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Hoe te denken over taal en denken? 

Kraaks vele perspectieven 

 

Els Elffers* 

 
 
1 Inleiding 

 

In de twee laatste hoofdstukken van Homo loquens en homo scribens  (hs.4 De logisch-

filosofische bril en hs.5 De eenheid van taal en denken als mysterie) behandelt Kraak de 

verhouding tussen taal en denken. Hij bestrijdt “de these van de eenheid van taal en denken, 

van de taligheid van het denken” (p. 14), ofwel “de gedachte dat wij met ons taalgebruik ons 

denken onder woorden brengen, of, om een andere formulering te gebruiken, dat ons denken 

talig is” (p. 275). 

 Uitspraken over de relatie taal-denken zijn berucht poly-interpretabel. Bij Kraak gaat 

het steeds om het concrete denken en de concrete taalproductie en –perceptie van individuen.1 

Maar ook dan kan het om verschillende zaken gaan. Gaat het om  zich in de tijd voltrekkende 

processen van taalgebruik en gedachtevorming, of om de talige en cognitieve resultaten van 

deze processen? Gaat het om de vraag of het denken altijd “talig” is, of om de vraag of 

taalgebruik altijd een tegenhanger in het denken heeft? We zien aan het tweede citaat 

hierboven dat Kraak deze twee laatste vragen met elkaar identificeert, maar dat is niet terecht: 

bijvoorbeeld volgens een van oudsher gangbare visie is denken een niet-talig, conceptueel 

verschijnsel, maar gaat taalgebruik wel altijd gepaard met een conceptuele tegenhanger.2  

 Kraak onderscheidt dit soort verschillende vraagstellingen niet duidelijk  Daardoor 

geeft Homo loquens en homo scribens op het eerste gezicht geen coherent beeld van de relatie 

taal-denken. We treffen bijvoorbeeld de uitspraak aan “dat het denken niet talig is” (p. 317), 

maar Kraak is het ook met Jackendoff eens dat tijdens het gewone dagelijkse denken sprake is 

van “hearing phrases and sentences in the head” (p.358). Tegenover de in vele toonaarden 

herhaalde ontkenning dat “wat we zeggen de uitdrukking van ons denken is” (bijv. p. 316), 

staat K’s diepe bewondering voor E.M. Forsters retorische vraag: “How do I know what I 

                                                 
* Adres auteur: Mozartkade 11, 1077 DJ Amsterdam. E-mail: els.elffers@uva.nl 
1 Hoewel Kraak enkele negatieve opmerkingen maakt over Whorf en het linguïstisch relativisme  (p. 338), is de 
relatie taal-denken in deze antropologische zin niet zijn thema. 
2 Zie Elffers (1996), ook voor het verschil tussen het proces-perspectief (dominant in de 19e eeuw) en het 
resultaat-perspectief (dominant sinds + 1900). 



think till I see what I say?”  (p. 50, 275), die een dergelijke taal-denken-correspondentie juist 

vooronderstelt.3  

 Het meest opvallend is daarnaast het sterk benadrukte idee dat taal en denken beide 

grote onbekenden zijn, waarover we hetzij nog niets weten, hetzij überhaupt nooit iets zullen 

kunnen weten (beide formuleringen komen voor).4 Kraaks voor de hand liggende conclusie 

over claims omtrent hun relatie luidt in dit verband: “Dit [het geloof in de these van een twee-

eenheid van taal en denken] is opmerkelijk en ongeloofwaardig: als er twee onbekenden in het 

spel zijn zou men zeggen dat hun relatie ook onbekend is” (p. 276). 

 Dit agnosticisme is de meest prominente visie in Homo loquens en homo scribens. 

Kraak wil met zijn bijdrage aan de taal-denken-discussie  dan ook vooral verklaren hoe het 

komt dat velen de eenheidsthese van taal en denken toch menen te kunnen verdedigen.  

  

2 Denk- en taalprocessen en denk- en taalresultaten 

 

Een deel van de bovengenoemde tegenstrijdigheden wordt verklaarbaar als we proberen te 

achterhalen of Kraak het proces- of het resultaat-perspectief hanteert. Een citaat als het 

volgende onthult dat het agnosticisme zich in feite beperkt tot  denkprocessen en processen 

van taalproductie en –perceptie: 

  

De tweeledige argumentatie voor mijn stelling [dat de eenheid van taal en denken een 

illusie is] is dat deze faculteiten van onze geest, deze verrichtingen van ons brein, zich 

automatisch voltrekken, buiten ons bewustzijn, ons besef om, zeker buiten controle 

van deze ’instanties’. 

