
 

 

Introductie 
Synoniemen 
Er wordt wel eens gezegd dat eskimo’s 
veertig woorden hebben voor sneeuw. 
Dat schijnt niet helemaal te kloppen, 
maar er zit een interessanter idee achter. 
Misschien heb je wel eens een 
boswandeling gemaakt met iemand die 
veel weet van bomen en planten. Als zo 
iemand dan vertelt wat zij ziet, dan voel 
je je vaak een beetje dom. Zo iemand ziet 
veel meer dan jij. Voor jou is het gewoon 
‘een hoop boom’, maar voor haar zijn het 
allemaal verschillende dingen. Daar komt 
die uitspraak van de eskimo’s ook 
vandaan: als je je leven lang tussen sneeuw en ijs woont, dan maak je veel makkelijker 
onderscheid tussen verschillende soorten sneeuw en ijs.  

Waarschijnlijk hebben wij Nederlanders veel meer woorden voor soorten regen. Natte regen, 
motregen, miezerregen, hoosbuien. Hoe belangrijker iets is voor mensen, hoe meer 
verschillende woorden er voor zijn. Ga maar na: het woord ‘bloempot’ heeft niet veel 
synoniemen, maar ‘bier’ ‘seks’ ‘poepen’ en ‘doodgaan’ oneindig veel. 

Eén ding (poepen bijvoorbeeld) kan veel verschillende woorden hebben. Maar is het ook 
mogelijk dat er iets is waar geen woord voor is? En als er geen woord voor is, bestaat het dan 
wel? In dit filmpje wordt gesteld 
dat men vroeger geen woord had 
voor ‘blauw’. En als je geen woord 
hebt voor blauw, dan is het maar de 
vraag of ‘blauw’ bestaat voor jou:  

Bekijk het filmpje hier: https://
www.youtube.com/watch?
v=xc3vhiTl04I 

4. Taal 
Module verwondering

Na deze les: 
Kan ik de 

verwijzende functie 
van taal uitleggen, 
aan de hand van 

verschillende 
soorten 

verwijzingen. 

Na deze les: 
Ken ik voorbeelden 

voor wanneer 
verwijzing 

ingewikkeld wordt. 

Na deze les: 
Heb ik een begin 

gemaakt met 
argumentatie en 
reflectie op de 

‘scheppende kracht 
van woorden’.
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blauwgroenroodwitgeel
Opdracht
Doe een gok, van welk woord ken jij 
de meeste synoniemen, denk je? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………



Taal 
Als je geen taal zou hebben, en je zou willen uitleggen 
hoe iemand van hier naar het station komt, dan moet je of 
mee, of je moet de route uittekenen. Zonder taal is het 
heel ingewikkeld om iemand uit te leggen hoe ze een app 
moet downloaden (zonder het voor te doen). En zonder 
taal wordt het heel ingewikkeld om uit te leggen wat voor 
kleur de hemel heeft.  

Taal heeft een verwijzende functie. Oftewel: met taal kun 
je dingen beschrijven zonder dat ze erbij zijn. Je kunt mij 
vertellen dat jouw fiets zwart is en een slag heeft in het 
achterwiel. Of dat je houdt van aardappels met 

sperziebonen. Je hoeft me die fiets niet te laten zien, je 
hoeft geen aardappels en sperziebonen te gaan halen om 
me dat uit te leggen. Taal maakt het leven een stuk 
eenvoudiger. 

Het lijkt in veel gevallen een voorwaarde te zijn dat je iets 
al eerder hebt gezien. Iemand die vanaf haar geboorte 
blind is, kun je moeilijk uitleggen wat blauw is. Iemand 
die nog nooit sneeuw heeft gezien (ook niet op televisie) 
zal minder goed snappen wat je bedoelt als je het 
beschrijft. 

 

Gek
Dit is ook een ingewikkelde: de koning van Frankrijk. Dit is een heel 
logisch begrip, maar het bestaat niet. Want Frankrijk heeft geen 
koning. Het had wel een koning, dus als ‘de koning van Frankrijk’ 
over Lodewijk XIV gaat, dan verwijst het wel. Maar als het over de 
huidige koninkrijk van Frankrijk gaat, dan verwijst het niet ergens 
naar. 

Nu wordt het gekker: met taal kun je ook verwijzen naar dingen die 
niet kunnen bestaan. Droog water bijvoorbeeld. Of een vierkante 
cirkel. Die twee woorden verwijzen individueel wel naar iets (‘droog’ 
en ‘water’, ‘vierkant’ en ‘cirkel’) maar als concept (net zoals een-
hoorn) verwijzen ze naar niks. Er bestaat niet alleen geen vierkante 
cirkel, maar het is zelfs onmogelijk dat het bestaat. Maar waar verwijst 
‘de vierkante cirkel’ dan naar? Is hier nog wel sprake van verwijzing? 

