
HOE ZIT TAAL INEEN?
Over zinsontleding, taalfascisten en de erfenis van Alexander de Grote.
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Waar niets te zien is, gebeurt het meeste. In het wit tussen

gedrukte woorden speelt zich iets af wat zo geheimzinnig is dat

we het, ook nadat er al duizenden jaren over werd nagedacht,

niet begrijpen. De losse woorden zijn verbonden in een onzicht

baar web dat de schrijver heeft gesponnen, en dat de lezer feil

loos weet te ontrafelen.

Nog mysterieuzer is dat we als baby zelf hebben leren spinnen

door ons in de webben van anderen te laten wiegen. Niemand

heeft ons moeten zeggen welke woorden naast elkaar konden

staan, we hebben geen terminologie, geen regeltjes of woorden

lijstjes uit het hoofd moeten leren. Het ging bijna vanzelf. Op een

goeie dag, nadat we al een tijd mama, papa, koek en pop hadden

gezegd, riepen we mama pop uit, of papa koek. En dan waren

we vertrokken.

Twaalf jaar later zitten we te zwoegen op regels voor zinsontle

ding en over lijstjes met onregelmatige werkwoorden. Voor de

meesten van ons dooft voorgoed de

nieuwsgierigheid naar het wonder

van de grammatica, want daar gaat

het over. De grammatica is het ma

chientje waarmee we zinnen kun

nen maken die anderen begrijpen.

Dat zijn er oneindig veel, want niet

alleen beschikken we over een on

overzichtelijke voorraad woorden,

de combinaties daarvan overtref

fen vele malen wat een mens ooit in

zijn leven zou kunnen zeggen. Denk

maar even aan alles wat op Google Books bijeen is gebracht.

Eenvoudige zinnen zul je op precies dezelfde manier in meer

dan één boek vinden. Het was lente. Goedenavond, allemaal. Dat

doet de deur dicht’ Maar veruit de meeste zinnen in die wereldbi

bliotheek zijn volkomen uniek.

Dat wordt dus mogelijk gemaakt door een grammatica die wij,

als moedertaalspreker tenminste, moeiteloos hebben geleerd.

De meesten van ons zijn daar tevreden mee en verliezen hun

belangstelling zodra ze van school af zijn. Anderen blijven zich

verwonderen over de finesses van het systeem. Ze vragen zich

af waarom we wel er zeggen in alles wat er gebeurt maar niet

in alles wat mogelijk is; wel bij alles wat er is, maar niet bij alles

wat leeft.

Zo iemand is professor PeterArno Coppen, die ons in dit num

mer laat proeven van de geneugten van de grammatica.

Niemand heeft ons
moeten zeggen
welke woorden
naast elkaar konden
staan. We hebben
geen lijstjes uit het
hoofd moeten leren
Het ging bijna
vanzelf

OVER TAALGEVOEL, TAALNORMEN EN 
DE WERKELIJKHEID
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Een bijlage over grammatica,
dat is mooi. Maar wat is

grammatica eigenlijk? Iedereen
heeft het erover, meestal in
combinatie met spelling (‘de

jeugd van tegenwoordig kent haar
spelling en grammatica niet

meer!’), maar wat er dan precies
met grammatica bedoeld wordt,

dat blijft onuitgesproken.
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Bij het ontleden op school
moet je altijd veel naden
ken en regels en stappen
plannen toepassen en zo.
Maar het kan ook anders:
op je taalgevoel.
Speel een spelletje waarbij
je op alle zinnen op de vol
gende manier met gespeel
de emotie reageert. Her
haal de zin, maar gebruik
alleen infinitieven en laat
het werkwoord zijn hele
maal weg. Dus als iemand
zegt Chris heeft gisteren
een nieuwe smartphone ge
kocht, dan reageer je met
Chris een nieuwe smart
phone kopen? (dat kan ik
niet geloven). En zegt ie
mand Dimitri Verhulst is de
beste schrijver van het land
dan zeg je: Dimitri Verhulst
de beste schrijver van het
land? (Ik dacht het niet)
Wat doe je hier? Je veran
dert de zin in een construc
tie met een onderwerp (dat
staat voorop) en een predi
caat (het werkwoord met
zijn aanvullingen, of een
naamwoordelijk deel).

Iedereen kent bingo.
Dat kun je met getallen
spelen, maar natuurlijk ook
met woorden. En als het
met woorden kan, dan kan
het ook met grammaticale
termen. Zet op de bingo
kaart eens grammaticale
termen als een bezittelijk
voornaamwoord, een vra
gend voornaamwoord. Laat
iemand vervolgens een ver
haaltje voorlezen en als
daar een bezittelijk voor
naamwoord in staat, mag
het hokje aangekruist wor
den. Als de kaart vol is,
heel hard “BINGO!” roepen.
(pac)

heeft een uniek taalgevoel, dus
zelfs in een tweegesprek verschilt
de werkelijkheid van het taalge
voel. En probeer in een gesprek
over taal maar eens de taalnorm
buiten de deur te houden, dat is
nog nooit iemand gelukt. Taal
norm, taalwerkelijkheid en taal
gevoel vormen een ondeelbare
drieeenheid. Je kunt ze niet los
van elkaar zien.

Op zoek naar balans

Maar dan nu het goede nieuws:
dat hoeft ook helemaal niet! De
taalwerkelijkheid komt voort uit
al onze taalgevoelens, en het is
maar goed ook dat die van de wer
kelijkheid verschillen, anders zou
zich nooit iemand kunnen onder
scheiden van de rest. En de taal
norm volgt uiteindelijk de werke
lijkheid, want als de meerderheid
van de taalgebruikers een fout te
gen de taalnorm maakt, dan
zwicht uiteindelijk de norm.
De kunst bij praten over de gram
matica is dus niet om een van de
drie de overhand te laten krijgen,
maar om een goede balans te vin
den: taalnorm, taalwerkelijkheid
en taalgevoel in evenwicht. Dat is
de grammatica waar we naar stre
ven.

een combinatie daarvan).
Ook wordt grammatica gebruikt
voor de zinsontleding, een onder
deel van het schoolvak Neder
lands. Maar zinsontleding is niets
meer of minder dan de analyse
van de taalwerkelijkheid. Bij de
zinsontleding kijk je hoe de taal
werkelijkheid in elkaar zit, even
tueel in combinatie met de taal
norm.
Samen vormen de taalnorm, de
taalwerkelijkheid en het taalge
voel de grammatica van een taal.
Je kunt niet over de taalnorm pra
ten zonder daarbij de taalwerke
lijkheid te betrekken, en praten
over taal zonder je taalgevoel is al
helemaal onmogelijk. Anderzijds
is praten over alleen je taalgevoel
ook al niet te doen, want iedereen

alleen in bepaalde contexten (in
het studentenleven, op Twitter, in
bejaardenoorden of op café). De
taalwerkelijkheid die wij waarne
men, geeft ons een indruk van wat
gangbaar is en wat minder ge
bruikt wordt.
En dan heb je nog een derde ele
ment: je taalgevoel. Ieder mens
heeft een taalgevoel. Er zijn wel
mensen die beweren dat ze ‘geen
gevoel voor taal’ hebben, maar
meestal bedoelen ze dan dat hun
gevoel niet aansluit bij de taal
norm, of bij de taalwerkelijkheid
waarin ze verkeren. Je taalgevoel
heeft je in staat gesteld om je taal
te leren, en maakt het mogelijk
dat je zonder woordenboeken en
spiekbriefjes over voetbal of het
weer kunt kletsen.

