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Theo Janssen `tussen semantiek en pragmatiek'
Ter inleiding

Na een werkzaam leven van achtendertig jaar in de taalkundige neerlandistiek
verlaat Theo Janssen (voluit: Theodorus Albertus Johannes Maria Janssen) in september 2006 zijn academische werkkring. Begonnen in 1968 in de sectie Nederlands van wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen heette, verhuisde
Theo na zijn promotie in 1976 naar het Nederlands Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1985 volgde de overstap naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij hoogleraar werd in de taalkunde en taalbeheersing van het Nederlands. In die laatste functie heeft hij meer dan twintig jaar het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek gediend.
Zijn oriëntatie in de linguïstische theorie is door de jaren heen niet heel sterk
veranderd. Al was de terminologie aanvankelijk anders, Theo heeft zich in onderwijs en onderzoek steeds met duidelijke voorliefde bewogen `tussen semantiek
en pragmatiek'. Hoe moet de grens bepaald worden tussen wat door gebruikte
taal tot uitdrukking wordt gebracht, en de informatie die van de communicatieve
context uitgaat? Van zijn fascinatie door dit probleemgebied geeft Theo opnieuw
blijk in het verhelderende interview dat Ronny Boogaart en Esther Pascual hem
onder voorwendsels voor deze bundel hebben afgenomen.
`Tussen semantiek en pragmatiek' plaatsen zich met hun analyses en beschouwingen ook Theo's linguïstische (ex-)collega's die hebben bijgedragen aan deze
speciale, aan hem opgedragen aflevering van het jaarboek Voortgang. Een eerste
reeks artikelen heeft betrekking op de verhouding tussen semantiek en gebruikscontext in de analyse van Nederlandse taalverschijnselen. Ronny Boogaart en
Arjan van Leuvensteijn behandelen onderwerpen op het terrein van de modaliteit, een veld dat Theo met name de laatste jaren is gaan bewerken: de modale
infinitief (Boogaart) en bepaalde gebruiksgevallen van het werkwoord moeten in
zeventiende-eeuws Nederlands (Van Leuvensteijn). De analyse van voorzetsels,
voegwoorden en partikels had Theo al eerder beziggehouden. Verschillende constructies met dergelijke woorden vormen het onderzoeksterrein in de artikelen
van Maaike Beliën (een monoseme analyse van de betekenis van het voorzetsel
ui/), Saskia Daalder (over constructies met het voegwoord mits), Robert Kirsner
(een empirisch onderzoek naar maar in uitroepen zoals ho maar., nee maar! en andere) en Frederike van der Leek en Ad Foolen (over de conceptuele basis van het
gebruik van de voegwoorden doordat, omdat en wan!).
Lachlan Mackenzie, Danièle Torck en Ad Welschen nemen betekenis en gebruik van andere soorten van woorden en uitdrukkingen van het Nederlands
onder de loep: de op merkwaardige wijze motiverende uitdrukking wegens omstandigheden (Mackenzie), de dubbelzinnige functie-aanduiding publicist (Torck) en de
tendens in sommige soorten modern-Nederlandse teksten om uitdrukkingswijzen
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extra te verzwaren, waarbij bijv. aan de verwachtingen voldoen per automatisme uitgebreid wordt tot aan het verlvachtingspatroon voldoen (Welschen).
Tot een verheldering van theoretische kwesties in de wisselwerking van semantiek
en pragmatiek dragen de beschouwingen van Brisard, Spooren en Verhagen bij.
Frank Brisard richt zich op stellingen van de constructiegrammatici; hij beveelt
aan de eigenschappen van de samenstellende delen van een constructie niet te
veronachtzamen. Wilbert Spooren behandelt een aantal theoretische `zorgen' en
daarop gebaseerde tendensen in het cognitief- linguïstisch denken die hij voor onnodig houdt. Arie Verhagen wijst in zijn opstel op de tegenstrijdige uitkomst van
verschillende tests om te besluiten tot polysemie of monosemie van taaleenheden,
een kwestie die hij wil oplossen met een andere visie op het onderscheid tussen
semantiek en pragmatiek.
Ook bij toepassingen van theoretisch-taalkundig denken speelt de verhouding
van semantiek en pragmatiek een rol. Esther Pascual en Christine Versluis laten
dat zien met een analyse van de spontane spraak van een patiënt met Broca-afasie. Ondanks zijn talige beperkingen weet deze spreker complexe verhoudingen
van perspectief uit te drukken. Eva Tol -Verkuyl demonstreert hoe zij Janssens
werk, onder andere zijn analyse van de Nederlandse werkwoordstijden, toegepast
heeft ten behoeve van een leerboek voor het onderwijs aan lerarenopleidingen.
Een aparte plaats nemen ten slotte de bijdragen in die zich bezighouden met
gedachten over de verhouding van semantiek en pragmatiek die in de geschiedenis
van de taalkunde naar voren zijn gekomen. Theo Janssen heeft enkele malen vergelijkingen getrokken tussen de cognitieve linguïstiek en de opvattingen over betekenis en gebruik bij neerlandici uit voorbije tijdperken. Lo van Driel sluit hierbij
aan door het denken op dat punt van de negentiende -eeuwse schoolmeester grammaticus (Lammert) te Winkel in zijn complexiteit uiteen te zetten. Jan Noor
analyseert het `signifisch' denken over de taal van de psychiater -literator-degraf
Frederik van Eeden rond 1900, waarin de gewone taal als een gebrekkig communícatiemiddel naar voren komt. Hij trekt de vergelijking met de iets eerdere inzichten van de Franse linguïst Bréal, die een scherp oog had voor de wezenlijke
informatie die de luisteraar uit de gebruikssituatie verkrijgt, en de taal daarom vol strekt adequaat achtte.
De bijdragen in deze bundel geven een indruk van de kaders waarin Theo Janssens wetenschappelijk werk en zijn visie op de problemen van de taalkunde een
gewaardeerde rol speelt. Om bibliografisch mistasten bij het raadplegen van
Theo's werk te voorkomen, is ook een zo volledig mogelijke lijst samengesteld
van zijn publicaties in het vak. `Volledig', dat wil zeggen volledig tot halverwege
2006. Want niemand gaat ervan uit dat Theo de Nederlandse taalkunde op korte