Ons denken verrast ons altijd met resultaten, waaraan we nooit hebben gedacht, die we 

als het ware niet hadden kunnen bedenken. Pas als we hebben gedacht, doet het 

resultaat zich aan ons voor als ‘oplossing’ van een gesteld ‘probleem’. Met ons 

natuurlijke taalgebruik is het mutatis mutandis hetzelfde: onze woorden zijn eruit 

voordat we ze hebben bedacht, we hebben de woorden van een ander begrepen voor 

we er erg in hebben.” (p. 275, zie ook p. 46) 

 
                                                 
3 Op p. 50 cursiveert Kraak see en say in Forsters citaat; diens nadruk op zichtbaar (en dus schriftelijk) 
taalgebruik is voor Kraak belangrijk, zoals in par. 3 en 4 duidelijk zal worden. Hier gaat het me om de 
correspondentie-vooronderstelling die besloten ligt in alle claims dat het denken kenbaar is via enigerlei talige 
pendant.  
4 In hs. 5 behandelt Kraak ideeën van Chomsky en Fodor ter ondersteuning van dit agnosticisme. Ik ben van 
mening dat hun ideeën sterk afwijken van Kraaks visie, maar kan daar in dit beperkte bestek niet op ingaan. 



Deze in Homo loquens en homo scribens veelvuldig genoemde “intuïtieve 

ontoegankelijkheid” van taal- en denkprocessen is de voornaamste pijler onder K’s 

agnosticisme. De resultaten (woorden, ‘oplossingen’) zijn, zo blijkt uit het citaat, wel degelijk 

kenbaar. 

 Onduidelijk is nu nog wel hoe dit te rijmen is met Jackendoffs bovengenoemde 

perceptie van de eigen (talige) denkprocessen, die ook Kraak erkent. Ook t.a.v. een ander type 

denkprocessen, het  logisch redeneren, neemt Kraak aan dat de daarbij toegepaste logische 

operaties kenbaar zijn; er is bv. sprake van het bewust toepassen van Modus Ponens (p. 365). 

Ik kom hier in par. 3 op terug.  

 Eerst bekijk ik hoe het volgens Kraak zit met de eenheidsthese van taal en denken op 

het niveau van de -kenbare- resultaten van taal- en denk-processen. Kraak zegt hier opvallend 

weinig over. De op p. 1 geciteerde uitspraak “dat het denken niet talig is” heeft blijkens de 

context betrekking op denkresultaten en ontkent op dit punt dus de eenheidsthese. Anderzijds 

geeft het Forster-citaat hierboven aan dat een talig resultaat wel degelijk een denk-pendant 

heeft. In deze beperkte zin is de eenheidsthese dus wel degelijk van kracht.5 

 

Door onderscheid te maken tussen proces en resultaat kunnen we dus een deel van wat zich 

in Kraaks tekst op het eerste gezicht als tegenstrijdig voordoet, verhelderen, echter niet alles. 

We komen een stuk verder als we rekening houden met een nog niet genoemd maar voor 

Kraak zeer belangrijk onderscheid binnen het taal-denken-complex: het onderscheid tussen 

enerzijds de natuurlijke taal en het natuurlijke denken, anderzijds de cultuurlijke  taal en het 

(optimaal) rationele denken, beide het resultaat van intensieve scholing en acculturatie. 

Gemakshalve gebruik ik voor beide niet-natuurlijke functies de term cultuurlijk. Naar deze 

tegenstelling verwijst ook de ondertitel van Homo loquens en homo scribens. 

 

3 Natuur en cultuur in taal en denken 

 

Tussen natuurlijke en cultuurlijke vormen van taal en denken gaapt volgens Kraak een 

onoverbrugbare kloof. Die kloof  kan als volgt samenvattend worden gekarakteriseerd: 

 

                                                 
5 De claim van Forster dat de denk-inhoud  slechts via een talige pendant kenbaar is in zoverre in strijd met K’s 
claim dat het denken niet talig is, dat deze laatste claim gebaseerd is op kenbare niet-talige denkresultaten (p. 
317). Zie par. 4 voor een andere beperkte, en evenmin door Kraak geëxpliciteerde, eenheidsthese in Homo 
loquens en homo scribens. 



