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Taal is het medium,  

niet de boodschap

Taal is niet alleen een weergave van onze wereld, maar vooral 

een interpretatie. De woorden die we gebruiken, lijken misschien 

gewoon etiketten die we op dingen plakken, maar ze zijn veel meer 

dan dat: taal reuecteert en vormt ons wereldbeeld. Wij bepalen 

aan de hand van woorden welke dingen relevant zijn, hoe ze gezien 

worden, welke grenzen we trekken. Het gevolg hiervan is dat taal 

nooit neutraal is: we benoemen de wereld, maar beoordelen die 

tegelijkertijd. Een promiscue man noemen veel mensen bewon-

derend een casanova, maar een bewonderend, positief woord voor 

een promiscue vrouw is er niet. Maar zo’n positief woord kun je wel 

introduceren natuurlijk, omdat de wisselwerking tussen taal en wer-

kelijkheid ook betekent dat taal ons de mogelijkheid geeft om de 

wereld vorm te geven. En dat als we structuren willen veranderen, 

taal een middel kan zijn om dat te doen. 

Omdat ons wereldbeeld continu verandert, verandert taal ook con-

tinu in tijd en context. Woorden die vandaag de dag ouderwets 

klinken, waren ooit normaal. Woorden die in de ene context wel 

kunnen, bijvoorbeeld onder vriendinnen in het café, zijn elders – 

bijvoorbeeld in het journaal – totaal uit den boze. Wanneer woorden 

en hun betekenissen verschuiven, en enkelen of velen al dan niet 

besluiten om iets niet meer te zeggen, of anders te zeggen, stuit 

dat op weerstand. Die weerstand gaat niet per se over de woorden 

zelf, maar over een snel veranderende wereld – een verandering die 

we gereuecteerd zien in taal. 

Als je echter voor andere woorden kiest, verander je wel de etiket-

ten, maar niet de connotaties (de gevoelswaarde), die de woordver-

andering vaak achtervolgen. En als de achterliggende connotaties 

blijven bestaan, blijkt het nieuwe woord uiteindelijk ook negatief 

over te komen. Is het dan niet een oproep om te werken aan die 
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connotaties? Ja, maar ironisch genoeg gebeurt dat ook door nieuwe 

woorden te gebruiken.

Dit boek stelt voor om eerst en vooral over taalverandering te spre-

ken, voor we er een oordeel over vellen, en na te denken over de zin 

en onzin van die verandering. Daarbij is het van belang te besexen 

dat het veranderen van woorden geen doel op zich kan zijn, maar 

dat woorden eerst en vooral een medium zijn: een instrument om 

te timmeren aan een rechtvaardigere wereld. 

 Sibo Kanobana

Sibo Kanobana is docent in de sociolinguïstiek en 

postkoloniale studies aan de Universiteit Gent en 

Open Universiteit van Nederland. Daarnaast is hij 

auteur en woordkunstenaar.
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1.

Inleiding

Begin 2022 verscheen het woord bersiap ineens in het nieuws. Het 

komt uit het Maleis, en betekent zoiets als ‘wees paraat’. Bersiap 

was behalve een strijdkreet ook de benaming voor een geweld-

dadige periode in Indonesië tijdens de revolutie (1945-1949), en 

dat laatste gebruik geldt als beladen. Bonnie Triyana, een van de 

curatoren van de tentoonstelling ‘Revolusi! Indonesië onafhanke-

lijk’ in het Rijksmuseum, schreef in een opinieartikel in NRC dat 

bersiap racistisch zou zijn en gemeden moet worden, onder andere 

omdat het een beeld oproept van “primitieve, ongeciviliseerde 

Indonesiërs als daders”. De Federatie van Indische Nederlanders 

(FIN) voelde zich door Triyana’s artikel beledigd, omdat hij de 

bijdrage van Indonesiërs aan de gewelddadige periode zou baga-

telliseren. Deze kwestie zorgde uiteindelijk voor twee aangiften 

van groepsbelediging, maar beide zijn geseponeerd, omdat er vol-

gens het Openbaar Ministerie geen strafbare feiten zijn gepleegd.

