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Verbinden en vieren 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 
Op een zonnige zomerdag in 2018 wandel ik via de Lange 
Poten naar het Haagse Bos. Van verre zie ik al de art deco 
gevel van Paagman. Dat is een bekende boekwinkel in de 
residentie. Ik kom er graag, dus loop er even binnen. Mijn 
oog valt op een boek van Bert Keizer met Ludwig Witt-
genstein als hoofd- en Taal, de dwalende gids als onderti-
tel. 1 Dat zijn twee liefdes in één: Keizer en taal. Eerst 
Keizer: hij is arts en schrijver. In die laatste hoedanigheid schrijft hij veel over filoso-
fie. Bevattelijk, beeldend en humoristisch. Ik som zijn boeken en overige publicaties 
niet op, maar beperk me tot Waar blijft de ziel? Dat zie ik als een hoogtepunt in zijn 
oeuvre. In dat boek schrijft hij zó diepzinnig over iets dat eígenlijk niet bestaat, al-
thans niet als verschijnsel dat je ergens in het lichaam kunt localiseren, dat het voor je 
gaat léven. Daarover steek ik de loftrompet in mijn commentaar Is mijn ziel nog 
katholiek? 2 Ik ga daarin zélfs nog een stapje verder dan Keizer door de ziel dát aspect 
van de geest te noemen dat ons boven onszelf uittilt.  
Mijn tweede liefde is taal. Schrijven is één van mijn passies. Vooral als taal helpt op-
stijgen naar ongekende werelden, vleugels geeft aan de verbeelding.  
Ik neem Ludwig Wittgenstein in mijn hand, loop naar de kassa en reken af. Thuis lees 
ik het in één adem uit en besluit er een opiniestuk over te schrijven. Deze keer in de 
vorm van een drieluik: eerst geef ik mijn mening over Keizers boek, daarna breng ik 
voor het voetlicht wat ík boeiend vind aan taal en in het derde luik vertel ik het ver-
haal van mijn lievelingsdichter Frederick. 
 
 
TAAL, DE DWALENDE GIDS 
 
Eén opmerking op de achterkant van Keizers boek over Wittgensteins filosofische 
inspanningen trekt sterk mijn aandacht: ‘Van de kristallijnen helderheid in de Tracta-
tus naar de alledaagse onoverzichtelijkheid van de Filosofische onderzoekingen blijft 
zijn denken één lange worsteling tegen de betovering van ons intellect door de schier 
eindeloze variatie van vermommingen waarin taal de gedachte aan het oog onttrekt’. 
Ja, vermommingen. Ik herken het. Taal dwaalt. Niet erg. Als je het maar wéét, als je 
maar aan kunt wijzen wáár taal ‘dwaalt’. Als je maar weet of je taal beschrijvend, 
vóórschrijvend of performatief gebruikt. Taal gaat immers ook over ethiek en esthe-
tiek (daarover meer in het tweede luik).  
 
Keizer schrijft eenvoudig, luchtig en geestig over een moeilijk onderwerp: de filosofie 
van Wittgenstein. In zijn voorwoord laat hij de lezer weten: ‘Ik zal mij beperken tot 
drie van zijn boeken: de Tractatus uit 1919, de Filosofische onderzoekingen uit 1938-
1948 en Over Zekerheid uit 1950-1951’. Elk van de drie besprekingen laat hij vooraf-
gaan  door  het  stukje  levensgeschiedenis  van Wittgenstein  dat  aan het  betreffende  
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werk voorafgaat. Dat is zeer verhelderend. Om met de Tractatus logico-philosophicus 
te beginnen: wat mij in de aanloop naar dit ‘kristallijnen’ werk opvalt, buiten alle ex-
centrieke biografische gegevens om, is dat Wittgenstein zich na het lezen van Russells 
Principles of Mathematics zich zo vastbijt in de logische onderbouwing van de wis-
kunde, de aard van de logica zelf en haar relatie met taal. Voor hem is het een pro-
bleem dat definitief opgelost moet worden. De opdracht die hij zichzelf stelt heeft 
alles weg van een obsessie. De Tractatus gaat vooral over beschrijvende taal. Die 
moet érgens over gaan, moet zo dícht mogelijk op ‘wat het geval is’ zitten, moet de 
werkelijkheid zo waarheidsgetrouw mogelijk in beeld brengen. Er ligt als het ware 
een logisch skelet onder deze alledaagse taal verborgen. Filosofie moet dat verhel-
deren, moet alle taalvermommingen afrukken, is uiteindelijk taalkritiek. Keizer karak-
teriseert dit eerste grote werk van Wittgenstein als volgt: ‘De tekst maakt de indruk 
van een definitieve afronding van een zeer diepgravend gesprek dat nu in een stelsel 
van pakkende maar raadselachtige korte formuleringen met briljante scherpte wordt 
samengevat. De schrijver van de Tractatus zoekt niet, hij heeft gevonden’. 3 En: ‘Als 
filosofie niet over de Grote Vragen gaat, of de wetenschappelijke, of de kleine, wat 
blijft er dan nog over? Taalkritiek! Dat wil dus zeggen: inspectie van het gereedschap 
waar wij mee denken’. 4 
 