Natuurlijke taal & natuurlijk denken  Cultuurlijke taal & cultuurlijk denken 

- instinctief, automatisch, onbewust  - bewust 

- niet waarneembaar    - waarneembaar 

- vanzelf via rijping verworven  - aangeleerd door acculturatie en scholing  

- ontoegankelijk voor wetenschap - object van grammatica, logica, 

cognitiewetenschap   

- taal: mondeling    - “schriftelijk”  

- denken: praktisch-rationeel   - denken: inferentieel, optimaal-rationeel 

  

Kraak bekijkt de verschijnselen in de “natuurlijke” linkerkolom met een “Chomskyaanse” 

blik: het gaat om wat verworven is door gedetermineerde, voor alle mensen gelijke 

biologische rijpingsprocessen, met een vast eindpunt. De rechterkolom heeft betrekking op 

volstrekt andersoortige, artificiële toevoegingen, die zich bij iedereen verschillend kunnen 

ontwikkelen, afhankelijk van aanleg,  intellectuele en culturele vorming. Het gaat daarbij met 

name om het mondeling en schriftelijk leren beheersen van de standaard-cultuurtaal, het 

“grammaticaal” leren kijken naar taal en tekst en het logisch-deductief redeneren. 

 Met deze extreem scherpe tweedeling introduceert Kraak een bij mijn weten unieke 

visie. Niemand zal bestrijden dat bij denken en taal, zoals bij zoveel menselijke verrichtingen, 

zowel natuurlijke vermogens als culturele verworvenheden een rol spelen. Meestal worden 

echter de tweede in het verlengde van de eerste gezien, waarbij mengvormen en vloeiende 

overgangen kunnen optreden. In Kraaks visie is hier geen sprake van. Wat door educatie 

wordt verworven staat geheel los van wat van nature is ontwikkeld. Lezen en schrijven 

bouwen niet voort op verstaan en spreken, maar introduceren “iets volstrekt nieuws en 

eigensoortigs” (p. 15). Hetzelfde geldt voor grammatica en logica: ook zij zijn “sui generis”; 

bij het aanleren van de cultuurlijke vormen van taal en denken kan het onderwijs niet 

aangrijpen op de natuurlijke pendant (p. 50). 

  

3.1 Homo culturalis i.p.v. homo scribens 

 

Eén aspect van de tegenstelling tussen “natuurlijk en “cultuurlijk” wil ik hier buiten haakjes 

plaatsen: de al of niet “schriftelijkheid” van de taal-/denktypen.  Kraak zou deze kunstgreep 

zeker afkeuren (voor hem is dit aspect essentieel), maar ik acht haar noodzakelijk om recht te 

kunnen doen aan  zijn overige inzichten. Overduidelijk is namelijk dat deze koppeling van 

soorten taal en denken aan het gebruik van stem en oor of pen/PC en oog zèlf het resultaat is 



van een kunstgreep, voortkomend uit Kraaks behoefte, één cruciale fout verantwoordelijk te 

stellen voor alle misvattingen die hij wenst te bestrijden. Die rol wordt vervuld door de zgn. 

weergavemythe (luidend: geschreven taal representeert gesproken taal, zie o.a.. p. 12)  die in 

eerdere hoofdstukken. betrekking heeft op de relatie tussen letters en klanken. Kraak stelt dat 

deze mythe bij de eenheidsthese “op een algemener en dieper grijpend niveau aan de orde“ is 

(p. 275), maar wat dit betekent blijft in nevelen gehuld. De culturele taal en het logisch-

rationele denken krijgen het vervagende etiket “verschriftelijkt”. Ook uitdrukkingen als 

“kritisch-schriftelijk”, “schriftelijk-cultuurlijk”, “schriftelijk-rationeel”, “van het schrift 

afgeleid”, “schriftelijkheid als basis/ voorwaarde hebbend” worden ingezet. 