 De commotie rond bersiap staat niet op zichzelf. Het gebruik 

van beladen taal is de laatste jaren steeds meer een onderwerp van 

gesprek. Mag je de Gouden Eeuw, een bloeiperiode voor handel, 

kunst en wetenschap, nog wel zo noemen? Deze bijnaam negeert 

immers de negatieve kanten van deze tijd, zoals slavernij en oor-

log. Hoe zit het met het n-woord, en met woorden als indiaan 

en zigeuner? Kun je die nog gebruiken? Moeten jodenkoeken en 

afrikaantjes uit de handel? Mag je nog homofiel zeggen?
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Ook andere woorden worden kritisch bekeken. Mannen en vrou-

wen doen op de werkvloer steeds vaker dezelfde dingen, maar heet 

een vrouw die de baas is directrice of ook gewoon directeur? Is het 

benoemen van een vrouw met een eigen woord (danseres, neuro-

loge, schrijfster) nou juist wel de bedoeling of juist niet? Wordt ‘het 

vrouwtje’ (advocate) altijd gevormd uit ‘het mannetje’ (advocaat)? 

Is een bergbeklimmer per se een man? En kan een vrouw, of iemand 

die zich geen man voelt, op de functie van raadsheer solliciteren? 

 En als het niet gaat om geslacht of gender, maar om afkomst, 

kan de term allochtoon dan nog, of is iemand met een migratieachter-

grond beter? Waarom willen we ‘die ander’ zo graag benoemen? En 

waarom zijn er voor die ander eigenlijk zoveel woorden (medelan-

der, nieuwkomer, vreemdeling)? Is zwart en wit een gelijkwaardiger 

paar dan zwart en blank? Waarom wordt slaafgemaakte voorgesteld 

als alternatief voor slaaf? Heeft het woord kleurenblind een nieuwe 

betekenis?

Diversiteit en inclusiviteit

divers • Gevarieerd wat betreft culturen, menselijke eigen-

schappen en voorkeuren. Ook het bijbehorende woord diversi-

teit komt veel voor. 

inclusief • Waarbij niets of niemand wordt uitgesloten; niets of 

niemand uitsluitend; niet-discriminerend. Inclusief kent in deze 

betekenis sinds een paar jaar een uinke opleving (net als inclu-

siviteit). Het komt vaak voor in de context van de strijd tegen 

allerlei vormen van discriminatie; inclusief zijn komt dan neer 

op ‘niet discrimineren’, wat betreft iemands etniciteit, leeftijd, 

geslacht, gender, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, li-

chamelijke beperkingen, etc.

Onze Taal publiceerde in 2020 een artikelenreeks over ‘schurende 

taal’: bestaande woorden lagen onder de loep en er werd bespro-

ken welke inclusieve alternatieven er zoal waren voorgesteld. Naar 

iemand die genderneutraal is, kun je bijvoorbeeld met die of hen 

verwijzen, maar betekent dat dan ook dat je hij en zij (en hem en 

haar) niet meer mag gebruiken? Zijn nieuwe woorden als pan-

gender, sapioseksueel en genderdysfoor bij iedereen bekend en komen 
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ze in woordenboeken terecht? Moet vrouw met een baarmoeder 

veranderen in mens met een baarmoeder? Wat betekenen alle let-

ters in lhbtqiap en is holebi op zijn retour? Is het nieuwe woord 

leAersoepmens wel zo’n vriendelijk woord? Moet een trans vrouw 

niet gewoon vrouw heten? En wie is de boze wiAe man eigenlijk? 