Ondeelbaar

De vragensteller op mijn blog stel
de een kwestie over de taalnorm
aan de orde (wat taaladviseurs
aanbevelen), maar hij had het
over zijn taalgevoel (hij vond het
normaal), en hij haalde er de taal
werkelijkheid bij (het was toch
gangbaar?).
Er zijn zelfs nog meer betekenis
sen van het woord ‘grammatica,’
maar die zijn altijd op een van de
ze drie terug te voeren. Zo wordt
het woord gebruikt voor een boek
waarin de grammatica van een
taal beschreven wordt (bijvoor
beeld De grammatica van Willy
Vandeweghe’ of De Nederlandse
grammatica voor Franstaligen’
van William Van Belle en ande
ren). Dit wordt ook wel een
‘spraakkunst’ genoemd, zoals de
Algemene Nederlandse Spraak
kunst. In zo’n boek staat echter al
tijd ofwel de taalnorm, ofwel de
taalwerkelijkheid beschreven (of

Ik houd een taalblog bij, waar
mensen mij wel eens taalvragen
stellen. Laatst vroeg iemand mij
hoe het nu zat met de constructie
ondanks dat (als in Ondanks dat
het regende, trokken we eropuit).
Hij verbaasde zich erover dat de
meeste taaladviseurs deze vorm
afkeurden ( je kon beter schrijven
Hoewel het regende...), terwijl hij
het ‘een normale constructie’
vond, die volgens hem ook ‘heel
gangbaar’ was.
Dit voorbeeld illustreert precies
wat er bij grammaticale kwesties
altijd aan de hand is. Je hebt een
taalnorm, vaak uitgesproken door
taaladviseurs of docenten, die ge
vormd wordt door regels over wat
goed en fout is in de taal. Daar
naast heb je een taalwerkelijk
heid, dat is de taal die hier en nu
daadwerkelijk geproduceerd
wordt door de mensen. De taalge
meenschap levert per dag miljoe
nen en miljoenen taaluitingen op,
die samen een statistische werke
lijkheid vormen: sommige taalui
tingen (of constructies) komen va
ker voor dan andere, sommige al
leen bij bepaalde groepen taalge
bruikers ( jongeren, ouderen,
vrouwen, nieuwslezers, leden van
de koninklijke familie), en andere

Je taalgevoel
maakt het mogelijk

dat je zonder
woordenboeken en
spiekbriefjes over

voetbal of het weer
kunt kletsen

© Dirk Huyghe

ONTLEDEN
OP GEVOEL

Als de meerderheid
van de

taalgebruikers
een fout tegen de
taalnorm maakt,

dan zwicht
uiteindelijk de norm

TAALBINGO
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tweede plaats van de zin. De per
soonsvorm verschilt van de an
dere werkwoorden door de per
soon en tijdskenmerken. Je
kunt de persoonsvorm ook vin
den door de zin vragend te ma
ken: dan komt de persoonsvorm
op de eerste plaats te staan. Wijs
nu in de volgende veertig zinnen
de persoonsvorm aan.’
De kinderen kijken de docent
vragend aan. Ze zijn wel in staat
om in de meeste zinnen het juis
te woord als de persoonsvorm
aan te wijzen (ook al zijn sommi
ge zinnen moeilijker omdat er
twee persoonsvormen in staan),
maar ze hebben niet het gevoel
dat ze iets over de grammatica
geleerd hebben.
Zo leer je geen voetbal en zo leer
je geen grammatica. Zoals voet
balkennis pas ontstaat door je af
te vragen wat de bedoeling is van
het spel en de spelregels, en er
ook iets van praktijkervaring in
moet zitten om het echt goed te
kunnen aanvoelen, zo leer je pas
grammatica door je af te vragen
wat de betekenis is van de taal en
van de taalregels. En er moet ook
iets van praktijkervaring in zit
ten om het echt goed te kunnen
aanvoelen.

als de keeper aan te wijzen (ook
al zijn sommige foto’s moeilijker
omdat er twee keepers op staan),
maar zij heeft niet het gevoel dat
zij nu iets over voetbal geleerd
heeft.

Het spel en de spelregels

Iets dergelijks moeten onze kin
deren (of jij zelf toen je kind was)
ervaren hebben bij de eerste
grammaticalessen. Die beginnen
namelijk bijna allemaal zo:
‘Les 1: de persoonsvorm. Je vindt
de persoonsvorm vaak op de

Stel je voor, bij jou in de straat
woont een eenzame oudere
vrouw, die niets van voetbal
weet. Op zekere dag komt ze je
vertellen dat ze zich, om mee te
kunnen praten, ingeschreven
heeft voor een cursus ‘Alles over
voetbal’, georganiseerd door de
Koninklijke Belgische Voetbal
bond. Op het cursusboek staat
het vertrouwenwekkende hoofd
van Marc Wilmots, dus zij heeft
er hoge verwachtingen van.
Maar nu klopt ze bij jou aan,
want ze snapt niets van de eerste
les. Je slaat het boek open en
leest:
‘Les 1: de keeper. Je vindt de kee
per vaak tussen de doelpalen. De
keeper verschilt van de overige
veldspelers door zijn kleding
kenmerken, zoals handschoenen
en een andere kleur trui. Je kunt
de keeper ook herkennen aan de
wissels: als de keeper gewisseld
wordt, en er zit geen keeper meer
op de bank, dan moet een veld
speler de keeperstrui aantrekken
en in het doel gaan staan. Wijs
nu op de volgende veertig foto’s
de keeper aan.’
De oudere vrouw kijkt je vragend
aan. Zij is wel in staat om op de
meeste foto’s de juiste persoon

GRAMMATICA IS MEER DAN EEN STEL REGELTJES

DE KEEPER EN DE
PERSOONSVORM

Zoals voetbalkennis
pas ontstaat door je
af te vragen wat de
bedoeling is van het

spel en de spelre
gels, zo leer je pas
grammaticakennis
door je af te vragen
wat de betekenis is
van de taal en van

de taalregel

© Dirk Huyghe

Het wereldkampioenschap 2014 in Brazilië was een
succes voor de Rode Duivels. Veel Belgen zaten bij de
wedstrijden aan de buis gekluisterd. Het is dus
onwaarschijnlijk dat er iemand in het land is die
niets van voetbal weet. Maar stel dat er toch een
zonderling bestaat die niets van het spelletje weet.
Hoe leg je het dan uit? PeterArno Coppen

EEN BUS
JAPANNERS

Een bijzondere grammati
cale constructie is een kist
appelen, met twee zelf
standige naamwoorden
waarvan het eerste woord
de ‘container’ (verpakking,
omhulsel) van het tweede
woord vormt. Zo heb je er
talloze: een zak knikkers,
een zakje chips, maar ook
een beker melk en een
emmer zand. Probeer er
zo veel mogelijk te verzin
nen, ook creatieve als een
bus Japanners of een sta
dion hooligans. Speel dit
met een groep, en elke
combinatie die door de
hele groep als in principe
mogelijk beoordeeld
wordt, levert een punt op.

Grammatica op school
wordt door veel leerlingen
(en docenten) een saai
vak gevonden. Maar dat is
helemaal niet nodig! Speel
in de grammaticales eens
een spelletje Zeg ‘s euh,
het klassieke radio en tv
spelletje waarbij je twee
minuten lang geen euh
mocht zeggen (of geen ja
of nee). Maar dan niet met
die woorden, maar met
grammaticale dingen. Bij
voorbeeld Zeg geen ‘heb
ben’ waarbij je geen enke
le vorm van het werk
woord hebben mag ge
bruiken (heb, hebt, heeft,
hebben, had, hadden, ge
had, hebbend). Of Zeg
geen verleden tijd, waarbij
je geen verleden tijd mag
gebruiken, wel voltooide
tijd. Dus wel Ik heb giste
ren gevoetbald, maar niet
het regende. (pac)

ZEG
EENS EUH
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ooit zal maken. Taal bestaat uit
voortdurende combinaties van
woorden die uitdrukken dat men
sen of dingen iets zijn of iets doen.
Zelfs de meest ingewikkelde zin
nen zijn terug te voeren op deze
twee eenvoudige predicaties.
Soms zit de predicatie alleen in de
betekenis tussen onderwerp en
werkwoord, soms is ze een verbor
gen verband. In een zin als La
chend zong de rondborstige so
praan een ontroerend lied zitten
maar liefst vier predicaties: de so
praan doet zingen, de sopraan is
rondborstig, de sopraan doet la
chen en het lied doet ontroeren.
Dat predicatie de basis van elke
grammaticale constructie is, kun
je goed zien in de spreektaal. Daar
worden zinnen vaak ‘droogge
kookt’ tot het strikt noodzakelijke.
Een fotograaf die zegt Allemaal
lachen spoort mensen aan om iets
te doen (namelijk lachen). En een
docent die vraagt Alles duidelijk?
geeft daarmee aan dat hij wil we
ten of alles duidelijk is. (pac)

Ze zijn tussen de 1 en 2 jaar. Ze
hebben een beperkte woorden
schat. En ze maken zinnetjes als
mama lief en papa slapen. Dit zijn
de kleine genieën die bezig zijn
met iets wat de slimste computer
nog nooit gelukt is: ze leren een
menselijke taal.
Zinnetjes als papa boos of mama
dansen vormen in dit enorme pro
ces misschien wel de belangrijkste
stap. Het zijn zinnetjes waarin
kinderen voor het eerst een gram
maticale structuur produceren.
Want dat is het. Een kind dat zegt
mama lief of papa slapen zet niet
zomaar twee woordjes bij elkaar,
het drukt hiermee een betekenis
verband uit. Mama is lief. Papa
doet slapen.
Dit betekenisverband heet predi
catie en het bestaat in alle talen
van de wereld. Het is het beteke
nisverband waarmee je kunt uit
drukken dat iemand (of iets) iets
is, of dat iemand (of iets) iets doet.
Het komt voor in alle zinnen die
het kind, ook op latere leeftijd,

IEDEREEN BLIJ?
ALLEMAAL LACHEN DAN!