 Natuurlijk speelt het schrift doorgaans een rol bij taal-/denk-educatie, maar de 

behaalde resultaten worden daardoor zèlf nog niet “schriftelijk”. Reeds in het voorwoord 

neemt Kraak een opmerkelijke voorzorgsmaatregel door te stellen dat onder schriftelijk 

taalgebruik “ook het afgeleide mondelinge gebruik van de cultuurtaal moet worden gerekend” 

(p. 16).6 

 Zoals hieronder nader wordt uitgelegd, schrijft Kraak gangbare misvattingen over de 

eenheid van taal en denken toe aan het niet onderkennen van de kloof tussen natuur en 

cultuur. Daardoor worden eigenschappen  van de cultuurlijke variant ten onrechte geacht de 

natuurlijke variant te representeren, vaak via de gedachte dat die eigenschappen daarin 

impliciet aanwezig zijn en via bewustmaking kenbaar kunnen worden. Met wat goede wil kan 

men hier spreken van een “weergavemythe”, en, als de cultuurlijke eigenschappen nu maar als 

“schriftelijk” worden beschouwd, zelfs van een variant van de weergavemythe, waarmee de 

cirkel rond is. 

 Bij mijn verdere bespreking van Kraaks visie op cultuurlijk taalgebruik en denken, zal 

ik zoveel mogelijk voorbijgaan aan deze al te gewrongen oprekking van de notie ‘schriftelijk’.  

 

4 De eenheidsthese en het onderscheid natuur-cultuur 

 

Door Kraaks scherpe onderscheid tussen natuur en cultuur moeten we zijn uitspraken over 

taal en denken opnieuw specificeren: hebben ze betrekking op natuur of cultuur? Het blijkt 

dan dat het proces-agnosticisme van toepassing is op de natuurlijke variant van taal en 

denken. Het veronderstelde automatische en onbewuste karakter van het natuurlijke 

                                                 
6 Zie ook hs. 1 noot 1, p. 395: “Bij de vorming tot schriftelijkheid moeten we ook bedenken dat die ook het 
spreken van de cultuurtaal omvat”. 



taalgebruik en denken is verantwoordelijk voor hun intuïtieve ontoegankelijkheid (zie het 

citaat op p. 2). 

 Met de cultuurlijke variant is het heel anders gesteld. Kraak verdedigt m.b.t. deze 

variant twee -onverenigbare- ideeën, die echter beide het geloof in de eenheidsthese helpen 

verklaren: 

a) Cultuurlijk taal en denken zijn kenbaar (proces en resultaat) en nauw gerelateerd. Binnen 

deze visie passen de ”rest-problemen” uit par. 2: (i) Jackendoff’s “phrases and sentences in 

the head”, waarvan Kraak (in afwijking van Jackendoff  zelf!) betoogt dat ze typisch horen tot 

het cultuurlijke, formulerende denken; (ii) het logisch redeneren, dat volgens Kraak ook 

alleen cultuurlijk optreedt , nl. “wanneer we aan (taal)filosofie doen en aan 

wetenschapsfilosofie” (p. 365). 

b) Alleen cultuurlijke taal- en denkresultaten zijn kenbaar, en wel in talige vorm. We kunnen 

slechts de “zeggingkracht” van deze talige uitdrukkingen grammaticaal of logisch analyseren. 

Taalkundigen en filosofen hebben echter door de eeuwen heen deze analyses geëxtrapoleerd 

naar het cognitieve niveau. Door deze psychologisering ontstaat een circulair denk-taal-

parallellisme dat onontkoombaar leidt tot de eenheidsthese (zie par. 4.4.4). 

 Het hoofdthema van Homo loquens en homo scribens is dat inzichten gewonnen aan 

de cultuurlijke variant ten onrechte van toepassing worden verklaard op de natuurlijke. Door 

onze educatie zijn we gefocust op cultuurlijk taal en denken, en schrijven we eigenschappen 

daarvan toe aan taal en denken in het algemeen, daarbij geholpen door de misvatting dat deze 

-in grammatica en logica verwoorde- eigenschappen onbewuste kennis representeren, die via 

bewustmaking beschikbaar kan komen. Zo kan de wijdverbreidheid van de eenheidsthese 

verklaard worden. 

