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Woord vooraf

Dit boek gaat over taal, over de werking van de woorden die we gebrui-
ken.

De auteurs in dit boek, afkomstig uit verschillende vakgebieden,
vormen een klein gezelschap, Babel genoemd, dat in 2015 werd bijeen-
gebracht door Christien Brinkgreve. Zij herkende een gemeenschappelijk
motief in het denken en werk van al deze mensen: een grondig ervaren
kritische houding tegenover het regime van maat en getal dat zoveel
belangrijks aan het oog onttrekt, waaronder taal en reflectie. Het leidde
tot een dag waarop we op een open manier verontrusting deelden en
ervaringen en ideeën uitwisselden, niet gericht op succesverhalen maar
op het vallen en opstaan bij de pogingen om anders te werk te gaan.
Die dag kreeg een vervolg in een boekje waarin ieder zijn of haar stem
liet horen, Weten vraagt meer dan meten. Hoe het denken verdwijnt in
het regime van maat en getal, dat in 2017 uitkwam en op veel herkenning
en bijval kon rekenen.

Een van de thema’s die hierbij opdoken werd door Paul Verhaeghe,
deelnemer van het eerste uur, uitgelicht om binnen de Babelgroep bij
de kop te nemen, namelijk het belang van taal. Ook dit leidde tot een
dag waarop ieder vanuit zijn eigen vakgebied iets vertelde over de daar
heersende begrippen en hoe deze in de praktijk uitwerken, soms, on-
voorzien en ongewild, op een negatieve manier. We bespraken hoe
andere begrippen ontwikkeld konden worden, of een andere betekenis
konden krijgen. We spraken over de macht van het vertoog en hoe diep
die ingrijpt, en hoe de macht over het woord aan het verschuiven is, en
daarmee de taal. En die dag vond zijn neerslag, wederom, in een boek:
Taalkracht. Andere woorden, andere werelden.
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Onze manier van werken blijkt productief, ook als proces: ze genereert
andere kennis en inzichten dan vaak gebruikelijk is in de wetenschap
door de open uitwisseling, ook over wat niet lukt, over de vakgebieden
heen. Het is een open en zoekend gesprek, geen debat waarin stellingen
worden betrokken en men anderen de loef wil afsteken, gericht op in-
dividueel excelleren en winnen. Het brengt een andere houding met
zich mee, gericht op samen verder komen, en maakt ontvankelijk voor
nieuwe invallen, voor een tastend en improviserend verder denken.

Babel is een levende onderneming, een netwerk, een doorgaand pro-
ces. Soms komt er iemand bij, soms valt er iemand af. Niet alle aanwe-
zigen op de dag schreven een stuk, er kwamen wat stukken bij van men-
sen die zich met het thema bezighielden, maar de kern van het boek
komt voort uit wat er die dag is gezegd.

Dit boek en onze manier van werken en samenwerken kun je het
best zien als een moderne bigband: een veelheid van spelers, ieder met
een instrument, een eigen klank en een eigen manier van spelen, die sa-
men een geheel vormen. We hebben geen uitgestippeld programma,
onze ideeën ontstaan gaandeweg. We streven niet naar eenstemmigheid,
maar laten juist de diversiteit bestaan, en daar komt iets uit voort: andere
klanken, nieuwe verbindingen van geluiden, die tot andere inzichten en
constructieve vragen leiden.

Net als ons eerste boek is Taalkracht ontstaan vanuit verontrusting,
verwondering en betrokkenheid. Verontrusting over hoe taal, of het
ontbreken van taal, schadelijk kan werken. Verwondering over hoe die
processen rond taal, taalgebruik en taalvernieuwing in hun werk gaan.
Betrokkenheid over de gevolgen. En pogingen om, met verbeeldings-
kracht, taal te veranderen als deze als pijnlijk wordt ervaren, of belang-
rijke verschijnselen links laat liggen en het denken blokkeert.