inschatte dat regen onwaar
schijnlijk was.
Die schalen van waarschijnlijk
heid en wenselijkheid hebben elk
twee extremen: iets wat heel
waarschijnlijk is, wordt noodza
kelijk genoemd. En iets wat heel
onwaarschijnlijk is, is alleen maar
mogelijk. Net zo is iets wat heel
erg wenselijk is verplicht, en iets
wat erg onwenselijk is alleen maar
toegestaan.
De taal heeft voor deze vier extre
men vier verschillende hulpwerk
woorden: zullen (noodzakelijk),
kunnen (mogelijk), moeten (ver
plicht) en mogen (toegestaan).
Maar nu komt het.
Die hulpwerkwoorden zitten in el
kaars vaarwater: moeten kan bij
voorbeeld ook noodzakelijkheid
uitdrukken, en mogen ook wense
lijkheid (het mag wel eens rege
nen). En met hulpwoordjes kun je
alles afzwakken en versterken.
Dat zou nog best wel eens interes
sant kunnen zijn. (pac)

Er bestaan geen neutrale uitspra
ken. Zelfs iemand die uit het raam
kijkt en op vlakke toon meedeelt
Het regent, verraadt daarmee iets
van wat hij daarvan vindt. Behal
ve een feitelijke betekenis hebben
uitgesproken zinnen ook altijd
een modale betekenis.
Modale betekenis heeft te maken
met hoe je denkt over wat je zegt.
Daar zitten twee kanten aan: je
kunt iets zeggen over je inschat
ting (hoe waarschijnlijk is iets?)
en over je mening (hoe wenselijk
is iets?).
Je kunt een modale betekenis uit
drukken met een bepaalde toon
(voorzichtig, vragend, geïrri
teerd), maar de taal heeft daar
ook allerlei middelen voor: kleine
woordjes die je kunt toevoegen
om de modaliteit te beïnvloeden.
Zo kun je zeggen Gelukkig regent
het. Daarmee geef je aan dat je
het wenselijk vindt dat het re
gent. Of je zegt Toch regent het.
Nu druk je uit dat je aanvankelijk

WAT MOET, MOET

De bekende bestseller van Stieg Larsson
heet in de Nederlandse vertaling Mannen
die vrouwen haten. Wat betekent dat? Man
nen haten vrouwen, of vrouwen haten man
nen? In grammaticale termen: is vrouwen
het onderwerp bij haten of het lijdend voor
werp? Larsson bedoelde het laatste, maar
de vertaling is dubbelzinnig.
Je kunt proberen om in de uitspraak die
twee lezingen te onderscheiden. Als je dat
doet, zul je merken dat je geneigd bent om
bij de betekenis waarbij vrouwen onder
werp is, twee klemtonen te leggen: mannen
die vróúwen háten. In de andere lezing leg
je één klemtoon, en wel op vróúwen.
Dat komt omdat werkwoord en lijdend
voorwerp een heel sterke band hebben. Ze
delen dezelfde klemtoon, want het voor
werp vult alleen maar het werkwoord aan.
In de taalkunde wordt een voorwerp ook
vaak een complement genoemd.
Dat voorwerpen, en soms ook andere zins
delen, werkwoorden aanvullen, kun je ook
aan andere dingen zien. Zo zie je vaak dat
het werkwoord samen met zijn voorwerp
een complex woord gaat vormen. In het
voorbeeld van Stieg Larsson zou je het kun
nen hebben over mannen die vrouwenha
ters zijn. Dit kan nooit gebeuren met het
werkwoord samen met zijn onderwerp. Een
vrouwenhater kan niet slaan op vrouwen
die iemand haten.
Het meest komt dit voor met het lijdend
voorwerp (huizenbezitter), maar het kan
ook met het voorzetselvoorwerp (vrijheids
strijder), en zelfs met sommige bepalingen
die sterk bij het werkwoord horen (bankzit
ter, zondagsrijder).
Hieraan kun je zien dat voorwerpen en be
palingen het werkwoord aanvullen: samen
vormen ze het zogeheten predicaat: dat wat
het onderwerp is of doet. (pac)

OVER BANKZITTERS
EN HUIZENBEZITTERS

Op school leer je allerlei ontleedtermen.
Welke zijn de moeilijkste? Een top drie.

1Het voorzetselvoorwerp:
dit vinden zowel leerlingen als leraren het
moeilijkste. Waarom heb je bij Ik geloof in
jouw voorstel wel een voorzetselvoorwerp
(in jouw onschuld) en bij Ik kijk naar jouw
voorstel niet (naar jouw voorstel is bijwoor
delijke bepaling)? Het antwoord is simpel:
voorzetselvoorwerpen zijn aanvullingen bij
het werkwoord en bepalingen staan op
zichzelf. Dat zie je aan de betekenis van het
voorzetsel. In Ik kijk naar jouw voorstel
drukt naar duidelijk een richting uit. Bij Ik
geloof in jouw voorstel heeft in geen enkele
betekenis.

2Debepalingvangesteldheid:
dit zinsdeel is in de meeste schoolmethodes
al weggestreept, zo lastig wordt het gevon
den. En het is zo gemakkelijk: het gaat om
wat iemand of iets is of doet, tegelijk met de
rest van de zin (Lachend kwam zij bin
nen), als gevolg van de rest van de zin (Hij
zong zijn keel schor), of als aanvulling op
het werkwoord van de zin (Wij vonden deze
les moeilijk).

3Het betrekkelijk voornaam
woord: elke uitleg hiervan begint met:
‘Het betrekkelijk voornaamwoord heeft be
trekking op…’ Maar alle voornaamwoorden
hebben ergens betrekking op. Het bijzon
dere van het betrekkelijk voornaamwoord
is dat je er een betrekkelijke bijzin mee
maakt, zoals die mij kent. Daar hoor je met
een dat het een bijzin is, in tegenstelling tot
die kent mij. (pac)

DE
LASTIGSTE

ONTLEDINGEN

© Dirk Huyghe

WE DOEN EN WE ZIJN

DE SCHALEN VAN WENSELIJKHEID

HET WERKWOORD 
EN ZIJN HANDLANGERS
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Eigenlijk zijn er twee vormen van grammaticaonderwijs: dat waarbij je
leert hoe het hoort in de taal, hoe je fouten kunt vermijden, en dat
waarbij je erachter probeert te komen hoe het allemaal in elkaar zit. In
beide vormen zit Alexander de Grote er voor iets tussen.
PeterArno Coppen

Nieuwe Zakelijkheid

Door de eeuwen heen zie je in het gramma
ticaonderwijs nu eens de anomalisten de
overhand hebben, dan weer de analogis
ten. Aan het einde van de negentiende
eeuw zag je in de westerse landen de ano
malisten aan de macht: toen ging het op
school over de individuele expressie, dus
over uitzonderingen. In de jaren dertig van
de twintigste eeuw had je de culturele stro
ming van de Nieuwe Zakelijkheid: toen
was het grammaticaonderwijs meer ge
richt op het correcte taalgebruik, op de re
gels.
In de tweede helft van de eeuw zag je een
overgang van de taal als middel om je als
individu te bevrijden uit de klassenmaat
schappij (dat is dus weer anomalistisch)
tot een terugkeer naar het analogisme van
de regels: taaladviezen werden weer popu
lair, en de Algemene Nederlandse Spraak
kunst werd geschreven (1984 en 1997).

Norm versus gevoel

Meestal is het grammaticaonderwijs niet
uitsluitend anomalistisch of analogistisch,
maar een combinatie van de twee, waarbij
er één soort de overhand heeft. Dat hangt
samen met de nadruk die er gelegd wordt
op de taalnorm, de taalwerkelijkheid of
het taalgevoel.
Het grammaticaonderwijs van de analo
gisten zet de taalnorm op de eerste plaats
en bekritiseert een deel van de taalwerke
lijkheid. Het taalgevoel moet zich aanpas
sen. De anomalisten zetten het taalgevoel
en de taalwerkelijkheid juist voorop. Zij
zijn vooral geïnteresseerd in de relatie
daartussen: hoe ontstaat de taalwerkelijk
heid uit ons taalgevoel, of hoe ontstaat ons
taalgevoel uit de taalwerkelijkheid waarin
we opgroeien? De taalnorm wordt in deze
benadering bijna verwaarloosd. Die moet
zich maar aanpassen.

