
Taal 

Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Taal met hart en ziel 

De Nederlandse faa! kan beschermd wor
den door hef als een van de officiele fa/en 
van Europa fe erkennen in de nag fe schrij
ven Europese grondwef. Maar dif befekenf 
we/ daf een faa/ de ruimfe moef krijgen om 
zich in vrijheid en van onderaf fe kunnen 
onfwikkelen. 

'Wij schrijven', zo sprak het, 'al krinklend af 
hetgene onze Meester weleer 
ons makend en lerend te schrijven gaf, 
een lesse, niet min nochte meer; 
wij schrijven, en kunt gij die lesse tach 
niet lezen, en zijt ge zo bot? 
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nag 
de heilige Name van God!' 
(Uif: Guido Gezelle, 'Hef schrijverke') 

Alles is grijs. De Iucht, de late slierten mist 
die tussen de kale bomen hangen. Het 
beton van de kantoren en de stenen van de 
straat. De auto's zijn grijs. De mensen zijn 
grijs. Aileen de reclame van een pompsta
tion en wat vertrapte legosteentjes in de 
goat geven een klein beetje kleur. Het CDA 
heeft een tijdelijk onderkomen aan het Ver
hulstplein in Den Haag. De omgeving 
spreekt een taal, zonder ziel, zonder hart. 
Verhulstplein. 

Het CDA spreekt een taal, soms verhe
ven, van gerechtigheid en solidariteit. Te-
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recht, wanneer het er met hart en ziel ach
ter staat. Taal is niet aileen vorm, maar 
vooral ook inhoud. In Christen Democrati
sche Verkenningen wordt geschreven over 
taal. Over de zin ervan, over de bescher
ming van het Nederlands. Maar aileen om 
de garantie van taal als uiterlijke vorm moet 
het niet gaan. Wie zou een taal zonder ziel 
willen beschermen? De vorm heeft geen 
betekenis zonder de inhoud. 

Nederlands 
Het is tot nu toe vooral de vorm van de taal 
geweest waarnaar de aandacht van de au
teurs in dit blad is uitgegaan. Over het be
lang van de taal zijn de schrijvers het wei 
eens. 'Taal is een middel waarmee de mens 
zichzelve uitdrukt en met zijn medemensen 
in contact treedt. Het wezenlijkste contact 
kan slechts in de moedertaal gelegd wor
den', schrijft prof. mr. dr. A. Postma in Chris
ten Democratische Verkenningen van sep
tember 1991. Bovendien is taal een middel 
waarmee mensen zin geven aan de wereld 
om hen heen. Het recente rapport 'Wij zijn 
het volk; de nationale kwestie in Midden en 
Oost Europa' van het Wetenschappelijk ln
stituut voor het CDA heeft eveneens het be-
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lang van taal voor gemeenschappen van 
mensen onderstreept. De opkomst van het 
nationalisme in Europa in oude en nieuwe 
gedaante is mede een gevolg van veron
achtzaming van de waarde van taal voor het 
Ieven, denken en voelen van mensen. Daar, 
in Midden en Oost Europa weten ze wat een 
vrijheid het is om Lets, Albanees, Tataars 
te mogen spreken en schrijven. Oat toont 
het grote belang van de vrije vorm waarin 
taal gegoten wil worden. Maar niet aileen 
de vorm leed schade. De onderdrukking 
van taal onder de voormalige communisti
sche regimes was een dubbele. Zij hebben 
de taal zwaar verziekt met hun newspeak. 
Zij hebben de taal in de inhoud, in hart en 
ziel, geraakt. Woorden gaven zij een andere 
betekenis: volksdemocratie was dictatuur, 
de macht van arbeiders, soldaten en boe
ren was in handen van de partij-elite. 'De 
staat verdrukt, de wet is log en', zongen zij 
in de 'lnternationale'. Een treffender ken
merk van het communistische systeem had 
een ander niet kunnen geven. Door het mis
bruik van taal werd wezenlijk contact tus
sen mensen geblokkeerd. 