Het gaat ons hierbij niet om de betekenis opgeslagen in woorden-
boeken, maar om de associaties van de begrippen. Om de uitwerking
van taal in de praktijk van leven, werken, ervaren en handelen, in al die
vakgebieden die zich in dit boek laten horen.

Dit boek laat de ophef over taal van verschillende kanten zien. De
auteurs beschrijven hoe de strijd om taal, of de zoektocht naar andere
taal, zich in hun domein afspeelt. Ze maken duidelijk hoe misleidend
begrippen kunnen zijn en hoe destructief deze kunnen uitwerken, be-
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wust en onbewust. Hoe groot de kloof kan zijn tussen de woordwerelden
van verschillende groepen (overheid en burgers, professionals en klan-
ten). Hoe het zoeken is naar andere, soms nieuwe woorden als de ver-
houdingen veranderen en de wereld complexer wordt. Hoe belangrijk
het is om een taal terug te vinden die verloren is geraakt, of niet ont-
wikkeld is (taal voor zingevingsvragen, voor de verhouding tot de natuur,
de beleving van plekken, de fysieke en psychische ervaring van pijn en
ontregeling). Hoe begrippen vertaald worden in maten en meetinstru-
menten die averechts kunnen uitwerken en verontrustende gevolgen
hebben, en hoe de ervaring van angst en depressie de taal van de meta-
foren zoekt. Hoe de lineaire oorzaak-gevolgmodellen in de psychiatrie
niet werken en we op zoek gaan naar een meer ecologische taal van
verwevenheid en onderlinge verbindingen. Over hoe de taal ontbreekt
om de verwevenheid van hand en hoofd aan te geven, van praktisch en
theoretisch, terwijl ons hele onderwijssysteem op dat onderscheid is ge-
bouwd. Over hoe onderstromen in organisaties vaak bepalend zijn voor
wat zich voltrekt terwijl de taal daarvoor nauwelijks ontwikkeld is.1

Het boek is een waaier aan inzichten en perspectieven, die allemaal
gaan over hetzelfde thema: hoe taal en werkelijkheid met elkaar verweven
zijn, hoe beide veranderen en hoe ze elkaar veranderen.

Deze verschillende bijdragen, uiteenlopend in lengte, toon en expertise,
zijn gerangschikt als een veldboeket in het tweede deel van dit boek De
werking van woorden. Dit deel wordt voorafgegaan door een inleidend
hoofdstuk van Paul Verhaeghe, Over woorden en dingen. Tot slot volgt
een hoofdstuk waarin we lijnen trekken en proberen verder te komen
in het denken over de taal die we gebruiken, Het zoeken naar de goede
woorden.

Christien Brinkgreve, Eric Koenen, Sanne Bloemink

1 Enkele bijdragen op de dag resulteerden niet in een bijdrage aan het boek. Zo
vertelde Arita Baaijens over haar project ‘Woordenboek voor de toekomst’ dat een
taal wil ontwikkelen die verbondenheid tussen mens en natuur tot uitdrukking
brengt en betoogde Maxim Februari hoe met de oprukkende binaire taal van de
algoritmen de taal van het gesprek, de afweging, de gelaagdheid en ambivalenties
verdwenen raakt, en hoe dat een bedreiging van het recht vormt. 
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Over woorden en dingen
Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe is hoogleraar psychodiagnostiek aan de

Universiteit Gent. Hij schreef onder meer Het einde van de

psychotherapie (2009), Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en

Intimiteit (2018). 

Taal is voor mij altijd belangrijk geweest. Geboren in een ongeletterde
familie en in een tijdperk zonder televisie heb ik als kind de lokale bi-
bliotheek zo ongeveer van A tot Z uitgelezen (het was een kleine biblio-
theek). Als leerling op het gymnasium kreeg ik dankzij begenadigde
docenten toegang tot Homerus en Ovidius, later tot Seneca en Sophocles.
Toen ik in 1978 afstudeerde in de psychologie droeg mijn licentiaatsthesis
als titel: Woord en beeld, een psychoanalytische studie. Recent werd ‘li-
centiaatsthesis’ herdoopt tot ‘masterproef ’. Dit illustreert hoe woorden
nooit neutraal zijn, want de nieuwe benaming wijst op een omslag van
een Romaanse visie op de universiteit naar een Angelsaksische.