In Filosofische onderzoekingen treffen we niet langer een Platoonse prediker van Es-
senties aan. Keizer: ‘Vraag niet wat een ding is, maar kijk hoe we erover spreken en 
ermee handelen’. 5 Wittgenstein zoekt niet langer naar de Bij achter de zwerm, maar 
schenkt alle aandacht aan de zwerm zelf. De boodschap luidt nu: kijk naar de singu-
lariteiten en hun verschillen en merk op hoe zeer die verschillen verschillen. Keizer: 
‘Het boek is een lange meanderende opeenvolging van gesprekken die de schrijver als 
het ware in zichzelf voert met een filosofisch naïeve voorbijganger die zonder erg al-
ledaagse beweringen uit in de trant van ‘natuurlijk hebben alle menesen een ziel’ of 
‘ik kan er nooit achter komen of jij werkelijk kiespijn hebt’, en hieruit destilleert 
Wittgenstein dan een filosofische les die van een heel andere aard is dan we in de 
Tractatus gewend waren’. 6 Kort geformuleerd leert die les ons het volgende: genera-
liseer niet, koester de verschillen, betekenis is niet iets voorhandens in de geest dat 
zich op het moment suprême in geluid hult, betekenis blijkt uit de context en komt 
alleen in het gebruik van taal tot leven, woorden zijn gereedschappen, wat zich bij een 
ander mens ‘van binnen’ afspeelt is het beste aan de buitenkant te zien, waarnemen is 
geen ‘film kijken’ in ons innerlijk en dus is de menselijke geest geen bioscoop en-
zovoort. 
Het gaat in Filosofische onderzoekingen vooral om eenvoudig, alledaags taalgebruik 
in overzichtelijke situaties, waarvoor Wittgenstein de term ‘taalspelen’ munt. Een 
voorbeeld: hoe functioneert ‘Ik word niet goed!’ in het taalspel dat bij gewaarworden 
en voelen hoort? Wie deze vier woorden uitspreekt is niet bezig zijn toestand te be-
schrijven of er gedachten over te formuleren. Deze uitroep is net zo’n onderdeel van 
de ellende die de naar het toilet hollende persoon doormaakt als de hand die hij wan-
hopig voor zijn mond houdt. Het geluid is deel van de emotie, is expressief taalge-
bruik, articuleert nood. 
 
Over zekerheid laat ik voor wat het is. Ik rond het eerste deel van mijn drieluik af met 
een korte terugblik. Van de strenge logische onderbouwing van taal evolueert Witt-
genstein in zijn denken naar de rommelige veelheid van taalgebruik in allerlei contex-
ten, door hem taalspelen genoemd. Maar ondanks de grotere vrijheid die Wittgenstein 
zich  in zijn latere werken  permitteert, blijft hij opvallend dicht  bij beschrijvende taal.  
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Daarom komen in mij tijdens het lezen van de Keizerlijke tekst vragen op als: las 
Wittgenstein romans? Keizer meldt, dat hij in Cambridge gedichten van Rabindranath 
Tagore voordroeg, maar nam hij nog meer poëzie tot zich? In dezelfde Engelse uni-
versiteitsstad speelde hij piano met Johnson, maar genoot hij ook als luisteraar van 
muziek? Ging hij naar concerten? Kwam hij in musea? Hield hij van de overige vor-
men van kunst? Wat schrijft zijn biograaf Ray Monk over Wittgenstein en zijn relatie 
tot het ‘rijk de verbeelding’? En hoe zag hij de rol van taal daarin? 
 
