
Taal en cultuur 

Prof. dr. H.E.S. Woldring 

Om het behoud van de 
Nederlandse taal 

De Nederlandse regering moet een actieve 
taalpolitiek voeren. Taal is immers een her
kenningspunt van de identiteit van een cul
tuur. Opkomen voor het behoud van het Ne
derlands is een uiting van het met zorg 
onderhouden van de Nederlandse cultuur. 

In zijn column in Christen Democratische 
Verkenningen van november 1992 heeft 
drs. C.J. Klop gesteld, dat het Nederlands 
aan betekenis zal inboeten. Hij wil een ge
meenschappelijke Europese taal bevorde
ren en ziet reeds voor zich, dat in de vol
gende eeuw onze kinderen Euro-engels 
zullen spreken. Hoewel dat Euro-engels 
van onze kinderen mijns inziens zo'n vaart 
niet zal lopen, ben ik van mening dat er 
goede redenen zijn om op te komen voor 
het behoud van het Nederlands. 

De zin van taal 
Oude Griekse filosofen typeerden de mens 
als een door taal gekenmerkt wezen. Het 
Griekse woord logos verwijst niet slechts 
naar rede en kennis, maar ook naar het ge
bruik van woorden en naar de we reid waar
over mensen spreken en informatie geven. 
Derhalve konden die filosofen zowel over 
de logos van de mens (woorden, taal en 
rede) spreken, als over de logos van de we
reid (de structuur en zin van de kosmos). 
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We kunnen dus over logos spreken in ver
band met het gebruik van taal en wei ten 
einde a) zin te geven aan de wereld om ons 
heen en b) met elkaar te communiceren. 

Beide aspecten (zingeving en communi
catie) zijn aanwezig in Martin Heideggers 
theorie overtaal. In zijn Sein und Zeit(1986, 
34) argumenteert Heidegger, dat 'in de we
reid zijn' (Dasein) onder andere geken
merkt wordt door 'er met anderen zijn' (Mit
sein) waarop het alledaagse Ieven is 
gebaseerd. Het 'in de wereld zijn' komt in 
taal tot uitdrukking en in het gebruik van taal 
wordt het 'er met anderen zijn' expliciet be
trokken; in communicatie wordt het 'in de 
wereld zijn' gearticuleerd. De eigenschap
pen van taal (zin geven aan, informatie ver
schaffen over en communicatie) kunnen 
volgens Heidegger niet slechts empirisch 
uit het taalgebruik bij elkaar worden ge
harkt, maar ze zijn existentiele kenmerken 
van ons Dasein die taal mogelijk maken. 
Door middel van de taal worden mensen 
vertrouwd met de wereld, geven zij zin aan 
hun levenssituatie, kunnen zij die situatie in
terpreteren, er op reflecteren en transcen
deren. 

Prof. dr. H.E.S. Woldring (1943) is hoogleraar politieke fi
losofie aan de Vrije Univers1teit te Amsterdam. 
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Wilhelm von Humboldt stelde dat taal een 
produkt is van het 'mentale vermogen' van 
de mens. Hans-Georg Gadamer (1975, 
415-418) bespreekt Von Humboldts theo
rie, waarin deze stelt dat elke taal be
schouwd moet worden als een bepaalde 
visie op de wereld. Volgens Von Humboldt 
wordt die fundamentele relatie met de we
reid tot stand gebracht door de moedertaal; 
die kleurt onze relatie met de wereld. Taal 
bestaat namelijk niet onafhankelijk van de 
wereld, maar de wereld komt tot ons door 
middel van de taal; taal representeert de 
wereld. Ook geeft taal ons vrijheid in rela
tie tot de wereld, omdat ze ons in staat stelt 
onze houding in en interpretaties van de we
reid te veranderen. 

