Onze taal als strijdtoneel

Ton van Maurik ( columnist)

Er was geen ontkomen aan afgelopen weken, woorden waren weer aanleiding voor discussie.
Eerst was er een artikel waarin betoogd werd het woord Bersiap niet te gebruiken bij een
tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het zou een discriminerende betekenis hebben. Bersiap,
dat in het Maleis “sta paraat” betekent staat in het Nederlands echter voor een iets totaal
anders. In onze taal verwijst naar een uiterst gewelddadige periode waarin duizenden Indische
Nederlanders, Molukkers en Chinezen werden vermoord om hun ‘afkomst’.
Enkele weken later lees ik dat we als Nederland alleen ‘defensieve’ wapens aan de Oekraïne
willen leveren. Opnieuw een vreemd gebruik van taal. Voor de interne delen van het lichaam
maakt het weinig verschil of ze nu geraakt worden door een wapen met een ‘defensieve’ of
‘offensieve’ bedoeling. Nu lijken deze twee incidenten niets met elkaar te maken te hebben.
Maar het zijn voorbeelden van het gebruik van taal met politieke bedoelingen. Men probeert dan
de geschiedenis te herschrijven door via woordkeuze verantwoordelijkheid te verleggen of
probeert die alvast te ontlopen. De taalgebruiker in kwestie probeert de aandacht van de
luisteraar te verleggen van de feitelijke effecten van een beslissing naar de oorspronkelijke
bedoeling ervan.
Helaas bestaat het gebruik van taal als politiek wapen al langer maar lijkt nu een dagelijks
verschijnsel geworden. Het heeft geleid tot (letterlijk) een complete brigade aan voorlichters en
communicatie deskundigen wier enige taak lijkt te zijn de taal verhullend te gebruiken. Een heel
jargon aan termen als ‘contextgevoeligheid’ of ‘framing’ heeft zijn intrede gedaan met als
voornaamste doel maar geen verantwoordelijkheid tot hoeven dragen voor besluiten of, erger
nog, gebrek aan besluiten.
De Bersiap is zo’n menselijk drama geworden mede door de chaotische situatie die op afstand
moeilijk werd begrepen. Niet de feiten op de grond maar wisselende politieke bedoelingen
stuurde de besluiten. Slachtoffers werden toen gekoppeld aan een niet bestaande bezettende
macht en dat gebeurde bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum weer. Ook gebruik van het
woord ‘defensieve’ wapens kan niet worden losgezien van de naïeve politiek achter de
onverantwoordelijke bezuinigingen op de krijgsmacht. Poetin lacht zich krom, tenminste als hij
de uitspraken van een Nederlandse premier überhaupt al de moeite van het beschouwen waard
vind.
Toch bezondigen ook wij als militairen ons te vaak aan het creëren van militaire ‘jeukwoorden’.
Ik neem u graag mee naar een cursus waar een van de deelnemers moeite had het alternatief
was voor ‘Informatie Gestuurd Optreden’ of IGO, te beschrijven. Weet u misschien of er een

vorm van optreden bestaat dat niet gebaseerd is op informatie? Stuurt u dan op basis van
dobbelstenen, een glazen bol of misschien toch Tarot kaarten.
Zijn vervolg dat IGO iets te maken had met “Asymmetrische oorlogvoering’ was evenmin erg
overtuigend. Dacht hij dan dat er vroeger symmetrisch oorlog werd gevoerd. Symmetrisch
impliceert dat beide zijden met evenveel manschappen beginnen op een eerlijk speelveld. Nu
had Rinus Michels natuurlijk wel gezegd dat voetbal oorlog is. En ja, voetbal kun je symmetrisch
noemen. Maar volgens mij is de bedoeling van oorlog voeren niet dat je de tegenstander gelijke
kansen geeft. Er is immers geen tweede prijs en bij gelijkspel zijn er ook geen penalty’s, alleen
maar verliezers.
Ik geef toe dat ik afgehaakt ben toen we militaire operaties als ‘vredesmissies’ gingen
omschrijven. Het was de eerste keer dat ik letterlijk jeuk kreeg bij gebruik van taal. Als je een
beetje geschiedenis hebt gelezen dat weet je dat elke partij bij het uitbreken van oorlog de
vrede als zijn missie zag. Het probleem zat hem altijd in dat elke partij een andere ‘vrede’ in
gedachten bleek te hebben.
Als je als militair iets wil bereiken moet je opdrachten, en bijbehorende uitdagingen, zo duidelijk
mogelijk omschrijven. Heldere woorden voorkomen misverstanden en maken de kans op
succes groter. Het voorkomt bovendien dat de uitkomst en consequenties van militaire inzet
daarna voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Ik stel voor dat wij daar als militairen vanaf nu alleen
maar duidelijke taal spreken. Laten we het goede voorbeeld geven en hopen dat politici weer
verantwoordelijkheid neemt voor wat zij uitspreken. Verhullend taalgebruik zorgt ervoor dat
vervolgens de taal zelf het strijdtoneel wordt. Dat geeft alleen maar meer slachtoffers.