 
TAAL VOOR WITTGENSTEIN 
 
De titel van dit tweede luik ontbeert iets: ´´. Er had moeten staan Taal vóór Wittgen-
stein. Ja, ik ga Wittgensteins werk lezen. Al langer speel ik met die gedachte. Keizer 
heeft mij ingegeven: ‘Nu!’. Maar vóór ik de Tractatus en Filosofische onderzoekin-
gen ter hand neem, wil ik kort beschrijven wat mij in taalfilosofie het meest intrigeert. 
Omdat het fenomeen taal uiterst complex is en dus van veel kanten benaderd kan 
worden, moet ik keuzen maken. Ik ga voorbij aan vragen als ‘Waarom is er taal?’ en 
‘Wat is taal nu precies?’ Die zijn me te metafysisch. Ik negeer ook de evolutionaire 
geschiedenis van taal, want dat blijft koffiedik kijken. Taal ís er gewoon. Ze is een ge-
geven. Punt uit. Linguïstiek neemt dat terecht als uitgangspunt: ze bestudeert de talen 
die zich feitelijk voordoen. Haar doel is om de zogenaamde natuurlijke talen te be-
schrijven zoals ze zijn. Daarbij neemt de relatie van taal tot de werkelijkheid een be-
langrijke plaats in en is zelfs het voornaamste thema. Filosofisch kunnen daar vragen 
bij gesteld worden als ‘Wat betekent het om iets te ‘betekenen’?’, ‘In hoeverre helpt 
taal om de werkelijkheid te leren kennen?’, ‘Kan taal de werkelijkheid ook versluie-
ren?’ – mensen als Trump zijn daar héél goed in! – en ‘Wat is de relatie tussen taal en 
geest?’ Hoewel ik van dat soort vragen houd, laat ik ze nu even terzijde. Ik beperk me 
tot de vraag ‘Wat doét taal met mensen?’ Die leidt mij naar de wenkende verge-
zichten op dit tweede luik.  
 
 
VERBINDEN EN VIEREN 
 
Taal is als een vogel. Voor foerageren, eieren leggen, broeden en jongen verzorgen 
heeft dit gevederde schepsel de aarde nodig. Voor al het overige slaat hij zijn vleugels 
uit, stijgt op, vliegt, zweeft, bidt, gunt zich een ruime blik op de aarde ….. is zo vrij 
als een vogel! 
Zo óók taal. Zij is aards en bovenaards. Zij verbindt en viert, dit laatste in de zin van 
‘loslaten’ of ‘laten schieten’, in casu de aarde. Verbinden en vieren zie ik als de twee 
uitersten van wat taal met mensen doet. 
Eerst dat verbinden. Daarbij gaat het over taal die articuleert en benoemt. Taal begint 
met het huilen van een pasgeborene. Dit drukt uit waar hij gebrek aan heeft: voedsel. 
Of slaap. Dat huilen veronderstelt een ander die het begrijpt, die aan de noden van het 
kind tegemoet komt. Verbínding is dat, een begin van communicatie, hoe primitief 
ook. Mensen communiceren met elkaar in allerlei toonaarden en intensiteiten, van het 
huilen uit nood via het rustig uitwisselen van gedachten tot het emotioneel geladen ‘Ja, 
ik wil!’ Benoemen is de tweede zijde van de medaille. Dit is namen geven aan de din-
gen, aan alles wat zich voordoet. En naamgeving betekent afbakenen, de dingen een 
vaste plek geven,  ze kunnen beheersen.  Niet voor niets geeft  God in het scheppings- 
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verhaal de man en zijn vrouw de opdracht de dieren een naam te geven. De vroegste 
wetenschappelijke opdracht die ik ken. Want benoemen is wetenschap, vraagt om pre-
cisie, eist de grootst mogelijke exactheid. Evenals articuleren is benoemen verbinden: 
een ‘stoel’ moet voor iedereen een object zijn waarop je kunt zitten. Woorden op de-
zelfde manier begrijpen verbindt, maakt de wereld overzichtelijker en veiliger. Taal 
verbindt ons met elkaar en met de werkelijkheid. Dat is haar aardse kant. Maar taal 

wil ook die vogel zijn, de aarde vieren of loslaten, vliegen, vluchten. Dat is de taal die 
vleugels geeft aan de verbeeldingskracht, de taal die nieuwe werelden schept, de taal 
van dichters en zangers. Dichters ‘liegen de waarheid’, ‘zeggen wat niet gezegd kan 
worden’. 7 Zij gebruiken taal die opstijgt, het luchtruim kiest, taal die je meevoert en 
zalig laat zweven, je ongekende panorama’s en vergezichten biedt en die dat sámen 
doet met ‘opvliegers’ als spel, riten, symboliek, muziek, dans en theater. Het is dat 
vrije en speelse buitelen van al die vliegers die de zwaartekracht van de alledaagsheid 
uitlacht. Taal die viert dient gevierd te worden! 
 