termijn vaarwel zal zeggen!
Amsterdam, juli 2006
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"Ik denk eigenlijk dat semantiek en pragmatiek samenvallen"
Een interview met Theo Janssen door Ronny Boogaart en Esther Pascual

Hij heeft er eigenlijk niet veel zin in. Theo Janssen heeft zich voorgenomen om
rondom zijn afscheid als hoogleraar Taalkunde en taalbeheersing van het Nederlands geen interviews te geven waarin hij zijn visie op taal, en taalkunde,
voor eens en altijd uit de doeken zal doen. Dat komt niet helemaal onverwacht.
Het is tekenend voor zijn overtuiging dat elke interpretatie een voorlopige is.
Voor zijn nadruk op wat we allemaal niet weten. Voor zijn idee dat de manier
waarop taal werkt veel complexer is dan de meeste mensen — inclusief veel taal
denken. Te complex voor een interview? Dat geloven wij niet. We-kundige—
hebben bovendien het geluk dat Theo meent dat hij ons, als kamergenoten en
oud-promovendi, een verzoek om een interview niet kan weigeren. Het wordt
een gesprek met Theo aan onze tafel in 9A-31 van het VU- hoofdgebouw zoals
we er in het verleden veel meer met hem hebben gehad. Een poging tot opheldering van Theo's best guess over hoe taal werkt, en over de grens tussen semantiek en pragmatiek.

Tegenwoordig sta je bekend als een aanhanger van de cognitieve linguistiek, maar je bent je
taalkundig onderzoek ooit in Nijmegen begonnen in een generatief kader. Vat dagje daar
toen in?
De scriptie die ik voor Nederlandse taalkunde in Nijmegen schreef, ging over
het voltooid deelwoord, maar die was niet in generatieve termen geschreven.
Daarnaast schreef ik een scriptie bij ATW die wél generatief gekleurd was, over
de morfofonologie van het voltooid deelwoord. Mijn begeleider, professor Jo
Wils, was weliswaar geen generatief taalkundige maar die waren er in die tijd,
voordat Wils door Kraak werd opgevolgd, ook nog nauwelijks.
In mijn scriptie voor Nederlandse taalkunde richtte ik me op constructies
met een voltooid deelwoord. Niet alleen die voor de voltooide tijd maar ook
gevallen als met de handen ten hemel geheven en met de armen over elkaar gevouwen. Je
kunt met de beste wil van de wereld niet aannemen dat er ook in de laatste gevallen een 'voltooidheidsaspect' zit: je kunt de constructie bijvoorbeeld parafraseren als `terwijl hij de armen ten hemel geheven had'. Het gaat niet om een
proces, maar om een toestand. Die met- constructie is zo productief in het Nederlands en in andere Germaanse talen dat je je af moet vragen of je bij het beschrijven van het voltooid deelwoord wel uit moet gaan van de constructie
waarin die het meest voorkomt, de voltooide tijd.
Dat idee paste goed in het kader van de generatieve semantiek. Mijn proefschrift mag dan generatief zijn, het is wel sterk semantisch gekleurd. De gene-
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ratieve semantiek was toen in opkomst, met name door werk van mensen als
Fillmore en Gruber — die laatste is een beetje uit het zicht geraakt, maar heeft
grote invloed gehad. In die generatief-semantische theorie kon je `pre-lexicaal'
te werk gaan: aan woorden en constructies ligt een prelexicale syntaxis ten
grondslag, die ook al als een boomstructuur gevormd is. Dat maakte het voor
mij mogelijk om in mijn proefschrift te laten zien dat aan indirect-objectsconstructies en zinnen met hebben en krijgen dezelfde onderliggende structuur met
HEBBEN ten grondslag ligt. Maar ik ben dus nooit een generatief syntacticus geweest in de zin dat ik geloofde in de autonomie van de vorm. Integendeel, ik
heb altijd heel erg gehecht aan de samenhang van semantiek en vorm. Dat was
voor mij een belangrijk uitgangspunt en dat is het altijd gebleven.