Om met de vorm te beginnen: In Neder
land is het Nederlands de voertaal van het 
openbaar bestuur en het onderwijs. En dat 
dient in de grondwet vastgelegd te worden, 
is de mening van prof. Postma. Hij noemt 
de bescherming van het Nederlands een 
kwestie van rentmeesterschap. In zijn co
lumn van november 1992 ontkent drs. C.J. 
Klop het belang van taal niet. Maar hij wil 
kennelijk ruimte Iaten voor groei en veran
dering in de richting van 'regiotalen' ener
zijds en een 'Euro-engels' anderzijds. Klop 
typeert de benadering van Postma als een 
van conservatisme, die neerkomtop hetwil
len vastleggen van een toevallige moment
opname. Prof. dr. H.E.S. Woldring (zie el
ders in dit nummer) kiest de zijde van 
Postma. Hij ziet geen enkele reden om zich 
nu al neer te leggen bij een verminderde be
tekenis van het Nederlands. Woldring pleit 
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dan ook voor een actieve taalpolitiek als 
deel van het cultuurbeleid van de Neder
landse regering. Een van de aspecten van 
publieke gerechtigheid is, schrijft hij, de be
scherming en bevordering van fundamen
tele mensenrechten, waaronder het recht 
om de moedertaal te gebruiken. Met die 
rangschikking van bescherming van de taal 
onder publieke gerechtigheid heeft Wol-

Door het misbruik van 
taal werd in het 
communistisch systeem 
wezenlijk contact tussen 
mensen geblokkeerd 

dring gelijk. De praktijk sluit zich inmiddels 
een eind bij de theorie aan. De Tweede 
Kamer heeft zich al in een motie uitgespro
ken voor onderzoek door de regering naar 
de manier waarop de Neclr, .. ·. mdse taal in 
de grondwet verankerd kc >rden. 

Vergaderlands 
Het is terecht dat het openbaar bestuur de 
spraak van de burgers volgt. Een volksver
tegenwoordiger hee' gewoon de taal van 
zijn kiezers te sixeke11. Net zoals een do
cent de taal van z._;: leerlingen. Of een pas
tor de taal van zijn kudde. Een patroon de 
taal van zijn werknemers. Een tijdschrift de 
taal van zijn lezers. En toch schort het daar 
aan, grondwettelijke bescherming of niet. 
Hoe goed is de Nederlandse taal af, als haar 
bescherming ligt in handen van degenen 
die nogal eens een onderuitputting in het 
besluitvormingstraject beogen uit te duiden 
in een tripartiete terugkoppelingsproce
dure. Die de input van oplossingsrichtingen 
via arbeidsvoorwaardelijke contingency 
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planning hopen te kapitaliseren. Oat is geen 
Nederlands, dat is grijs Vergaderlands. Of 
in Brussel nu Euro-engels gesproken wordt, 
of in Den Haag Vergaderlands, respect voor 
de taal van de burger komt niet vanzelf aan
gewaaid. Bescherming van het Nederlands 
bij wet is hopeloos onvoldoende als wetge
ver en uitvoerder zelf geen zorgvuldigheid 
betrachten voor de vorm. Daar ligt het ele
ment van rentmeesterschap: zorgvuldig 
taalgebruik. 

Gelukkig heeft Euro-engels nog geen sta
tus in Brussel. Je kunt in die Brabantse stad 
nog steeds een heel eind komen met je Ne
derlands. Niet natuurlijk die kaaskoppen, 
die al aan de ingang van het Europese Par
lementsgebouw in hun schulp kruipen en 
nederig in gebrekkig Frans om toegang 
vragen; of die zich zonder morren neerleg
gen bij de afwezigheid van een Neder
landstalige tolk in officiele vergaderingen. 
Oat zou een Fransoos eens moeten over
komen. In dit verband mag even worden 
verwezen naar de adressengids van de 
Commissie Buitenland, die nog steeds ver
meldt dat het secretariaat van de Europese 
Volkspartij is gevestigd aan de Rue de Ia 
victoire in plaats van de Overwinningsstraat 
in Brussel. Mag dat alsjeblieft anders? Het 
aardige van de huidige situatie in de Euro
pese Gemeenschap is dat de Europarle
mentarier in staat gesteld wordt de taal van 
zijn of haar kiezers te spreken. Of van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt wordt is een 
tweede, maar invoering van een Euro-en
gels zou de afstand tussen kiezer en geko
zene aileen maar vergroten. En die afstand 
is al zo groot. Bovendien zou invoering van 
een officiele Europese taal een miskenning 
zijn van de strijd die miljoenen Nederlands
sprekenden de afgelopen honderd jaar 
hebben moeten leveren om hun taal in Bel
gie erkend te krijgen als gelijkwaardig aan 
het Frans. 

De vroegere Sowjet Unie en het voorma
lige Joegoslavie zijn uiteengevallen, omdat 
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het van bovenaf opgelegde onderdruk
kingsapparaten waren. Die geen respect 
hadden voor de menselijke waardigheid en 
de culturen waarin men sen zich ontplooien. 
Het Europese integratieproces beoogt pre
cies het tegenovergestelde te zijn. Name
lijk een proces, waarin de betrokken Ianden 
stap voor stap in vrijheid besluiten samen 
verder te komen. En zo moet het ook ver
der gaan, met respect voor de menselijke 
waardigheid en de culturen waarin mensen 
zich ontplooien. Er zijn minimaal drie ma
nieren om dat te bevorderen: 
1 . effectieve democratische controle door 

het Europese Parlement op aile terrei
nen van het integratieproces; 

2. de onderwerping van de EG aan de be
ginselen van de rechtsstaat; 

3. ruimte respecteren voor gemeenschap
pen op de terreinen van religie, cultuur 
en taal. 

