefbare samenleving. Een taalvriendelijke, veilige en vreedzame samenleving 
waarin ‘verdraagzaamheid’, ‘verbondenheid’, en ‘medemenselijkheid, leidende kernwaarden zijn. 
Gehoord en gezien worden. Wie wil dat uiteindelijk nou niet? Wij gaan ervoor! Ik eindig met een 



Joodse wijsheid: ‘Uw levensgeluk hangt af van de kwaliteit van uw gedachten.’           Sjors van der 
Kraan 