LESSEN VAN DE KONING

Het is de schuld van
Alexander de Grote

© epa

De schoolgrammatica be
staat uit tientallen termen.
Maar deze drie staan er niet
bij:
1. Het loos meewerkend
voorwerp: er bestaat een
loos onderwerp (het regent)
en een loos lijdend voorwerp
(ik heb het druk). Het heet
loos omdat het geen enkele
betekenis heeft. Ook het loos
voorzetselvoorwerp (We
trokken erop uit) is beschre
ven. Maar het loos meewer
kend voorwerp, daar heeft
nooit iemand van gehoord.
Maar wat is ’m dan in Hij is
’m gesmeerd? Dat heeft ook
geen betekenis.
2. De insubordinatieve bij
zin: op school leer je wat co
ordinatie is (nevenschikking)
en subordinatie (onderschik
king). Maar insubordinatie,

BENOEMINGEN
DIE JE OP SCHOOL

NIET LEERT

Mensen denken weleens dat
alle zinnen netjes ontleed
kunnen worden, maar dat is
niet zo. De volgende drie zin
nen kennen geen algemeen
geaccepteerde ontleding:
1. Vader is aan het koken:
over deze zin zijn Neder
landse en Belgische taalkun
digen het niet helemaal
eens. De Nederlanders noe
men dit een naamwoorde
lijk gezegde (aan het koken
is het naamwoordelijk deel),
en de Belgen spreken liever
van een werkwoordelijk
gezegde (het gaat immers
om iets wat vader doet). Wie
heeft er gelijk? Voor beide
analyses is iets te zeggen.
2. We zitten zonder stroom:
wat is zonder stroom? Is dat
een bijwoordelijke bepa

DINGEN DIE
NIEMAND WEET

dat lijkt niet iets uit de gram
maticalessen. Toch heb je in
de taalkunde ook een insub
ordinatieve bijzin. Dat is een
zin die eruitziet als een bijzin,
maar die gebruikt wordt als
hoofdzin: Als dat zou kun
nen!
3. Het pseudovoorwerp:
wat is honderd euro in de zin
Dat kost honderd euro? Lij
dend voorwerp? Dat is gek,
want de zin kent geen lijden
de vorm (Honderd euro wordt
daardoor gekost), en er moet
altijd een maatbetekenis in
zitten. Het lijkt dus ook wel
op een bijwoordelijke bepa
ling. Taalkundigen bedachten
hier de term pseudovoorwerp
voor: het zinsdeel heeft ken
merken van een voorwerp,
maar is dat net niet helemaal.
(pac)

ling bij de zin We zitten? Je
zou ook kunnen zeggen dat
We zitten zonder stroom ei
genlijk betekent We zijn zon
der stroom. Maar dan zou je
zonder stroom een naam
woordelijk deel moeten
noemen.
3. Ik spreek je nog wel: wat
is je voor een zinsdeel? Het is
in ieder geval een voorwerp
bij spreken, maar is het lij
dend of meewerkend
voorwerp? Qua betekenis
past het bij een meewerkend
voorwerp (degene tot wie het
spreken zich richt), maar het
gekke is dat je er geen lij
dend voorwerp bij kunt zet
ten (Ik spreek je nog wel iets).
Dat kan bij alle andere mee
werkende voorwerpen wel.
(pac)

Wij schrijven het jaar 330 voor Christus.
De Griekse vorst Alexander de Grote heeft
in een razend tempo zijn rijk uitgebreid
door zowat de hele bekende wereld te ver
overen. Zijn rijk strekt zich uit van de Adri
atische Zee tot aan de Indus. Hoe moet je
zo’n groot gebied besturen (er was nog geen
mobiele telefonie)? Alexanders oplossing:
lokale bestuurders. Eén probleem: die loka
le bestuurders spreken geen Grieks.
Alexander de Grote had dus in korte tijd
een enorme behoefte aan docenten die aan
al die lokale bestuurders Grieks konden le
ren. Dat onderwijs was vooral gericht op
het aanleren van ‘hoe het hoort’ in die taal.
Geen tijd voor ingewikkeldheden en aller
lei uitzonderingen, maar strakke regels en
weinig tolerantie. De vreemdetaaldocen
ten waren vooral op zoek naar analogieën
(regelmatigheden) in de Griekse taal.
Daarom worden ze ook wel analogisten ge
noemd.
In dezelfde tijd werd het onderwijs in het
Macedonische Rijk bepaald door filosofen
(Alexander kreeg zelf les van de filosoof
Aristoteles). Die filosofen waren juist geïn
teresseerd in allerlei bijzonderheden in de
Griekse taal: moeilijke constructies en ano
malieën (uitzonderingen). Daarom worden
zij anomalisten genoemd.

LOOS, INSUBORDINATIEF OF PSEUDO?

ONONTLEEDBARE ZINNEN
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ne die de taal opvangt en die het meteen
registreert als die taal verschilt van wat je
al weet. Het meeste daarvan moet je links
laten liggen (dat komt later wel), maar
gaandeweg pik je steeds meer eigenschap
pen van je omgevingstaal op: woorden en
hun betekenis, de manier waarop je die
woorden moet combineren, de betekenis
van volgorde en toonhoogte, enzovoort.

Lachen of ergeren?

Naarmate je taalbeheersing groter wordt,
krijg je ook steeds meer zelfvertrouwen.
Dat moet wel, want je moet op de een of
andere manier je taal consolideren. Je an
tenne registreert het nog steeds als je iets
tegenkomt dat verschilt van wat je weet
(dat is je taalgevoel), maar je staat daar
niet meer alleen onverschillig of leergierig
tegenover, je krijgt het idee dat andere
mensen fouten maken.
Nu zijn er twee mogelijke reacties op fou
ten: je kan erom lachen. Het belachelijk
maken van mensen om een accent, een be
paald woordgebruik of andere taalafwij

Als je geboren wordt, dan spreek je nog
geen Nederlands. Er wordt door taalkun
digen wel beweerd dat taal aangeboren is,
maar daarmee bedoelen ze iets anders
(dan hebben ze het over aanleg). Als pas
geborene ken je nog geen enkel woord en
geen enkele grammaticale regel. Dat is
misschien ook niet helemaal waar, want er
bestaat taalkundig onderzoek dat aan
toont dat ongeborenen al in de baarmoe
der beginnen met het leren van klankpa
tronen in de taal die ze waarnemen, maar
laten we zeggen: baby’s staan niet bekend
om hun grote welsprekendheid.
Dat betekent dat je als baby bijna uitslui
tend geconfronteerd wordt met taal die je
nog niet beheerst. Je omgeving gebruikt
woorden die je niet kent, zinswendingen
waar je niet vertrouwd mee bent en blijk
baar heeft de volgorde en de intonatie van
de woorden ook nog een raadselachtige
betekenis die je nog grotendeels onbekend
is. Je moet je dus voortdurend aanpassen.
Gelukkig beschik je over een uitstekende
aanleg om taal te leren. Je hebt een anten

IN DE WIEG GELEGD VOOR TAALFOUTENDETECTIE
ONTLEED EENS 

EEN LIED

HELP, IK HOOR
IETS GEKS!

PETERARNO COPPEN
Soms kom je weleens een

taaluiting tegen waarvan je
denkt: hoe zit dat nu weer in el
kaar? In Nederland gebeurde
dat in april 2013 ineens op nati
onale schaal bij de tekst van het
zogeheten ‘Koningslied’ dat bij
de gelegenheid van de troons
wisseling tussen koningin Bea
trix en koning WillemAlexander
geschreven was. In dat lied
stond namelijk de zin De dag die
je wist dat zou komen is einde
lijk hier, en dat vond ineens ie
dereen een ongrammaticale zin.
Het beschamende was dat geen
Nederlander daar een behoorlij
ke analyse bij kon geven. Men
kwam niet verder dan een alter
natief als De dag waarvan je
wist dat hij zou komen is einde
lijk hier.
Maar hoe moet dat eigenlijk?
Stel dat je een zin tegenkomt en
je wil onderzoeken hoe die in el
kaar zit, hoe ga je dan te werk?
Een stoomcursus grammaticale
analyse:

b Om te beginnen: lokaliseer
het probleem. In de zin De dag
die je wist dat zou komen is ein
delijk hier gaat het om het stuk
je die je wist dat zou komen. De
rest (De dag is eindelijk hier) is
onproblematisch en dus oninte
ressant. Die je wist dat zou ko
men moet een bijvoeglijke bijzin
zijn bij de dag.

b Nu de tweede strategie: wat
gebeurt er als je woorden ver
plaatst? Als er had gestaan je
wist dat die zou komen, dan had
je op zichzelf al een prima zin
gehad. Het woordje die lijkt het
onderwerp van zou komen te
zijn.

b De derde stap: hoe zijn de
zinsdelen over de werkwoor
den verdeeld? Je hebt weten,
dat is iemand weet iets, en ko
men, dat is iemand of iets komt.
Nu kun je beredeneren dat die
het onderwerp is bij zou komen,
je is het onderwerp bij wist, en
dat die zou komen is het lijdend
voorwerp bij wist.