Bescherming van het Nederlands via de wet 
zou goed zijn. Maar beter is het om het Ne
derlands de status te verlenen van een van 
de dragende talen van de Europese Poli
tieke Unie in een nog te schrijven Europese 
grondwet. 

Daarnaast: Wie de toekomstkansen van 
het Nederlands in Nederland en in de Eu
ropese Gemeenschap ter harte gaan, moet 
oprecht zijn. Als het Nederlands als een van 
de officiele talen in Europa erkend moet 
worden, dan moet het Fries die status in Ne
derland krijgen als zelfstandige inheemse 
taal. Het vastleggen van het Nederlands in 
de grondwet als taal van het openbaar be
stuur zou voor de Friestaligen dan ook geen 
achteruitgang mogen betekenen. 

Eigenlands 
Gelukkig wordt de taal niet uitsluitend ge
vormd door het openbaar bestuur. Het 
gezin is de eerste plaats waar taal geleerd 
wordt, daarna het onderwijs. Naast de lite
ratuur, de media, de kerk, de werkplaats, 
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naast andere kringen met een eigen reden 
van bestaan, speelt de overheid maar een 
beperkte rol in de taalvorming. De Neder
landse regering doet dat bovendien in sa
menwerking met de regering van de 
Vlaamse Gemeenschap. Die beperking 
heeft vooral betrekking op de inhoud. Naar 
christen-democratisch inzicht is de zorg 
voor inhoud van de taal een zaak van ge
spreide verantwoordelijkheid. Zo kan de 
taal kleurrijk blijven, zich ontwikkelen, ver
anderen, nieuwe impulsen krijgen vanuit 
uiteenlopende bronnen. 

De hernieuwde aandacht voor de taal 
komt op in een tijd waarin over heel Europa 
zorg klinkt om de nationale identiteit, waar 
taal een element van is. Daaraan zijn zeer 
bedenkelijke kanten. In Midden en Oost Eu
ropa is het het streven naar nationale ge
lijkberechtiging en zelfbeschikking. Op ver
schillende plaatsen ontaardt dat in politiek 
nationalisme; in het streven de staat te iden
tificeren met de natie en haar kenmerken 
van taal, cultuur en religie. De gevolgen 
daarvan zijn overduidelijk: onderdrukking 
van de veelkleurigheid van de samenleving 
door bijvoorbeeld etnische zuiveringen, en 
wantrouwen en agressie naar andere vel
ken. Ook West Europa wordt geraakt door 
het nationalistische virus. Oat uit zich in ge
weld, zoals in Restock gebleken is. Maar 
het uit zich ook in woorden. Denk aan slo
gans als 'Eigen volk eerst!', 'Duitsland voor 
de Duitsers!', 'lllegalen het land uit!'. Oat 
soort woorden uit de mond van leidende po
litici komen veel harder aan dan een stel 
stenen of brandbommen. 

De forse discussies die ratificatie van het 
Verdrag van Maastricht oproept over de 
vraag of de bewoners van de Europese Ge
meenschap niet teveel hun eigen identiteit 
opgeven kunnen ook in dat neo-nationalis
tische Iicht worden bezien. Ook in Neder
land wordt met groeiend wantrouwen ge
keken naar de EG als iets vreemds, groots 
en verdachts. Vooraanstaande politici, die 
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nog maar enkele jaren geleden zeiden te 
staan voor een verenigd Europa, schuwen 
nude nodige demagogie niet. Daarbij komt 
dat oude ideologieen als liberalisme en so
ciaal-democratie mensen niet meer weten 
te motiveren. Ook het christelijk geloof, dat 
een loyaliteit inhoudt die die aan de natie of 
de staat overstijgt, krijgt minder aanhang. 
Wat komt er voor in de plaats om mensen 
te binden? Het beroep op nationale waar
den, de nationale levensstijl, en de eigen 
taal als onderdeel daarvan, is wei het aller
goedkoopste en allergevaarlijkste alterna
tief. Het is inspelen op onberedeneerde 
angstgevoelens, angst voor 'Europa', angst 
voor de grote buren, angst voor de toe
komst. Angst Ievert geen politiek pro
gramma op. Er zijn streken in Europa ge
weest waar mensen met verschillende tal en 
zonder conflicten onder elkaar leefden, 
zoals in Bohemen, Silezie of Galicie. Toter 
!eiders kwamen die angst zaaiden en ver
telden dat het beter zou zijn als taal en staat 
aan elkaar gekoppeld werden ... 