In de lijn van Von Humboldt verdedigt 
Gadamer (1975, 419-424) zelf dat elke taal 
een visie op de wereld representeert. Men
sen die in verschillende culturele en taal
tradities zijn opgegroeid zien de wereld op 
verschillende manieren. De uitdrukking 'de 
wereld op zichzelf' is derhalve volgens 
Gadamer problematisch. Spreken over de 
wereld vooronderstelt altijd een door taal 
geconstitueerde visie op de wereld. Val
gens hem betekent de relatie tussen taal en 
wereld niet, dat de wereld het object van 
taal wordt, maar dat dat object van kennis 
reeds aanwezig is in de 'horizon van de 
taal'. Daarom is een moedertaal niet slechts 
een handig instrument of gereedschap voor 
communicatie, maar zij impliceert veel 
meerl 

De wereld wordt onze wereld door mid
del van onze taal. Het gebruik van taal ver
wijst naar een gemeenschappelijke wereld. 
Het betreft mensen en hun communicatie; 
het bindt mensen samen en het bindt hen 
samen met vorige generaties. Taal heeft 
dus ook een historisch aspect. Onze wereld 
is een historische en talige we reid en als zo
danig is een taal een essentieel kenmerk 
van het Ieven van mensen in een bepaalde 
gemeenschap. 
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Heidegger richtte zijn aandacht op Da
sein en Mitsein, die in taal tot uitdrukking 
komen. Volgens Von Humboldt en Gada
mer behoren mensen die een taal gebrui
ken tot een culturele en taalgemeenschap, 
hetgeen een bepaalde visie op de wereld 
impliceert. Die relatie tussen taal en een 
culturele gemeenschap zal ik nader toe
lichten. 

Kenmerken van cultuur 
Het woord 'cultuur' komt van het Latijnse 
cultus en cultura: de activiteit om iets te vor
men. Beide woorden zijn afgeleid van het 
werkwoord co/ere: bebouwen, zorgzaam 
bewaren, met zorg onderhouden; het ver
wijst naar een bepaalde manier van men
selijk handelen en het vooronderstelt een 
houding van respect. Zo kunnen we be
paalde menselijke handelingen typeren als 
cultuurhandelingen. Als we van de Neder
landse, Friese, Franse of Deense cultuur 
spreken, hebben we collectieve vormge
ving op het oog. Culturen hebben betrek
king op plaatselijke, regionale, nationale en 
internationale gemeenschappen, elk met 
een eigen identiteit. Wat geeft zo'n ge
meenschap een eigen en herkenbare iden
titeit? Een gangbaar antwoord op die vraag 
is: de bijzondere levensstijl van de be
treffende gemeenschap. Door P .J. Bouman 
(1966, 11) is die levensstijl omschreven als 
'het complex van vormen waarin zich het 
menselijk Ieven afspeelt; een min of meer 
harmonische eenheid van hoop en streven, 
van geloof en intellect, van techniek en or
ganisatie'. Deze omschrijving impliceert dat 
kenmerkend voor een cultuur is, dat zij be
paalde norm en en waarden be vat waarmee 
mensen zich identificeren en die hen sa
menbinden. In elk land hechten mensen 
waarde aan culturele verworvenheden. Zo 
beschermen de meeste westerse Ianden 
fundamentele politieke en burgerrechten en 
ook het gebruik van een bepaalde taal. Een 
taal is immers (zie Heidegger en Gadamer) 
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een van de intrinsieke kenmerken en waar
den van een cultuur. 
Gedragspatronen van een volk, evenals het 
gebruik van een taal, worden overgedragen 
door voorgaande generaties. Zo leren wij 
de regels van een democratie en van an
dere maatschappelijke instituties als scho
len, vriendschappen, families en kerken. 
Hoewel een taal geen maatschappelijke in
stitutie is, kunnen we taal in dit verband wei 
beschouwen als een institutie. Een goed 
geordende samenleving en cultuurover
dracht zouden zonder instituties niet mo
gelijk zijn. Hoewel instituties het gedrag van 
mensen niet volstrekt bepalen, is de invloed 
ervan op het gedrag groot. Bovendien be
vorderen instituties de stabiliteit van het 
menselijk gedrag. 