 Conform (a) zou Kraak zelf niettemin toch een tot de culturele verschijnselen beperkte 

eenheidsthese moeten verdedigen. Dat deze consequentie nergens wordt getrokken schrijf ik 

toe aan Kraaks Chomskyaans-biologische kijk op cognitieve vermogens: slechts het 

natuurlijke taal-/denkvermogen is object van wetenschappelijk onderzoek, niet het 

cultuurlijke; dat is, zoals Kraak op vele plaatsen betoogt, “artificieel”. Op p. 374 stelt Kraak 

het “betrekking hebben op aangeleerde cultureel-schriftelijke bezigheden” zelfs gelijk aan 

“geen empirisch gehalte hebben”.  

 

5 Enkele kritische kanttekeningen 

 



Bij de extreem scherpe tweedeling ‘natuurlijk-cultuurlijk’, die de voornaamste basis vormt 

voor Kraaks uitspraken over de relatie taal-denken, zijn vele vraagtekens te plaatsen. 

Kortheidshalve beperk ik me tot enkele voor de hand liggende opmerkingen: 

- Taalgebruik vertoont altijd, naast natuurlijke, cultuurlijke aspecten. Ook de meest extreme 

aanhangers van een aangeboren taalvermogen zullen erkennen dat taalverwerving voor een 

groot deel bestaat uit het zich eigen maken van de omringende taalcultuur. Concreet 

taalgebruik dat uitsluitend natuurlijke (voor iedereen gelijke, na het rijpingsproces niet meer 

veranderbare) eigenschappen vertoont is ondenkbaar. 

- Even ondenkbaar zijn vormen van denken waarin uitsluitend de cultuurlijke pendant, 

volgens Kraak de inferentiële logica, een rol speelt. Zij speelt in het totale denken, zelfs in de 

taalfilosofische en wetenschapsfilosofische context waarin Kraak e.e.a. situeert,  een  

ondergeschikte rol, naast andere denkpatronen.7 

- Taalgedrag is normaliter bewust, intentioneel gedrag.8 Van instinctief gedrag is geen sprake. 

Net als bij ander intentioneel gedrag, worden niet alle onderdelen ervan bewust gepland; 

menig onderdeel is geautomatiseerd. Dit geldt zowel voor voorschoolse kinderen (volgens 

Kraak nog niet geïnfecteerd met cultuurtaal) als voor de hoogst-opgeleiden.  

- Kraak heeft grotendeels gelijk met de stelling dat we onze eigen denk- en taalproductie/-

perceptieprocessen niet kunnen waarnemen. Grotendeels, want delen van het 

taalproductieproces nemen we i.g.v. zelf-monitoring wel waar (zie ook noot 8). De conclusie 

dat deze processen niet wetenschappelijk te bestuderen zijn is echter onjuist. Psychologen 

onderzoeken talloze introspectief-onwaarneembare processen, zowel langs neurologische weg 

als via gedragsmatige symptomen. Het onderzoek naar “natural reasoning” en de neuro- en 

psycholinguïstiek nemen op dit punt al decennialang een hoge vlucht.  

 

 

6 Homo loquens en homo scribens als uitdaging 

 

                                                 
7 Al eeuwenlang bestaat het inzicht dat er voor vruchtbaar rationeel denken meer nodig is dan inferentiële, 
deductieve logica (ars inveniendi naast ars iudicandi) en dat dit “meer” de mens in hoge mate van nature 
gegeven is. Vgl. Locke’s uitspraak: “God has not been so sparing to men to make them barely two-legged 
creatures, and left it to Aristotle to make them rational”. Zie George (2003: 23). 
8 Kraak acht zijn stelling dat natuurlijk taalgebruik een instinctief, onbewust proces is niet ontkracht door 
psychologische experimenten waaruit blijkt dat bij spontaan spreken taaluitingen bijgestuurd en gecorrigeerd 
worden. Hij stelt dat het bij deze proeven gaat om cultuurlijk taalgebruik: de sprekers zijn immers 
“verschriftelijkt” (p.47). Echter, als dit spontane taalgebruik al cultuurlijk is, bestaat er geen natuurlijk 
taalgebruik in “verschriftelijkte” culturen. Dit is in strijd met wat Kraak overal elders stelt. 