Taal zonder ziel is een 
cynische taal. Is aileen 
maar middel voor een 
doel zonder hart. 
Daarmee gaat de taal 
kapot 

De moderne geschiedenis heeft toch ge
noegzaam Iaten zien dat de Europese sta
ten niet bekwaam zijn om met nationalisme 
als politiek programma om te gaan. Als een 
Frankenstein hebben zij hun monster ge
maakt, dat ze nu opnieuw Ieven aan het in
blazen zijn. Waar vind je tegenwoordig nog 
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een echte Euro-federalist? 
De politieke bescherming van de vrije ont
plooiing van de taal moet zich daarom ter
dege van haar beperkte taak bewust zijn. 
Zij moet ruimte scheppen voor de eigen dy
namiek van de taal. De rechten van min
derheidstalen moeten verzekerd blijven. De 
zin voor eigen kleuring van de taal in gezin, 
school, kerk of media, mag niet onderdrukt 
worden. De bloei van de taal komt van on
derop. En die bloei is niet bij wet at te dwin
gen. Oat heeft te maken met het hart en de 
ziel van de taal. Taal zonder hart of ziel ver
dient geen bescherming. Taal is een voor
waarde voor de cultuur van de verantwoor
delijke samenleving, zoals die in het 
antwerp Program van Uitgangspunten be
schreven staat. Taal maakt de groei naar 
en ontplooiing van de mens als verant
woordelijk persoon mogelijk. Taal is onmis
baar voor de overdracht van waarden en 
normen. Taal is middel en zin van gespreide 
verantwoordelijkheid. Regeringsbeleid, dat 
onderzoekt hoe taal in de grondwet veran
kerd kan worden, moet daar de ruimte voor 
Iaten. Want die taal overstijgt staatsgren
zen. Die taal overstijgt generaties. 

CDAiands 
In zijn oude en nieuwe Program van Uit
gangspunten hanteert het CDA vier kern
begrippen: (publieke) gerechtigheid, ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit en 
rentmeesterschap. Ook het CDA doet daar
mee aan taalvorming. Het zijn pogingen van 
mensen om de volheid van Gods bedoelin
gen met de we reid onder woorden te bren
gen. Mensen doen dat in een lied, in een 
psalm, in een gebed, in stilte, in dikke poli
tieke en theologische traktaten. Het CDA 
doet dat met de kernbegrippen. Oat is ook 
een paging, een voortdurend leerproces 
aan de hand van de Bijbe\se bron waaruit 
die kernbegrippen voortkomen en aan de 
hand van de politieke realiteit waarin ze toe
gepast moeten worden. Het \eerproces 

24 

gaat door, ook na de vaststelling van een 
nieuw Program van Uitgangspunten. Van
daar dat de zin in artikel 2 is opgenomen 
die stelt: 'Toetsing aan de Heilige Schrift is 
de kern van de politieke overtuiging.' Zo 
ontstaat CDA-taal met hart en ziel. 

Wie taa\ wil beschermen heeft dan ook 
een dubbele taak. Die betreft niet aileen de 
vorm, maar ook de inhoud. Taal zonder ziel 
is een cynische taal. Is aileen maar middel 
voor een doe\ zonder hart. Daarmee gaat 
de taal kapot. Zander bezieling zal ook de 
vorm aangetast worden. Woorden ver\ie
zen dan hun betekenissen. Vee\ gevaarlij
ker dan de mogelijke veranderingen in de 
vorm van de taal is de bedreiging voor de 
inhoud. En een politiek, die de inhoud van 
taal misbruikt, doet daar hard aan mee, ook 
a\ zegt ze de taal te willen beschermen. Een 
vertegenwoordiger van het CDA bijvoor
beeld hoort onrecht nooit met gerechtigheid 
toe te dekken. Ego·isme nooit met solidari
teit. Laksheid nooit met rentmeesterschap. 
Centralisme nooit met gespreide verant
woordelijkheid. Het CDA hanteert zware 
woorden. Politici die zeggen zich door die 
woorden te Iaten \eiden, moeten er ook 
toonbaar naar willen handelen. Wat je zegt 
in die taal moet ook gemeend zijn, met hart 
en ziel. 

Het CDA zal nog wei een tijd aan het Ver
hulstplein gehuisvest blijven. Er is vee\ grijs 
random het CDA. Sommigen zijn daar on
gevoelig voor. Als de bezieling maar blijft. 
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