lnstituties hebben zowel interne als ex
terne functies. Een belangrijke interne tunc
tie van de taal is, zoals gezegd, dat ze dient 
tot zingeving en communicatie tussen men
sen die tot een bepaalde gemeenschap be
horen. Een belangrijke externe functie is dat 
een taal de communicatie sticht naar 'bui
ten', ten einde een eigen bijdrage te leve
ren in internationale en supranationale or
ganisaties. Beide functies impliceren dat 
taal een voorwaarde is voor communicatie. 
lk zal niet ontkennen dat de Nederlandse 
regering substantiele bijdragen aan die or
ganisaties kan leveren zonder gebruik van 
het Nederlands. Maar een taal is een her
kenningspunt van de identiteit van een cul
tuur. Opkomen voor het behoud van het Ne
derlands is een uiting van het met zorg 
onderhouden van de Nederlandse cultuur 
ofwel een uiting van goed rentmeester
schap. lk gebruik het begrip 'rentmeester
schap' niet ter conservering van een be
paalde historisch gegroeide toestand. 
Opkomen voor het behoud van een taal 
heeft niets met conservatisme te maken, 
maar alles met een respectvol en zorgzaam 
omgaan met cultureel erfgoed en de iden
titeit van een cultuur, zonder dat die cultu-
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rele erfenis als een doel op zichzelf wordt 
verzelfstandigd. Bovendien zal een ver
zwakking van de culturele identiteit afbreuk 
doen aan de bijdrage van die cultuur op in
ternationaal niveau. 

Opkomen voor het 
behoud van een taal 
heeft niets met 
conservatisme te 
maken 

Nader onderzoek van culturen leert dat de 
ontwikkeling van elke cultuur in meerdere 
of mindere mate kan worden gedomineerd 
door bepaalde instituties of machten: door 
kerkelijk-religieuze machten, door tradities 
van verwantschapsverhoudingen, door 
economische, totalitair-politieke of militaire 
machten. In veel westerse Ianden hebben 
de mensen de neiging allerlei verschijnse
len te interpreteren vanuit het gezichtspunt 
van economische en politieke belangen. 
Die interpretaties zijn niet verrassend, 
omdat in westerse samenlevingen die be
langen (en vooral in hun samenhang) do
minant zijn. Oat alles neemt echter niet weg 
dat elke eenzijdige dominantie en derhalve 
eenzijdige ontwikkeling van een cultuur als 
consequentie het gevaar met zich mee 
brengt van een degeneratie van andere ter
reinen van de cultuur. 

Hier wil ik een kritische opmerking maken 
over de relatie tussen cultuur en de plaats 
van de Nederlandse taal in een politiek ver
enigd Europa. Er is, zoals ik in het vervolg 
nog nader zal toelichten, geen enkele reden 
te suggereren dat de Nederlandse taal, 
evenals de andere talen in Europa, plaats 
moet maken voor enkele dominante talen. 

Christen Democratische Verkenningen 1/93 



... 

r.· 

Moeten dan aile Europese wetten, regels 
en decreten worden vertaald in de onge
veer twintig talen die Europa rijk is? Mijn 
antwoord is: 'Ja, natuurlijk!' Prof. dr. H. van 
den Berg (1991, 13) van de Open Univer
siteit stelt dat die vertalingen geldverspil
lend, oneconomisch en onpraktisch zijn. 
Mijn antwoord is: indien economische en fi
nanciele argumenten de praktische uit
werking van de Europese eenheid zouden 
gaan domineren, dan zal een degeneratie 
van de verscheidenheid van Europese cul
turen en talen het gevolg zijn. 