 
FREDERICK 
 
Het derde luik is aan mijn favoriete dichter Frederick gewijd. 8 Hij is een kleine veld-
muis die het liefst stilzit en dagdroomt. Zijn medemuizen zijn druk in de weer om ko-
ren, noten, tarwe en stro te verzamelen voor de winter. Frederick zit maar en lijkt voor 
zich uit te staren. De andere muizen vinden dat niet prettig en vragen hem waarom hij 
niet werkt. ‘Ik werk toch’, is het antwoord. ‘Wat doe je dan?’ reageren ze. Frederick 
vertelt achtereenvolgens dat hij zonnestralen ‘voor de koude, donkere wintertijd’ ver-
zamelt. En kleuren, ‘want in de winter is alles grauw’. En woorden, ‘want de winter 
heeft vele en lange dagen, en dan weten wij niets meer te zeggen misschien’.  
Dan breekt de winter aan. De muizen zoeken hun schuilplaats op. In het begin is er 
eten genoeg. Zij vertellen elkaar met plezier over ‘domme vossen en malle katers’ en 
zijn gelukkig. Totdat de noten en bessen opgeknabbeld zijn en er geen stro meer is. 
De honger slaat toe en ze krijgen het koud. Dan vragen ze: ‘Hoe staat het met jóuw 
voorraad, Frederick?’ ‘Doe je ogen maar dicht’, antwoordt hij: ‘Nu stuur ik jullie mijn 
zonnestralen.  Voel je hun warmte, hun gouden gloed …’  De  muizen worden al war- 
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mer en warmer. ‘Doe je ogen maar weer dicht’, zegt Fre-
derick. Hij vertelt over de blauwe korenbloemen, de rode 
klaprozen in het gele graan en het groene blad van de bes-
senstruik. De muizen zien al die kleuren weer voor zich 
‘alsof hun eigen gedachten ermee opgeschilderd zijn’. ‘En 
de woorden, Frederick?’ Dan klimt Frederick op een grote 
steen, schraapt zijn keel en begint, alsof hij op het toneel 
staat, een hartverwarmend gedicht voor te dragen. Als het 
uit is, beginnen de muizen te klappen. ‘Frederick, je bent 
een dichter!’ Frederick bloost en buigt en zegt verlegen: 
‘Ik weet het …..’ 
Ik ken geen ‘kinderverhaal’ dat de evocatieve kracht van 
taal zó illustreert als dit! 9  

 
 
EIGENWIJS SLOT 
 
In de Tractatus hanteert Wittgenstein het fileermes: stap voor stap wordt zoveel mo-
gelijk onzin uit taalgebruik verwijderd. De gevleugelde laatste zin luidt: ‘Waar we 
niet over kunnen spreken, daarover moeten we zwijgen’. Maar omdat ik het benauwd 
krijg van alléén maar exact beschrijvende taal, pleit ik voor vierend, vliegend, vluch-
tend, beeldend of evocatief taalgebruik. Dus sluit ik het liefst af met: ‘Waar we niet 
over kunnen spreken, daarover moeten we spreken’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Keizer, Bert, Ludwig Wittgenstein. Taal, de dwalende gids, uitgeverij SUN, Amsterdam, 20042 

2 Voor wie de tekst wil lezen, is dít de link: https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2012/09/ismijnzielnogkatholiek.pdf 
3 Ludwig Wittgenstein. Taal, de dwalende gids, pagina 20 
4 O.c., pagina 22 
5 O.c., pagina 112 
6 O.c., pagina 87 
7 Mijn liefde voor creatief taalgebruik klinkt in dit stuk alleen positief. Maar dat betekent niet, dat ik mijn ogen sluit voor negatief 
creatief taalgebruik. Gevleugelde taal stijgt ook op naar het Zwerk van de Grote Leugen: Trumpiaans taalgebruik kan het leven 
van iemand zó beheersen, dat hij in zijn zélf gecreëerde ‘waarheid’ gaat geloven.  
8 Ik doel op het prentenboek Frederick van Leo Lionni, al in veel drukken verschenen bij Uitgeverij AnkhHermes, tegenwoordig 
gevestigd te Utrecht. De prenten zijn van een grote eenvoud en het verhaal lijkt kinderlijk en eenvoudig, maar is zeer diepzinnig. 
9 Als het om cultuursprookjes gaat, gooit De rijke bramenplukker van Godfried Bomans als illustratie van de beeldende, evoca-
tieve kracht van taal hoge ogen. Wie het lezen wil, raadplege het Groot Sprookjesboek van deze auteur. Het verhaal loopt heel 
anders af dan dat van Frederick: de muizen heffen laatstgenoemde uiteindelijk op het schild, de bramenplukker wordt op-
gehangen. Onbevangen taalgebruik is niet zonder risico! 