Nog één stap ingewikkelder: taal kan ook verwijzen naar zichzelf. 
‘Deze zin’ verwijst naar zichzelf bijvoorbeeld, net zoals ‘wie dit leest 
is gek’ nu naar jou verwijst.  
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Er zijn verschillende 
dingen waar taal naar kan 
verwijzen. Het simpelste is 
naar iets dat aanwezig is. 
Dit computerscherm 
bijvoorbeeld. Je kunt het 
aanwijzen en dan zeggen: 
‘dit computerscherm staat 
aan’. Simpel. Eigenlijk heb 
je hier niet eens taal 
nodig. Met alleen maar 
wijzen kom je ook een 
heel eind.

Taal kan ook verwijzen naar iets dat 
er eerst was en nu niet meer. 
Napoleon bijvoorbeeld. Althans, 
dat geloven we dan maar van onze 
geschiedenisdocent. Niemand die 
nu leeft was erbij. Of de Berlijnse 
muur. Dat heeft de 
geschiedenisdocent nog wel 
meegemaakt, maar tegenwoordig 
is deze (grotendeels) verdwenen. 
En toch kunnen we er nog over 
praten. Dankzij de taal.

In de vorige les hebben we gezien dat er ook 
woorden zijn voor dingen die niet fysiek 
bestaan, maar alleen als idee. De eenhoorn 
bijvoorbeeld. Iedereen weet waar ik het over 
heb, bij een eenhoorn, ondanks dat het niet 
fysiek bestaat. Nog een voorbeeld: de 
volgende tekens kom je nooit ‘in het echt’ 
tegen: + : = 3 ( ). Dit zijn symbolen die 
verwijzen naar een concept (bijvoorbeeld: het 
concept gedeeld-door). De symbolen kom je 
tegen, maar het concept kun je niet tegen het 
lijf lopen. (In Excel heeft het concept gedeeld-
door een ander symbool: / en niet : )

EENHOORN 
Ik hoorde eens het verhaal van een meisje 

dat er op haar 20ste achter kwam dat 
eenhoorns niet bestaan. Ze werd hard 

uitgelachen toen ze vroeg of eenhoorns 
ook met uitsterven bedreigd werden. Tja 

zei ze, ik heb ook nog nooit een giraf 
gezien of een naakte molrat. Saturnus heb 
ik ook nog nooit gezien, maar ik ga er wel 
vanuit dat het bestaat. Niemand heeft mij 

ooit verteld dat het verschil tussen Saturnus 
en een eenhoorn is dat Saturnus wel 

bestaat en een eenhoorn niet. Hoe had ik 
dat moeten weten? Dit komt door de taal. 
Want aan het woord ‘eenhoorn’ kun je niet 
zien of het naar iets fysieks verwijst of niet.
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Waar 
Een van de belangrijkste functies van taal is om 
uitspraken te doen over de ‘echte’ wereld. Als iemand 
continu dingen zegt die niet waar zijn, dan ga je zo 
iemand vanzelf negeren. ‘Je veter is los’ kun je op 1 april 
bij elke persoon vaak maar één keer doen. Als je zegt ‘het 
regent’, dan gaan mensen ervan uit dat je het hebt over de 
buitenwereld, (en niet over je gemoedstoestand 
bijvoorbeeld). Het belangrijkste criterium voor taal is dus, 
of de uitspraak niet alleen verwijst naar de buitenwereld, 
maar ook klopt met die buitenwereld. Dat het dus ook 
echt regent. Hier, buiten. (Niet op dit moment in het 
tropisch oerwoud). En als het inderdaad regent, en de 
uitspraak klopt met de buitenwereld, dan zeggen we: dat 
is waar. 

Zo weten we dat de zin:  

‘gisteren reed ik op een eenhoorn’  

qua taal prima is, maar qua waarheid niet erg 
waarschijnlijk. Omdat een eenhoorn verwijst naar iets dat 
niet fysiek is. En zo is ook de zin:  

‘ik neem een vierkante cirkel voor 
het ontbijt’  

op zich prima, maar qua waarheid zeer vreemd. Een 
vierkante cirkel verwijst namelijk naar iets dat niet 
mogelijk is. Laat staan voor het ontbijt. 