Nederlands bedreigd? 
Zal het Nederlands over tweehonderd jaar 
nog bestaan? Deze vraag lijkt mij niet be
langrijk. Wat mij aangaat en wat mede mijn 
verantwoordelijkheid betreft, is de situatie 
nu. De economische en politieke integratie 
van Europa zal waarschijnlijk een groei
ende culturele integratie tot gevolg hebben. 
Bovendien hebben machtige culturele ge
meenschappen als Engeland, Frankrijk en 
Duitsland een dominante positie en soms 
een arrogante houding ten opzichte van 
kleine Ianden. Tegelijkertijd hebben de 
mensen in kleine Ianden niet zelden last van 
een gevoel van onverschilligheid en cultu
rele minderwaardigheid (S.W. Couwen
berg, 1989, 203; cf. idem, 1992, 19, 20). 

De huidige minister van Onderwijs en We
tenschappen heeft, evenals zijn voorgan
ger, een voorstel gedaan de invoering van 
het Engels in de Nederlandse universitei
ten te bevorderen. De eventuele realisatie 
van zo'n voorstel zou ten minste tot twee 
problemen leiden: een intern Nederlands 
probleem en een extern probleem in relatie 
tot de Europese gemeenschap. 

Het interne probleem is dat meer Engels 
op de universiteiten, in politieke kringen en 
in de zaken- en industriele wereld waar
schijnlijk zalleiden tot een de ling van de Ne
derlandse samenleving: een tweetalige 
elite en een Nederlands sprekende meer-
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derheid van de bevolking. Zo'n taaldeling 
als een sociale deling behoeft op zichzelf 
niet te leiden tot maatschappelijke conflic
ten, maar ze zal ongetwijfeld veel maat
schappelijke en politieke spanningen en 
problemen met zich mee brengen. lk denk 
aan de taalproblemen en daarmee samen
hangende economische en politieke pro
blemen in Belgie. Oak wijs ik op het gebruik 
van het Frans door een elite in veel West
europese Ianden in de negentiende eeuw. 
Het versterkte een arrogante houding van 
die elite en een visie op de samenleving die 
blijk gat van een volstrekt gebrek aan ken
nis van de samenleving; de elite en de 
meerderheid van de bevolking waren ver 
van elkaar gegroeid. 

Het tweede probleem is dat ten gevolge van 
het Engels de Europese integratie een be
dreiging zal vormen voor de Nederlandse 
cultuur. In eerste instantie wil ik opmerken 
dat de Nederlandse cultuur en de talen als 
het Nederlands en het Fries geen doelen 
op zich zijn; die talen hebben geen sacro
sanct karakter. Maar er is geen enkele 
reden te suggereren dat de meerderheid 
van de Nederlandse bevolking geen Ne
derlands zou spreken. Wat er in de toe
komst oak mage gebeuren, er is absoluut 
geen reden om bij voorbaat het Nederlands 
en het Fries af te schaffen of een 'dood
vonnis' over die talen uit te spreken, laat 
staan dat vonnis voortijdig te voltrekken. Er 
is geen enkel argument waarom Engels, 
Frans of Duits beter voor mensen zou zijn 
dan Deens, Hongaars of Nederlands. Als 
men zegt dat mensen gelijk zijn, waarom 
zouden volken en talen niet gelijk zijn? ln
dien men de ene taal beoordeelt als be
langrijker dan een andere taal, dan verheft 
men de ene cultuur boven andere culturen, 
hetzij vanuit het oogpunt van minderwaar
digheid van de ene cultuur, danwel vanuit 
het oogpunt van superioriteit van een an
dere cultuur. 
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Actieve taalpolitiek 
In de lijn van het voorgaande lijkt mij een 
actieve taalpolitiek, als deel van de cultuur
politiek, van de Nederlandse regering ge
wenst. Hoewel non-gouvernementele or
ganisaties een taalpolitiek kunnen 
bevorderen, is juist in deze tijd een actieve 
taalpolitiek van de overheid belangrijk. Prof. 
dr. A. Postma heeft vorig jaar in het sep
tembernummer van dit tijdschrift overtui
gend het belang van een actieve taalpoli
tiek door de overheid aangetoond. lk steun 
zijn voorstel het Nederlands wettelijke be
scherming te geven. Maar ook zonder die 
wettelijke bescherming behoort de overheid 
een duidelijk beleid te voeren waaruit zorg 
en respect blijkt voor onze cultuur en haar 
intrinsieke waarden. Oat wil in ons land con
creet zeggen: hand haven van en opkomen 
voor het Nederlands en voor het Fries als 
tweede landstaal (in de zin van de wet; de 
tweetaligheid bestaat in de praktijk aileen in 
Friesland). Overigens merkt drs. Klop te
recht op dat wie het Nederlands wil bevor
deren meer nodig heeft dan een wettelijke 
bescherming en een Taalunie. Meer eco
nomische samenwerking tussen Nederland 
en Vlaanderen is dan ook noodzakelijk en 
niet aileen op nationaal niveau, maar ook 
op het niveau van lagere overheden. En 
daartoe bestaan reele mogelijkheden. 