Hoe zit die zin dus in elkaar?
Blijkbaar is het onderwerp (die)
van een ingebedde zin (dat die
zou komen) vooraan gezet om
er een bijvoeglijke bijzin van te
maken. Kan dat zomaar? Tja,
dat is een vraag die betrekking
heeft op de taalnorm. De analy
se gaat alleen over de werkelijk
heid.

kingen komt in alle taalgemeenschappen
voor. Taal is een groepsgevoel, en door te
lachen om de taal van mensen uit andere
groepen versterk je het eigen groepsge
voel.

De norm als wapen

De andere reactie is ergernis: je gaat je
ergeren aan mensen die (volgens jouw
taalgevoel) fouten maken. Dat die zoge
naamde fouten voortkomen uit hun taal
gevoel (dat dus van het jouwe verschilt),
komt niet meteen bij je op. Vaak gaan
mensen in dat geval op zoek naar de taal
norm, en als die overeenkomt met hun
taalgevoel, wordt die norm als wapen ge
bruikt. Als de norm niet overeenkomt met
hun taalgevoel, zijn ze meestal gefrus
treerd. Dan deugt de norm niet.
Taalergernis vindt dus zijn oorsprong in
het babygevoel. Daarmee is het niet nood
zakelijk ook kinderlijk. Je hebt nu een
maal die antenne die opmerkt dat de taal
om je heen niet overeenkomt met je taal
gevoel.

© Dirk Huyghe

HET
BABYGEVOEL

In alle talen, in alle culturen heb je taalgebruikers die zich
ergeren aan andere taalgebruikers. Stopwoordjes of foute

zinnen, te veel Engels of een onlogische betekenis, bij
sommige mensen komt de stoom uit hun oren bij zo veel

onbenulligheid. Waar komt al die ergernis vandaan? Het is
een babygevoel. PeterArno Coppen
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Het is geen schande om taaladvies te vra
gen. Taaladviseurs zijn er voor de taalnorm,
dus die zullen graag je vragen beantwoor
den. En ook een grammaticaspecialist zoals
de taalprof (taalprof.blogspot.be) gaat
graag met je in discussie over de analyse
van je taalgevoel of de taalwerkelijkheid.
Dit zijn een paar voorbeelden van vragen
die mensen vaak stellen:
1. Is het nou U hebt of U heeft? Dit is eigen
lijk meer een woordkeuzeprobleem, maar
er zit een grammaticaal eigenaardigheidje
achter. Taaladviseurs zullen beide vormen
goedkeuren, maar grammaticaal kun je ob
serveren dat U heeft een soort grammatica
le functie van ‘beleefdheidsvorm’ krijgt.
2. Moeten je kan en je zal niet je kunt en

DURF TE
VRAGEN

Stel, je hebt net een prachtig werkstuk
geschreven. Je hebt het mooi vormgege
ven, in een fraai lettertype en geïllustreerd
met smaakvolle foto’s. Ook over de tekst
ben je heel tevreden: er zit een goede op
bouw in, het is helder geschreven en je zin
nen lopen lekker. Het is ook nog eens door
je docent gewaardeerd met een hoog cijfer,
dus vol trots laat je het zien aan een fami
lielid. Die bladert even en zegt: ‘Moet er
geen komma in je eerste zin?’
Er zijn veel mensen die zich ergeren aan
andermans taal. Het zijn heus niet alleen
ouderen die klagen over het slechte taalge
bruik van jongeren. Wij hebben met zijn
allen een bijna onweerstaanbare drang om
foutjes aan te wijzen in uitspraken of tek
sten van anderen.
Bij sommigen neemt het zelfs pathologi
sche vormen aan: die mensen worden ook
wel taalnazi’s genoemd.

Vermijd tegenspraak

Je kunt opmerken dat taalergernis nu een

maal hoort bij de taal, maar daar heb je wei
nig aan als je het slachtoffer bent van taal
kritiek. Daarom hier enkele tips voor een
goede omgang met taalergeraars:
1. Stel de taalergeraar op zijn gemak (of
haar gemak natuurlijk, maar taalergeraars
zijn meestal mannen). Vermijd rechtstreek
se tegenspraak, want dat kan gemakkelijk
uit de hand lopen.
2. Compartimentaliseer: bedenk dat de
taalergeraar meestal schermt met de regels
(de taalnorm), maar oordeelt vanuit zijn ge
voel. Bepaal op welk compartiment je in
gaat: taalgevoel, taalnorm of taalwerkelijk
heid.
3. Als je op het taalgevoel ingaat: erken al
tijd het gevoel. Op dat gebied heeft iedereen
per definitie gelijk. Vraag erkenning voor
het andere taalgevoel. Veel taalergeraars
merken op dat zij niet de enigen zijn die
zich ergeren. Breng dan in het midden dat
waar veel mensen zich ergeren er dus blijk
baar ook veel taalgebruik is om je aan te
ergeren. Dat betekent dat er minstens zo

veel mensen zijn die een ander taalgevoel
hebben.
4. Als je op de norm ingaat: zoek het op. Je
kunt over de norm eigenlijk niet echt dis
cussiëren, omdat die geacht wordt vast te
liggen. Dus moet je eerst opzoeken wat de
naslagwerken of taaladviseurs erover zeg
gen. Spreken die elkaar tegen, constateer
dat dan allereerst.
5. Veel taalergeraars halen ook de taalwer
kelijkheid erbij: ze merken bijvoorbeeld op
dat je sommige taalvormen ‘overal tegen
komt,’ of dat iets ‘hand over hand toe
neemt.’ Ze hebben bijna nooit harde cijfers
hierbij. Als je de middelen hiervoor hebt: ga
het na. Zoek op het internet, in boeken,
kranten of tijdschriften naar bevestiging of
weerlegging.
6. Probeer steeds in gesprek te blijven: stel
niet het gevoel, maar de feitelijke bewerin
gen van de taalergeraar ter discussie en
zoek samen naar een bevredigend ant
woord. Alleen zo loop je kans er zonder
kleerscheuren van af te komen.

HANDLEIDING
TEGEN

TAALNAZI’S EN
ERGERAARS
Je kunt ze overal tegenkomen: mensen die
vitten op andermans taalgebruik. Niemand
ontsnapt aan hun arendsoog, en iedereen

kan ten prooi vallen aan hun verbeterzucht.
Hoe wapen je je tegen deze mopperaars en

zeurders? Een kleine handleiding.
PeterArno Coppen

je zult zijn? Ook hier zullen taaladviseurs
het allemaal prima vinden, maar weer is de
taalwerkelijkheid hier zeer interessant:
werkwoorden als kunnen, zullen, willen (en
vroeger ook mogen) hebben een afwijkende
vervoeging: eerste en derde persoon zijn
gelijk, en tweede persoon verschilt (bij vrij
wel alle werkwoorden zijn tweede en derde
persoon – vrijwel – gelijk). Ons taalgevoel
probeert die onregelmatigheid te herstel
len. Bij mogen is dat proces al gevorderd tot
één vorm bij alle personen (ik, jij, hij mag),
en bij kunnen en zullen zie je hetzelfde ge
beuren. De volgende stap is dat we in de
derde persoon een –t gaan toevoegen (hij,
zij wilt). (pac)

GRAMMATICALE
ERGERNISSEN

Een volledige lijst maken van
taalkwesties waar mensen zich
aan ergeren zou te ver leiden.
Daarom: een greep uit de
voorraad:
1. Onnodig buitenlands: ie
dere taal kent leenwoorden,
maar ‘onnodige’ leenwoorden
wekken ergernis op. Wanneer
een leenwoord ‘onnodig’ is,
weet trouwens niemand.
2. Onnodige vaagheid: for
muleringen als Ik had zoiets
van worden als ‘vaag’ ervaren.
Het is maar de vraag of het
hier echt om vaagheid gaat:
de uitdrukking probeert heel
precies de innerlijke stem
weer te geven.
3. Onnodige precisie: de
weerman die zegt dat het zo’n
15 graden wordt, kan op taal
kritiek rekenen. Toch is de
weerman nauwkeuriger dan
iemand die zegt dat het 15
graden wordt, want dat wordt
het natuurlijk nooit precies.
4. Overbodige woordjes:
mensen hebben vaak het idee
dat woorden die weggelaten
kunnen worden, dan ook weg
gelaten moeten worden. Zij
vinden Ik probeer om het goed
te doen fout, omdat je ook
kunt zeggen Ik probeer het
goed te doen.
5. Modieus taalgebruik:
alles wat in de mode is, is
positief, zou je denken. Maar
in de taal is dat juist niet het
geval.
6. Onmodieus taalgebruik:
aan de andere kant moet je
taalgebruik natuurlijk wel
uptodate zijn. (pac)

IK HEB ZOIETS VAN
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4. www.onzetaal.nl: het Nederlandse Ge
nootschap Onze Taal heeft een eigen taal
adviesdienst, die ook meedoet in taalad
vies.net. Grammaticaal verschillen de ad
viezen nauwelijks van de andere hulplij
nen, maar bij de spelling hanteert Onze
Taal voor een deel andere regels.