 Inclusieve taal houdt meer in dan kijken naar woorden die 

(nog) wel kunnen en woorden die echt niet (meer) kunnen. Soms 

word je uitgedaagd om eens vanuit een heel ander perspectief naar 

je taalgebruik te kijken: beste reizigers omroepen in de trein is heel 

iets anders dan beste dames en heren, bijvoorbeeld. Wanneer ben 

je genuanceerder: als je het hebt over een transgender of over een 

transgender persoon?

Steeds meer mensen krijgen het idee dat al hun woorden door een 

taalpolitie op een goudschaaltje worden gewogen. “Dat mag je óók 

al niet meer zeggen”, hoor je dan vaak. Maar klopt dat wel? In dit 

boek ga ik op zoek naar wat je óók mag zeggen: ik beschrijf nieuwe 

woorden over gender en geaardheid en laat zien op welke manier 

je ook een genderneutraal alternatief aan je bestaande woorden-

schat kunt toevoegen. Verder ga ik in op woorden die door een 

herinnering aan een pijnlijk verleden of een veranderd perspectief 

op de wereld ongemakkelijk of ongebruikelijk aanvoelen. En hoe 

bestaande woorden door die veranderende wereld ook van bete-

kenis veranderen. En natuurlijk ook wat woordenboekmakers met 

al die nieuwe en veranderende woorden en betekenissen doen.

Gevoeligsheidslezers in een gumcultuur

“Gevoeligheidslezer doet zijn intrede in Fryslân: Michelle Samba 

las mee met de Friese vertaling van ‘The Hill We Climb’ van 

Amanda Gorman”: een opvallende kop in het Friesch Dagblad 

begin 2021. Een gevoeligheidslezer is, volgens het Woordenboek 

van Nieuwe Woorden (WNW), iemand, bijvoorbeeld een redac-

teur bij een uitgeverij, die een tekst voor publicatie doorleest 

om te kijken of er bepaalde gevoeligheden in staan, bijvoor-

beeld politiek incorrecte, discriminerende of stereotyperende 

passages. Het woord komt sinds ongeveer 2017 in het Neder-

lands voor en is een vertaling van het Engelse sensitivity reader. 
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In 2021 stond gevoeligheidslezer bij het woordenboek Van Dale 

op de lijst om ‘Woord van het Jaar’ te worden (maar prikspijt 

won overtuigend). In ieder geval past het woord goed in een 

tijd waarin inclusiviteit belangrijk is en steeds meer taalgebruik 

als gevoelig of zelfs ongepast geldt. Of beoefent zo’n meelezer 

een vorm van censuur?

 Een ander nieuw woord heeft misschien wat meer met cen-

suur te maken, namelijk gumcultuur. Dat is een cultuur, vooral 

in het onderwijs, waarin het normaal is dat bepaalde zaken niet 

vermeld of als het ware ‘weggegumd’ worden. Eind 2021 intro-

duceerde NRC dit woord in een omvangrijk stuk over de werk-

wijze van een aantal grote educatieve uitgevers in Nederland.  

Makers van lesboeken blijken soms vrij dwingende richtlijnen op 

te leggen, bijvoorbeeld om (streng) christelijke opdrachtgevers 

niet te schoxeren en als klant te verliezen. Het gaat dan niet 

alleen om het vermijden van vloeken of andere grove taal. Er is 

veel meer aan de hand: in die boeken zie je geen dino’s, geen 

naveltruitjes, bikini’s en rokjes. En liever niet te veel ‘decaden-

te’ uitingen als dans, toneel en hlm. Ook ‘wereldse zaken’ als 

kermis, carnaval en tatoeages dienen geweerd te worden. De 

richtlijnen van Uitgeverij Zwijsen uit 2020 (geciteerd door NRC) 

zijn nog speciheker: “Vermijd Harry Potter. Vermijd weerwol-

ven, geesten, spoken, duivels en zombies. Vermijd buitenaardse 

hguren. Laat geen speelgoed tot leven komen. Vermijd sprook-

jes met heksen en magie.” En het bleef nog lang onrustig ...