Een argument tegen een wettelijke be
scherming van de taal is, dat die bescher
ming geen nut heeft als een taal niet spon
taan door de mensen wordt in stand 
gehouden (H. van den Berg, 1991, 13-15). 
Mijns inziens is dat argument a) niet juist en 
b) niet toereikend. 

Het genoemde argument is niet juist, omdat 
in Nederland en in Vlaanderen iedereen Ne
derlands spreekt. lk heb nog nooit gehoord 
dat de meerderheid van de bevolking de 
wens zou hebben een andere taal te willen 
spreken. Er bestaat natuurlijk in Nederland 
en in Vlaanderen de noodzaak een of twee 
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andere Europese talen te kunnen spreken 
en verstaan. Niet om het Nederlands te ver
vangen, maar om internationale communi
catie gemakkelijker te maken. Daarom be
hoort ook tot de taalpolitiek van de regering 
het schoolsysteem te verbeteren, opdat 
meer Europese talen kunnen worden be
studeerd (A. de Swaan, 1990, 431, 436, 
437). 

Meer Engels op de 
universiteiten, in 
politieke kringen 
en in de zaken- en 
industriele wereld 
zal waarschijnlijk 
leiden tot een deling 
van de Nederlandse 
samenleving 

Het genoemde argument is niet toereikend, 
omdat vee I aspecten van een cultuur de ac
tieve steun van de overheid nodig hebben, 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het on
derwijs, het milieu, de werkgelegenheid en
zovoort. Een taal en andere aspecten van 
een collectief cultuurbezit kunnen niet in 
stand blijven door middel van de inspan
ningen van individuele burgers aileen. Daar 
hebben we een overheid voor nodig, opdat 
de publieke gerechtigheid in de samenle
ving kan worden bevorderd. Een van de as
pecten van de publieke gerechtigheid is de 
bescherming en bevordering van funda
mentele mensenrechten, onder andere het 
recht om in aile geledingen en in aile sec
toren van de samenleving de moedertaal te 
mogen en te kunnen gebruiken. 
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Er is geen reden om het Nederlands, dat 
door eenentwintig miljoen mensen wordt 
gesproken, door een andere taal te ver
vangen of een andere taal in ons land te in
troduceren, tenzij regering en burgers hun 
gevoel van culturele eigenwaarde verliezen 
en zich overgeven aan onverschilligheid. 

Het is belangrijk dat de Nederlandse re
gering haar verantwoordelijkheid beseft 
voor de Nederlandse culturele identiteit. 
Niet als een doe! op zichzelf. lk ben het eens 
met prof. dr. H. van den Berg (1991, 14) als 
hij stelt, dat we niet een 'getto-cultuur' moet 
bevorderen. We moeten onze culturele 
identiteit handhaven en tegelijkertijd open 
staan voor de identiteit van andere Euro
pese culturen. Daarom impliceert het op
komen voor onze culturele identiteit een cul
tureel universalisme: een universele 
intentie om een eigen bijdrage te leveren 
aan de politieke integratie van een cultureel 
pluriform Europa. Die universele intentie 
kan haar kracht en vitaliteit tonen, niet 
omdat zij gebaseerd zou zijn op een natio
nalistische ideologie, maar omdat zij ge
worteld is in een culturele identiteit. 
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