5. ans.ruhosting.nl: de website van de
Algemene Nederlandse Spraakkunst, de of
ficiële grammatica van het Nederlands,
door Nederlandse en Belgische taalkundi
gen geschreven.

6. www.dbnl.org: in de Digitale Biblio
theek voor de Nederlandse Letteren zijn di
verse boeken gedigitaliseerd, onder andere
taalkundige literatuur; je vindt er heel veel

Soms wordt het je grammaticaal alle
maal te veel. Bij wie kun je dan terecht?

1. taaladvies.net: dit is de officiële taalad
viessite van de Taalunie. Deze taaladviezen
zijn door een commissie van Nederlandse
en Belgische taaladviseurs opgesteld.

2. www.taaltelefoon.be: de officiële site
van de taaladviesdienst van de Vlaamse
overheid, die onder andere participeert in
taaladvies.net. Op haar eigen site staan ook
veel extra adviezen.

3. VRTtaal.net de taalsite van de VRT,
waar de bekende taaladviseur Ruud Hen
drickx de scepter zwaait.

HULP BIJ
GRAMMATICALE

NOOD

grammatica’s uit de afgelopen eeuwen,
en talloze artikelen over taalkwesties.

7. www.taalportaal.org: dit is een we
tenschappelijke website, waar de taal
vanuit de taalwetenschap bekeken
wordt.

8. Boeken: naast alle websites zijn er
natuurlijk ook nog naslagwerken over
taal te raadplegen. Recent is de Gram
matica van de Nederlandse zin van W.
Vandeweghe (2013), Grammatica Neder
lands (Prismapocket 2011) en Gramma
tica geregeld (Onze Taal, 2010). (pac)

GRAMMATICALE
GRAPPEN

In een cartoon van Kamagur
ka loopt de hoofdpersoon Bert
over straat, en uit de lucht
vallen allemaal potloden. ‘Hm’,
merkt Bert op ‘het begint te
tekenen.’ Dit is een voorbeeld
van een grap die gebaseerd is
op de grammatica.
Als je de grap zonder gram
maticale kennis beschrijft, dan
snap je niet waardoor we hier
om moeten lachen. Kamagur
ka heeft regendruppels ver
vangen door potloden, en het
woord regenen heeft hij veran
derd in tekenen. Hoezo hu
mor?
Grammaticaal is er eigenlijk
niets mis: het is een zin met
een zogeheten loos onder
werp, een onderwerp zonder
werkelijke betekenis, en dat is
in principe mogelijk. Je vindt
die constructie bij meerdere
werkwoorden: het regent, het
spookt, het werkt daar prettig,
het bevalt me hier. In al die
gevallen kun je het niet goed
door dit of dat vervangen.
Vaak gaat het om natuurver
schijnselen, waarbij een on
derwerp niet goed denkbaar is
(wie of wat regent er?)
Kamagurka maakt gebruik
van deze systematiek om van
tekenen een werkwoord te ma
ken dat een natuurverschijn
sel aanduidt. Daarmee roept
hij een betekenis op als ‘het
geteken begint,’ en dat klopt
precies. Maar toch heb je het
taalgevoel dat tekenen geen
natuurverschijnsel is, maar
een activiteit met een duidelij
ke handelende persoon (de te
kenaar). Dat prikkelt.
Het gedicht ‘IJzel en brem’
van de Nederlandse dichter
H.H. ter Balkt begint met de
regel ‘In de hoekjes van de
ogen huilt het.’ Hier doet de
dichter hetzelfde: bij huilen
hoort eigenlijk een huiler,
maar door het te gebruiken
suggereert hij dat het een na
tuurverschijnsel betreft. Het is
niet altijd grappig. (pac)

HET BEGINT 
TE TEKENEN
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Negentien jaar nadat hij in Leuven
is neergestreken, gaat Nederlander
Joop van der Horst met emeritaat.

Als hoogleraar Nederlandse
taalkunde tenminste, want de non

conformist, de generalist en de
didacticus met de heldere pen

kunnen nog wel even mee. Zo ook
zijn stevige meningen over taal.

‘De taalwetenschap houdt weldra
op te bestaan.’

Astrid Houthuys en
Ludo Permentier

Net zoals je onder de kroegen de bruine
cafés hebt, zo had je onder de docentenlo
kalen in het Letterengebouw van de KU
Leuven het bruine bureau van professor
historische taalkunde Joop van der Horst:
boeken tot aan de nok, zeteltjes van wijlen
zijn schoonmoeder, een serie pijpen op het
bureau.
Intussen is het bureau – inclusief zetels –
van zijn opvolger, Freek Van de Velde. Want
sinds 1 oktober is Van der Horst met emeri
taat. Een goede reden voor een koffie in café
De Appel. En een gesprek over taal, taallief
hebbers en leven en laten leven.

Velen hebben uw boek ‘Het einde van de
standaardtaal’ gelezen als een bevesti
ging van hun gevoel dat het niet goed
gaat met ons Nederlands.

‘Dat gevoel van malaise, dat duurt nog hon
derd jaar. Dat zijn de stuiptrekkingen van
een aflopende zaak: want de standaardtaal,
geloof me, die loopt af. Alleen, dat is niet
noodzakelijk erg. Standaardtaal is voor een
groot deel van de mensen altijd een belem
mering geweest. Als je niet netjes praatte,
dan hoorde je er niet bij. Dat gold voor drie

kwart van de samenleving. Standaardtaal
was alleen leuk voor een kleine bovenlaag.
En die schreeuwt nu luid.’

Sprak uw laatste lichting studenten nog
Standaardnederlands?

‘Nee, hoor. In mijn strenge norm spraken de
meeste van mijn studenten bijna allemaal
een sterk gekleurd soort Nederlands. En
niet alleen hier in Leuven, in Amsterdam
was dat precies zo. Echte standaardtaal
sprekers hebben nooit meer dan 20 à 30
procent van de bevolking uitgemaakt. En
nu wordt het alleen nog gesproken door een
paar ouwe kerels. Zoals ik.’

Wat komt er dan in de plaats?
‘Het hele scala aan soorten Nederlands dat
je nu hoort. Waarmee de mensheid overi
gens tien keer beter communiceert. Nie
mand houdt nog zijn mond omdat zijn taal
gebruik niet zou deugen. En willen de pleit
bezorgers van het soort Nederlands van
zestig jaar geleden die taal opnieuw invoe
ren, dan moeten ze ook de maatschappelij
ke structuren van toen terugbrengen. In de
praktijk betekent dat: opnieuw je mond
houden. Nu kan iedereen naar school en op

INTERVIEW III JOOP VAN DER HORST BLIKT VOORUIT EN TERUG
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ker doet. Dat woordenboek zou bijvoor
beeld ook automatisch de woorden kunnen
verzamelen die je op het internet tegen
komt. Ik verwacht dus dat de grenzen tus
sen dialect en standaardtaal, tussen je En
gels en je Nederlands… nog meer zullen
vervagen dan nu al het geval is.’

Een woordenboek is ook wel een houvast
voor een groep, zoals een krant.

‘Ik snap wel dat dat een praktisch probleem
geeft, zeker voor kranten en uitgeverijen.
Daar moeten zij bepalen wat ze willen.’

Kijkt u nu anders tegen taal aan dan
toen u in het vak begon?

(denkt na) ‘Vroeger had ik geen benúl van
de langetermijntrends die onze Europese
talen al meer dan twee millennia aan het
ondergaan zijn. De recentste trend is: de
ongelofelijke toename van vaste – ‘idioma
tische’ – verbindingen: op zijn hoede zijn, in
zijn sas zijn. De lijstjes van zulke verbin
dingen groeien en groeien maar. Dat vind
ik een fascinerende tendens, die wij trou
wens als moedertaalsprekers niet zelf heb
ben opgemerkt. Het waren de tweedetaal
leerders die ons daarop wezen.’

Als we meer van die vaste uitdrukkingen
hebben, hebben we dan ook meer woor
den?

‘Woordenboeken worden inderdaad al
maar dikker. Maar als werkhypothese zou
ik denken dat wij nu niet meer woorden
hebben dan in de middeleeuwen. Wel ste
ken we onze neus nu in heel diverse domei
nen – via de krant, het internet. De woor
den die daar gebruikt worden, over pakweg
openhartoperaties, die wil je wel eens op
zoeken. En dus sluipen ze het woordenboek
in.’

In het tijdschrift ‘Onze Taal’ zei u
onlangs dat zogenaamde taalliefhebbers,
in tegenstelling tot paardenliefhebbers,
niks van hun onderwerp afweten. Vindt u
dat het grote publiek meer van taal zou
moeten weten?