In diezelfde periode moet ik 1984 gelezen hebben, de meer dan ooit
actuele dystopie van George Orwell, iemand voor wie ik een diepe be-
wondering koester. Zijn beschrijvingen (in 1948!) van de manieren
waarop een dictatuur macht uitoefent, onder meer door de taal van de
bevolking te manipuleren op grond van wat hij ‘Newspeak’ noemt, zijn
ondertussen bewaarheid geworden. Nog later maakte ik kennis met Mi-
chel Foucault, de man die mij het woord ‘discours’ (vertoog) leerde ken-
nen, samen met de manier waarop een dominant vertoog zo ongeveer
allesbepalend kan worden voor een maatschappij. Mijn werk als psycho-
analyticus leert mij hoe vormend woorden zijn, maar ook hoe ze kwet-
sende, zelfs dodelijke effecten kunnen uitlokken.

Ik hou van taal, omdat ik in mijn eigen geschiedenis ondervonden
heb welke emancipatorische kracht en vrijheid zij ons kan verlenen.
Dat het omgekeerde evenzeer mogelijk is, wordt in deze roeptoetertijden
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(denk aan Trump, Johnson en onze lokale varianten) maar al te duidelijk.
‘Fake news’, ‘fake science’, ‘alternative facts’ maken woorden verdacht –
wie of wat kunnen we nog geloven?

Meer dan voldoende redenen dus om de kracht van taal nogmaals
te bevragen. ‘Nogmaals’, want de kennis is er, van de Retorica van Aristo-
teles tot L’ordre du discours van Foucault. Het lijkt wel alsof onze tijd
hun ideeën vergeten is, vandaar dat ik in de Babelgroep het voorstel ge-
daan heb om een aantal ervan opnieuw op de voorgrond te brengen.

Zelf besteed ik in deze inleidende tekst aandacht aan twee van die
ideeën, om vervolgens te kunnen besluiten met een derde onderwerp.
Het eerste hebben we te danken aan Zwitserse linguïst Ferdinand de
Saussure (1857-1913), en handelt over de arbitrariteit van de taal – je
kunt er ‘alles’ mee zeggen. Het tweede komt van de Franse filosoof
Michel Foucault (1926-1984) en handelt over de manier waarop vertogen
macht uitoefenen zonder dat we het beseffen. Een dergelijke machts-
uitoefening op grond van taal kan slechts omwille van de arbitrariteit,
vandaar dat De Saussure eerst aan bod komt. Ik eindig mijn tekst met
een schijnbaar ander onderwerp – identiteit. Schijnbaar, want wie wij
zijn, heeft alles te maken met taal en vertoog.

De Saussure: woorden kunnen ‘alles’ betekenen

Een geliefkoosde menselijke activiteit is praten, in discussie treden met
anderen. Elke televisiezender heeft wel een aantal ‘talkshows’ lopen. Als
je daar als toeschouwer naar kijkt en luistert, kom je vaak tot de vast-
stelling dat mensen langs elkaar heen praten zonder dat ze het beseffen.
Dat is niet alleen het geval in dergelijke ‘shows’ – het woord alleen al –
waar het accent op ‘scoren’ ligt en de luisterbereidheid gering is. De
toren van Babel, de bijbelse metafoor voor een spraakverwarring, is
simpelweg een alledaagse realiteit, en veel discussies komen neer op se-
mantische misverstanden. Mensen kennen verschillende betekenissen
toe aan dezelfde woorden zonder zich daarvan bewust te zijn, met als
gevolg een oeverloos langs elkaar heen. Zelfs indien dat bewustzijn
daagt, blijft het moeilijk: ‘Nee, dat bedoelde ik niet, wat ik eigenlijk
wilde zeggen is…’

De verklaring voor dergelijke misverstanden vind ik bij een auteur
die voor een paradigmatische verschuiving gezorgd heeft in de lin-
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