Waar komt K’s extreme visie op het onderscheid tussen taal en denken als natuur- resp. 

cultuurverschijnselen vandaan? Eén belangrijke bron wil ik hier naar voren halen: Kraaks 

naar mijn mening terechte problematisering van simplistische psychologische realiteitsclaims 

in taalkunde en logica.9 Hij verwerpt de gedachte dat bij spellings- en grammatica-onderwijs 

en bij cursussen logica pasklaar gereedliggende onbewuste kennis bewust wordt gemaakt. 

Zijn betoog op p. 50 dat psycholinguïstische tests bij jonge kinderen geen taalbewustzijn 

meten maar aanbrengen en daarmee een vorm van onderwijs zijn, snijdt hout.10 

Ik zie K’s onderscheid tussen natuur en cultuur als een -verkeerde- reactie op dit juiste 

inzicht, als een antwoord op de -verkeerd gestelde- vraag wat grammatica en logica dan wèl 

representeren als het niet de onbewuste kennis is van de gewone taalgebruiker en denker. 

Kraak construeert als antwoord een nieuw representatum : kennis van artificiële, louter 

aangeleerde vormen van taalgebruik en denken.  

 De juiste vraag had m.i. moeten luiden: als grammatica en logica geen onbewuste 

kennis van de gewone taalgebruiker representeren, wat is dan wèl hun relatie tot die 

onbewuste kennis? Daarmee zitten we middenin de -nog steeds of opnieuw actuele- discussie 

over het psychologisme in taalkunde en logica.11  In deze discussie worden alternatieven 

ontwikkeld voor het simplistische idee van kennisrepresentatie. Daarbij is sprake van 

verfijning en aanscherping van de concepten ‘kennis’ en/of ‘representeren’, en/of van 

ontologische alternatieven voor het psychologisme.  

 Jammer genoeg heeft Kraak de psychologisme-discussie  niet gethematiseerd.12 

Eveneens jammer genoeg, kan hij deze draad niet meer oppikken. Ik hoop dat  Homo loquens 

en homo scribens anderen daartoe inspireert. De wetenschap en het onderwijs, die Kraak 

beide zo zeer ter harte gingen, zullen er wel bij varen. 

 

 

Bibliografie 

 

Benthem, J. van (2008). Logic and reasoning: do the facts matter? Studia Logica 88, 67-74. 

                                                 
9 Andere bronnen zijn: (i) Kraaks scherpe inzicht in culturele aspecten van taal naast zijn strikt-Chomkyaans-
biologische kijk op natuurlijke taal; (ii) K’s in hs.1 benadrukte visie dat leren lezen, schrijven en ontleden zeer 
veel resp. het onmogelijke van schoolgaande kinderen vergen.  
10 Zie ook Kraaks opmerkingen over “the child as a grammarian”op p. 331-332. Vgl. Elffers (1991: 103-104) 
voor een vergelijkbare kritiek op experimenten m.b.t. de prototypen-theorie. 
11 Recente bijdragen aan deze discussie zijn bijv. Koster (2005) en Van Benthem (2008). 
12 Kraaks opmerkingen over “zeggingskracht” (zie par. 4) tenderen naar een niet-psychologistisch alternatief. In 
een voetnoot geeft Kraak blijk van kennis van discussies over de betekenis van “knowledge” in “knowledge of 
language”. Hij schuift deze echter als louter terminologisch terzijde (p.399). 



Elffers, E. (1991). The historiography of grammatical concepts. 19th end 20th-century changes 

in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction. 

Amsterdam etc.: Rodopi. 

Elffers, E. (1996). The history of thought about language and thought. In: C. Cremers en M. den 

 Dikken (red.), Linguistics in the Netherlands 1996. Amsterdam etc.: Benjamins, 73-85. 

George, R. (2003). Psychologism in logic: Bacon to Bolzano. In: D. Jacquette (red.). 

 Philosophy, psychology and psychologism. Critical and historical readings on de 

 psychological turn in philosophy. Dordrecht etc.: Kluwer, 21-50. 

Koster, J. (2005).  Is linguistics a natural science? Ms. Universiteit Groningen 

 


	Els Elffers*
	3 Natuur en cultuur in taal en denken
	Natuurlijke taal & natuurlijk denken  Cultuurlijke taal & cultuurlijk denken

	Bibliografie