‘Ja. Of dat ze hun mond houden, dat vind ik
ook goed. In de loop der jaren is het me
steeds meer gaan ergeren dat iedereen over
taal meepraat, maar vaak nauwelijks met
enige kennis van zaken. En dat is een groot
verschil met voetballiefhebbers en wijn
kenners, die al eens een boek lezen over
hun hobby en die iets weten over allerlei
voetbalgebeurtenissen in 1973.’
‘Taalliefhebber, dat ben je tegenwoordig ge
woon zoals je de poes aait. Lees eens het
voorwoord in Van Dale, denk ik dan, dat
zou al heel instructief zijn. Dat ontslaat je
al van een heleboel vooroordelen en onzin
gedachtes.’
‘Ik stel ook vast dat mensen die taal zoge
naamd vreselijk leuk vinden, meestal al he
lemaal weten wat ze willen horen. En als je

televisie, desnoods met ondertiteling.’
Sommige van uw collega’s proberen
de term Standaardnederlands met alle
macht te redden: ze hebben het over
formeel of informeel, Belgisch of Neder
lands Standaardnederlands.

‘Ach, dat is halfslachtig gedoe. Heb de moed
om door te denken: met een uniforme stan
daard is het gedaan. Maatschappelijk is dat
helemaal niet erg. Privé wel, voor mij is dat
erg, ik bén die standaardtaal. Wie de stan
daardtaal marginaliseert, marginaliseert
mij en mijn generatie. Maar op een gegeven
moment moet je accepteren dat je ouder

wordt en moet je gewoon even slikken.’
Moeten de media het laatste bolwerk zijn
waar de standaardtaal standhoudt?

‘Ik heb een geheel eigen norm van wat ik
algemeen Nederlands vind; die heb ik zes
tig jaar geleden meegekregen en die is een
beetje strenger dan Van Dale. Daar hou ik
aan vast. Maar of een volgende generatie
dat ook wil doen, daar ga ik niet over. Ik stel
alleen vast dat ze het niet doen. Sowieso
vind ik het heel provinciaal als je alleen
maar tussentaal spreekt.’

Stoort u zich soms aan het taalgebruik
in kranten?

‘In Vlaanderen wordt erg veel zorg besteed
aan gesproken taal – een Vlaming kun je
altijd goed verstaan. In Nederland ligt de
lat hoger bij geschreven taal, zeker bij uit
geverijen en kranten. Dus als je het hebt
over teksten die hier geschreven worden:
die vind ik soms zorgelijk slecht. En dan
denk ik aan vrij universele slechtheden: de
structuur van de tekst, verwijswoorden –
een hij die over twee substantieven heen
verwijst, maar niet naar de laatste manne
lijke persoon. Dat soort dingen.’

En de spelling?
‘Ik ben geen liefhebber van onze spelling.
We hebben een spelling nodig die aange
past is aan onze hedendaagse manier van
schrijven, met een toetsenbord en een spel
lingchecker. Zo’n spellingchecker heeft
geen problemen met een woord als onmid
dellijk, maar wel met gebeurdt. Dan zeg ik
tegen de Taalunie: doe eens iets wat echt
nodig is, maak de spelling computerproof,
pas de dtregel aan, in plaats van te zeuren
over verbindingsstreepjes en trema’s en
een “n” in pannenkoek.’

In woordenboeken is een evolutie aan
de gang om typisch Vlaamse taalfouten,
zoals gallicismen, als algemeen Belgisch
Nederlands te bestempelen. Hoe staat u
daartegenover?

‘Tja, voor mezelf ben ik daarin verschrikke
lijk streng, maar wie ben ik om ontwikke
lingen in taal en dus in woordenboeken te
gen te houden? Trouwens, het woorden
boek van de toekomst, dat zal volgens mij
privé zijn: een digitaal woordenboek op je
eigen naam, dat je aanvult of opruimt zoals
je dat met het lexicon van je spellingchec

MAAK EENS
EEN GRAP

iets anders vertelt, dan worden ze geïrri
teerd en een beetje bozig.’

Hebt u een raad voor het Vlaamse
taalonderwijs?

‘Veel lezen, veel schrijven, veel spreken, veel
luisteren. Maakt niet uit of je dat doet met
de klassieke tekst van linksboven naar
rechtsonder of dat je je leerlingen op een
intelligente manier laat zappen op het in
ternet. Het gaat om de oefening: het veel
doen. Mijn nadruk zou liggen op praktische
taalvaardigheid in het onderwijs.’

En zinsontleding?
‘Daar moeten we van af. Ik heb zelf járen

zinsontleding gegeven en ik vond dat heel
prettig. Maar de zinsontleding is een beetje
een vergissing geweest van de achttiende
eeuw. We zijn erdoor op een zijspoor ge
raakt: zinnen ontleden heeft eigenlijk niet
veel met taal te maken, het is de logica van
de boodschap die je ontleedt.’
‘Het klopt wel dat je een metataal nodig
hebt om het over bijvoorbeeld kromme zin
nen te hebben. Maar dat zou ik allemaal via
de woordsoorten aanpakken. Die beston
den tweeduizend jaar geleden ook al. En ze
bieden een goed instrumentarium om over
taal te spreken. Als je geen enkel vogeltje bij
naam kunt noemen, zie je ook niet veel vo
geltjes in het bos.’

Schrap de zinsontleding. Dat zullen
de taalkundecollega’s graag horen.

‘O, maar het is wel ruimer dan dat, hoor. Het
gaat niet goed met de taalwetenschap: de
taalwetenschap als aparte discipline houdt
weldra op te bestaan.’

… En waarom dan?
‘Aspecten van taal zullen wel bestudeerd
blijven worden, maar niet als aparte disci
pline. Die herverkaveling zie je nu al gebeu
ren: een deel komt voor rekening van psy
chologen en sociologen, een ander deel ge
beurt door ingenieurs of archeologen of wie
ook.’
‘En wat heeft de taalwetenschap de afgelo
pen vijftig jaar nu eigenlijk bereikt? Choms
ky’s universele grammatica? Niks. Per com
puter vertalen? Niet gelukt. Hoe dolfijnen
met elkaar piepen? Niet gelukt. Wat is er de
afgelopen vijftig jaar eigenlijk wél gelukt als
je het vergelijkt met bijvoorbeeld de weten
schap van de kleine deeltjes of de medische
wetenschap? Ja, van een paar talen weten
we nu ietsjes meer, maar voor de rest...’
‘Het is ooit anders geweest, hoor: in de 19de
eeuw stond de taalwetenschap cultureel in
de frontlinie van de wetenschappen. Nu is
ze de absolute achterhoede geworden.’

Moeten we nu allemaal hard huilen?
‘Helemaal niet. Met het Nederlands zelf
gaat het prima. Er is een tamelijk geünifor
meerde uitspraak, genoeg toch om elkaar te
verstaan. Het onderwijs is goed. Het aantal
sprekers van het Nederlands is groter dan
het ooit geweest is. Alles wat je in een taal
zou willen hebben, dat hebben we.’

‘Dan zeg ik tegen
de Taalunie: doe

eens iets wat écht
nodig is. Maak

de spelling
computerproof,
in plaats van te

zeuren over trema’s
en een “n” in
pannenkoek’

Eenvandelangsteschwakettingendieer
inhetNederlandszijn,gaatoverleerlingen
dieheelfanatiekhunantwoordmetfoto’s
enprentenproberenteverlevendigen.De
docentzeitoen:“Ochoch,watverlevendig
denzemed’r’tteberedenerenantwoord
tochfanatiekmee!”Datzijn11schwa’s.
Aanhetbeginvaneenzinkunjeietskrij
genals’nteberedenerenantwoord…
(5schwa’s).

‘Wie de standaardtaal
marginaliseert,

marginaliseert mij
en mijn generatie.

Maar op een gegeven
moment moet je
accepteren dat je
ouder wordt en
moet je gewoon

even slikken’

‘Iedereen praat maar
mee over taal,

maar vaak nauwelijks
met kennis van zaken.
Dat de taalliefhebber
dus zijn mond houdt,

of dat hij zich
informeert’

De volgende grap heeft een
grammaticale basis:
A: Mag ik je kussen?
B: Ga weg, viezerik!
A: Nee, jij hebt er twee.
B: O, ik dacht al.
Het gaat om een bezittelijk
voornaamwoord (je als
onbeklemtoonde vorm van
jouw) dat je ook als persoonlijk
voornaamwoord kunt lezen
(als onbeklemtoonde vorm van
jou), in combinatie met een
werkwoord (kussen) dat je ook
als een meervoudig zelfstandig
naamwoord kunt lezen. Zoek
andere voorbeelden (boeken,
plakken), verzin een verwar
ring, en je hebt een grap.
Je kunt ook het voornaam
woord vervangen (jullie, haar),
zelfs door taalfouten als me
in plaats van mijn, dat in
informele schrijftaal voorkomt.
Dan krijg je iets als:
A: Wil u me slopen?
B: Wat moet ik met uw
beddengoed?
A: Nee, ik dacht dat u me
wilde slaan.
B: O, ik dacht al.

