

Do nker wo ud

En dus moet ik op zoek naar een ander
mogelijk antwoord op de vraag waarom
je eigenlijk dit onderzoek zou moeten
doen. Een wat vagere variant van het
vorige antwoord is dat het verwerven
van kennis nu eenmaal een belangrijke
menselijke eigenschap is. De mens is
bovendien voorzover we weten het enige wezen dat nadenkt over zichzelf. Hij
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tijd dat ik mijn leven beter en me ga
richten op concretere problemen dan de
vraag hoe we verscherping precies moeten begrijpen?
Taalkundigen hebben een rijtje standaardantwoorden op deze vraag, en ik
gebruik die soms ook wel. Een ervan is
dat je nooit van tevoren weet wat voor
toepassingen willekeurig welk fundamenteel onderzoek uiteindelijk zal hebben. Wereldvreemd wiskundig onderzoek uit het begin van de twintigste
eeuw heeft in de loop van de jaren geleid tot toepassingen in de informatica.
Het abstracte idee van de relativiteitstheorie heeft kernenergie gebracht. Op
dezelfde manier leidt diepgaand gepeins over het verschil tussen rad en rat
uiteindelijk misschien ook wel tot een
mooi computerprogramma, of een therapie voor afasiepatiënten.
Mijn gesprekspartners accepteren dit
argument meestal wel, maar dat verbaast me eigenlijk. Waarom zou je een
sprong in het duister wagen als je ook
onmiddellijk resultaten kunt vinden? Ik
zou ook in de computerindustrie of de
medische zorg kunnen gaan werken,
maar dat doe ik kennelijk niet.

Rad of rat? Niet alleen voor het oor, maar ook op schrift is het onderscheid lastig.

heeft daarmee ook de opdracht om dat
te doen. En tegelijkertijd begrijpt de
mens eigenlijk niets van zichzelf. Als
zelfs het allerkleinste detail – de manier
waarop verscherping werkt – ons al
voor zo veel raadsels stelt, hoe kunnen
we dan ooit de grotere vragen over de
mens begrijpen?
We bevinden ons in een donker
woud, overal om ons heen is duisternis.
Hoe langer we naar een klein en ogenschijnlijk eenvoudig detail kijken, des te
minder we ervan begrijpen. Maar de
mens is er uiteindelijk bij gebaat om

wel inzicht te krijgen in dergelijke kwesties; dat is de reden waarom het zowel
voor de samenleving als voor het individu zinnig is om zich in zulke duistere
zaken te verdiepen.
Dat klinkt allemaal hoogdravend. De
kans is bovendien reëel dat de onderneming uiteindelijk mislukt – dat we nooit
echt iets zullen begrijpen van hoe de
menselijke geest precies werkt. Dan
heeft inderdaad niemand ooit iets aan
mijn werk gehad. Maar mij heeft het

gefascineerd.

Onze Taal-studentenprijs
Schrijf een artikel voor Onze Taal en win € 1500,–
Redactie Onze Taal

O

nze Taal is op zoek naar jong talent: naar scholieren en studenten
die op een meeslepende wijze kunnen
schrijven over een boeiend taalonderwerp. Ben jij nog geen dertig jaar, student (of net afgestudeerd) en heb je een
vlotte pen? Dan nodigen we je van harte uit een artikel van ongeveer 1500
woorden voor Onze Taal te schrijven. Er
is van alles mogelijk. Of je nu schrijft
over je afstudeerscriptie, eropuit trekt
om een reportage te maken over straattaal, of een interview houdt met een
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beroemde taalkundige: alles is welkom,
zolang het maar over taal gaat.
De stukken zullen worden beoordeeld
door de redactie van Onze Taal, waarbij
gelet zal worden op toegankelijkheid
(want bepaald niet alleen taalkundigen
lezen het blad), stilistische kwaliteiten
en degelijkheid. Én het moet iets toevoegen aan wat er de afgelopen jaren zoal
in Onze Taal is verschenen. De beste artikelen zullen we publiceren.
Voor de winnaar is een geldprijs beschikbaar van € 1500,–. De inzenders

van de overige artikelen die gepubliceerd worden, krijgen een auteursvergoeding. En wie weet zitten er voor de
beste auteurs uiteindelijk meer opdrachten in.
Stuur je artikel uiterlijk 1 januari
2009 naar redactie@onzetaal.nl. Bel
voor meer informatie: Redactie Onze
Taal, tel. 070 - 356 12 20.
Ook docenten die met hun leerlingen
of studenten willen meedoen aan de
wedstrijd, worden nadrukkelijk uitgeno
digd te reageren.