 

Taalfilosofie houdt zich bezig met de regels van de taal en 
hun verwijzing naar de buitenwereld. Oftewel: of 
uitspraken waar zijn. Maar het lastige van taal is, is dat je 
er heel veel kanten mee op kan. Neem deze uitspraak: 

“deze zin is onwaar” 

Qua taal is-ie prima, maar qua verwijzing is het een ramp. 
De uitspraak verwijst naar zichzelf, maar doet een intern 
tegenstrijdige uitspraak over zichzelf. Is deze uitspraak 
waar? Dan zegt de zin zelf dat-ie onwaar is. Is deze 
uitspraak onwaar? Dan klopt het wat daar staat. Ook in 
de bijbel komt dit voor trouwens, bij Paulus, in de brief 
aan Titus 1:12, daar zegt Paulus: 

“iemand uit hun kring, hun eigen 
profeet, heeft gezegd: Leugenaars 
zijn de Kretenzen altijd, beesten 
en vadsige buiken. Dit getuigenis 

is waar.” (NBG) 

Als alle Kretenzers altijd leugenaars zijn, dan is deze 
uitspraak (van een Kretenzer) ook een leugen. Maar 
Paulus zegt dat een Kretenzer zelf deze uitspraak heeft 
gedaan en dat het ‘een waar woord’ was. Maar daarmee 
spreekt deze Kretenzer zichzelf tegen, en Paulus lijkt erin 
te stinken. 

MODULE VERWONDERING 4. TAAL

Opdracht
Er zijn dus dingen waar geen woord voor is (zoals bij ‘blauw’ in het filmpje hierboven).  
Bedenk drie woorden waar geen ding voor is. 

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Schepping 

‘God zei: ‘er moet licht komen’. En 
er was licht’. (Gen. 1:2 NBV) 

Filosofen zeggen: onderschat de scheppende kracht van 
woorden niet. Als je iets benoemt, of als je iets een naam 
geeft, dan ontstaat er iets. Als je een woord hebt voor 
‘blauw’, dan begint blauw opeens te bestaan. Een beetje 
zoals bij de schepping zoals die in Genesis 1 wordt 
beschreven. God sprak, en er ontstond.  

Natuurlijk gaat het bij mensen dan om niet-fysieke 
dingen. God schiep geen eenhoorn, de eenhoorn is 
geschapen door de mens. Hoe? Simpel. Door er een 
woord voor te maken. Mensen scheppen veel niet-fysieke 
dingen. Maar die zijn niet minder belangrijk. Met niet-
fysieke scheldwoorden kun je iemands leven vergallen. 
Sterker nog: als je vaak genoeg tegen iemand zegt dat ze 
dom is, dan kan iemand dat ook echt gaan geloven. De 
scheppende kracht van woorden.

Veel discussies in de media gaan hierover. Vaak zegt dan 
één groep mensen: wat we zeggen is onschuldig, we 
bedoelen het niet zo. De andere zegt: met je woorden 
schep je een werkelijkheid. Denk maar aan de discussie 
over hoe vrouwen worden neergezet op Geen Stijl. 

Onschuldig? Of het scheppen van een nieuwe 
werkelijkheid (waarin vrouwen ondergeschikt zijn, of 
vooral worden beoordeeld op hoe ze eruit zien)? 
Bedreigingen of beledigingen op het internet. 
‘Onschuldig’, zegt de ene groep - ‘je schept er een 
gevaarlijke situatie door’, zegt de andere groep. En ook: 
Zwarte Piet. Het is een ‘onschuldig kinderfeest’, zeggen 
sommigen, ‘wij zijn niet racistisch’. Anderen zeggen: ‘met 
deze termen en met dit kinderfeest schep je een 
werkelijkheid waarin zwarte mensen als dommer worden 
gezien’.  

HUISWERK 
Kies een voorbeeld dat genoemd is in de tekst over de ‘scheppende kracht van woorden’, of bedenk er zelf één. 
Bedenk twee argumenten: 1. Waarom woorden hier onschuldig zijn en 2. Waarom woorden hier scheppende 
kracht hebben. Geef ook je eigen mening. Geef jouw mening in maximaal 200 woorden. In de volgende les 
bespreek je jouw antwoord met een medeleerling.

ZIJ OF HIJ? 
Nog een laatste voorbeeld, goeie kans dat het je is 
opgevallen. In de tekst van deze filosofie-module 
komen alleen vrouwen voor. ‘Zonder taal is het heel 
ingewikkeld om iemand uit te leggen hoe ze een app 
moet downloaden’ staat hierboven bijvoorbeeld. En 
niet: ‘hoe hij een app moet downloaden.’ Er is een 
goeie kans dat het je is opgevallen want je komt veel 
vaker ‘hij’ tegen in een tekst. Zo vaak, dat het je opvalt, 
als er een keer ‘zij’ staat. De scheppende kracht van 
woorden.  

Wat wordt er ‘geschapen’ als je in teksten altijd alleen 
maar ‘hij’ tegenkomt?