Een bijzondere klank in het Ne
derlands is de zogeheten
‘stomme e,’ de klank in het
woord de of in de tweede let
tergreep van werken. De offici
ele naam van deze klank is
schwa. Hoeveel lettergrepen
met een schwa kun je in een
grammaticale zin achter elkaar
krijgen? Een bekend voorbeeld
is Eerst kietelden ze ‘m dood,
en daarna balsemden ze ‘m.
Deze zin eindigt met een
schwaketting van vier letter
grepen (en in het midden heb
je er ook zo een). Kun jij een
ketting van vijf krijgen? En wat
is de langste schwaketting
waar een zin mee kan begin
nen? (pac)

SCHWAKETTINGEN
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HILDE VAN DEN EYNDE
Woest is de Vereniging
van Leraren Neder
lands. Het voornemen
van het ministerie van
Onderwijs om, gezien
de nijpende budgettaire
situatie, het grammati
caonderwijs te gaan
schrappen uit de lessen
Nederlands, kan bij de
organisatie op geen ge
nade rekenen.

‘Zonder grammaticaonderricht slaan we straks
met zijn allen alleen nog maar kromtaal uit’,
heft voorzitter Jan Van de Punte waarschu
wend de vinger.
Maar Joris Dubya, de woordvoerder van de mi
nister van Onderwijs en zelf opgeleid aan een
proeftuinschool waarop geen grammatica
meer werd onderwezen, denkt dat het allemaal
wel zal meevallen.
‘Altijd twijfel bestaan heeft nut van zinsontle
ding over’, zegt hij. ‘In crisistijden het taalon
derwijs ook de tering de nering zetten naar
moet. En schrappen wij liever spraakkunstles
sen dan taalvaardigheid literatuur of.’
Maar voor Van de Punte en zijn collega’s is een
schoolvak Nederlands zonder grammatica als
een fiets zonder wielen. ‘Zonder kennis van de
persoonsvorm en het voltooid deelwoord leert

een kind nooit goed te spellen. En wie geen lij
dend voorwerp van een meewerkend voorwerp
kan onderscheiden, leert nooit behoorlijk
Frans of Duits.’
Dubya kent de argumenten van de program
maticalobby onderhand wel. ‘Weet het ik, weet
het ik’, zegt hij. ‘Grammaticaonderwijs leerlin
gen inzicht geven zou structuur van de taal in
de. Abstractievermogen hun verbeteren het
zou. Echter deze argumenten taalkundigen
door onderuitgehaald worden regelmatig.
Aangetoond nog nooit is een direct nut gram
maticaonderwijs van.’
‘Voor leraren hoeft niet alles praktisch bruik
baar te zijn’, riposteert Van de Punte gevat. ‘Bij
de andere schoolvakken is dat ook niet het ge
val. Of is de heer Dubya nog vaak over de bok
gesprongen nadat hij zijn diploma had be
haald? Je mag leerlingen best eens tot iets
dwingen. Later zien ze er dan wel de voordelen
van in.’
Maar volgens Dubya heeft het grammaticaon
derwijs de besparingsmaatregel over zichzelf
afgeroepen. ‘In de lessen vooropstaat ouder
wets ontleden. Trucjes vaak aangeleerd wor
den “Zet de zin in de vragende vorm” zoals.
Daarmee de betekenis wezenlijke van taal ont
kend wordt.’
Natuurlijk is taal allereerst een communicatie
middel, vangt Van de Punte de bal op. ‘Maar
voor Nederlandstaligen is grammatica ook cul

tureel erfgoed. Woordsoorten kennen we al uit
de klassieke Oudheid, onze zinsdelen komen
uit de negentiende eeuw. Onderwijs in gram
matica draagt bij aan een brede intellectuele
vorming.’
Dubya probeert een geeuw te onderdrukken.
‘Maar leerlingen nu enkel grammaticaregels
stampen die voorkauwt hen de leraar. Hoeveel
denkkracht nodig is zelf te ontdekken om
structuur de trappen van vergelijking? Leerlin
gen spraakkunst wel oppikken zelf door taal
bezig te zijn met. Alleen leraren etiketten plak
ken de woorden en zinsdelen op. Grammatica
henzelf houvast geeft de eerste plaats in.’
Dat grammatica een stof is die de leraren zelf
over het algemeen goed beheersen, geeft Van
de Punte toe. ‘Met een stevig pakket grammati
ca blijf je de klas grif een paar stappen voor.
Maar vergeet ook de voordelen niet. Gramma
tica is gemakkelijk te toetsen. Taalvaardigheid
is een stuk glibberiger. Daarmee is grammatica
een prachtig selectiemid
del om sterke van zwakke
leerlingen te scheiden. En
die tool wil het ministerie
het onderwijsveld nu ont
nemen? Kan het net zo
goed de hele richting La
tijn op de schop nemen.
Zou het een boel meer geld
mee uitsparen, overigens.’

ALTIJD
TWIJFEL
BESTAAN
HEEFT
NUT VAN
ZINSONTLE
DING OVER

Een aandachtige lezer van
de taalbijlage haalt 100 procent
op deze quiz!

9. Wat is het verschil tussen een on
derwerp en een lijdend voorwerp?
(a) Een onderwerp vult het werkwoord
aan en samen zeggen ze iets van het lij
dend voorwerp
(b) Een lijdend voorwerp vult het werk
woord aan en samen zeggen ze iets van
het onderwerp
(c) Een lijdend voorwerp vult het onder
werp aan en samen zeggen ze iets van
het werkwoord
(d) Ze vullen allebei het werkwoord aan
maar het lijdend voorwerp zegt iets van
het onderwerp

10. Hoe noemen we het zinsdeel ‘aan
het koken’ in de zin ‘Vader is aan het
koken’?
(a) Nederlanders weten dat niet zeker,
maar volgens de Belgen is het een werk
woordelijk gezegde
(b) Volgens de Belgen is het werkwoor
delijk gezegde, en volgens de Nederlan
ders is het naamwoordelijk gezegde
(c) Belgen weten dat niet zeker, maar
volgens de Nederlanders is het naam
woordelijk gezegde
(d) Nederlanders en Belgen weten het al
lebei niet zeker

5. Wie heeft er gelijk in
taalkwesties?
(a) Iedereen
(b) De Taalunie
(c) Jij
(d) Ik

6. Hoe leren baby’s en jonge
kinderen de taal?
(a) Ze merken fout taalgebruik op
(b) Ze merken afwijkend taalgebruik op
(c) Ze ergeren zich aan fout taalgebruik
(d) Ze gebruiken afwijkend taalgebruik

7. Wat moet je doen als je je thuis
afvraagt hoe een zin in elkaar zit?
(a) Je emailt je leraar
(b) Je gaat ervan uit dat het een
taalfout is
(c) Je kijkt waar het probleem zit en
experimenteert met kleine aanpassingen
(d) Je herformuleert de zin totdat het
duidelijk is

8. Waar gaat een modale betekenis
over?
(a) Een modale betekenis gaat over wat
iemand ervan denkt
(b) Een modale betekenis gaat over wat
iedereen ervan denkt
(c) Een modale betekenis gaat over wat
de gemiddelde spreker ervan denkt
(d) Een modale betekenis gaat over wat
de gemiddelde luisteraar ervan denkt

1. Grammatica gaat eigenlijk altijd
over drie dingen. Welke dingen zijn
dat?
(a) Woorden, zinnen en teksten
(b) School, thuis en kantoor
(c) Taalnazi’s, taalergeraars en
taalwetenschappers
(d) De wereld, je gevoel en de regels

2. Wat is de overeenkomst tussen
een keeper en een persoonsvorm?
(a) Je kunt ze allebei niet uitleggen
(b) Als je ze kunt aanwijzen weet je nog
niet wat ze inhouden
(c) Ze staan allebei op de tweede plaats
(d) Er is geen overeenkomst

3. Wat heeft Alexander de Grote
met grammatica te maken?
(a) Hij had een hekel aan taallessen
(b) Door hem werden taallessen
noodzakelijk
(c) Hij was een leerling van Aristoteles
(d) Hij schreef in alexandrijnen

4. Wat moet je doen als je een
taalergeraar tegenkomt?
(a) Hem voorzichtig tegenspreken
(b) Hard weglopen
(c) Hem gelijk geven
(d) a en c

MES DE SPRAAKKUNST IN GAAT HET ALS

COLUMN
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 ONLINE
De oplossing van deze oefening
vindt u op
www.standaard.be/taalbijlage
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