Als het gaat om de relatie tussen vorm en betekenis, heb je je altijd sterk gemaakt voor het
principe van monosemie: één vorm, één betekenis. Die gedachte is al in je proefschrift te vinden. Maar is je opvatting daarover tot op de dag van vandaag principieel dezelfde gebleven?
Het hart van mijn proefschrift wordt inderdaad gevormd door een monoseme
analyse van possessieve constructies: de van- constructie, genitieven en bezittelijke voornaamwoorden. In 1975, het jaar voor mijn promotie, publiceerde ik
daar al over in De nieuwe taalgids. Een paar weken na verschijning daarvan belde
Wils mij 's avonds een keer op. Hij feliciteerde me met wat ik geschreven had,
dat hij `werkelijk heel erg goed' vond. Dat enthousiasme had een paar redenen.
In de eerste plaats was een monoseme analyse van juist die possessieve constructies met van, en of in het Engels, in het beklaagdenbankje komen te zitten.
Chomsky en Uhlenbeck hadden stevig gediscussieerd over het verschil tussen
zinnen als the shooting of the hunters en the shooting of the elephants. Als je aannam dat
er aan die twee zinnen één constructie ten grondslag lag, liet je j verlakken
door de oppervlaktestructuur. Het leek erop alsof Kraak in zijn proefschrift van
1966 het pleit beslecht had. Dat werd gevoeld als een generatieve overwinning
op Uhlenbeck als vertegenwoordiger van het structuralisme. In mijn artikel ging
ik in tegen het chomskyaanse idee dat of of van in possessieve constructies geen
zelfstandige betekenis zou hebben. Jan de Vries vertelde me later dat Uhlenbeck erg blij was geweest met dat artikel en het ook op college gebruikte — dat
was nog in de tijd dat sommige hoogleraren wensten dat medewerkers hun colleges volgden.
Maar het tweede punt waarover Wils zo enthousiast was, is belangrijker. Dat
idee is in mijn werk steeds centraler komen te staan: taal zegt niet alles, of liever
nog: met taal zeg je niet alles. Om een uiting te begrijpen moet je steeds nagaan
vanuit je referentiekader waarom die uiting gebruikt wordt. Taal gebruik je altijd
in een referentiekader, taal is altijd verbonden met een referentiekader.

Wanneer en hoe is die belangstelling ontstaan voor wat traditioneel pragmatiek' wordt genoemd?

Een interview met Theo Janssen
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Dat was in de periode dat ik in Groningen doceerde, waar ik van 1976 tot 1985
heb gewerkt. In de bundel Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands
is het inleidende artikel van mij puur generatief. Dat type taalkunde nam in de
taalkundige cultuur van die tijd een respectabele positie in. Maar terwijl ik dus
met die taalkundige cultuur bezig was, zag ik ook wat de beperkingen ervan waren. In Groningen gaf ik bijvoorbeeld al een college — zelf ontwikkeld — over
`pragmalinguïstiek'. Daarin probeerde ik nadrukkelijk aan te geven dat er nogal
wat taalverschijnselen zijn die niet beschreven kunnen worden met de middelen
van de generatieve grammatica. Ik vond het heel interessant en nuttig om ook
dat aan studenten duidelijk te maken.

Taal zegt niet alles, maar wat zegt taal dan wél?
Met taal geef je maar betrekkelijk weinig aanwijzingen. Ik vergelijk taal graag
met een wegwijzer — een vergelijking die bij Wittgenstein vandaan komt. Je
komt een wegwijzer tegen, maar die vertelt je niet eenduidig welke kant je op
moet. Er staan in veel gevallen verschillende richtingen op, je kunt verschillende kanten op. Anders zou er ook geen wegwijzer staan. Maar jij bent degene
die beslist welke van de aanwijzingen je benut. Elk talig element heeft de moge
om het te gebruiken voor heel veel doeleinden, maar jij bepaalt in het-lijkhed
kader van waar je het over hebt, wat de beste aanwijzing is. Dat is geen instructie, je bepaalt zelf hoe je je weg vervolgt.
Dat gaat in een razend tempo. Ik geef in een recent artikel' het voorbeeld
van een man die met een kind in zijn armen door een menigte loopt en uitroept
`My child needs help'. De mensen tegen wie dat geroepen wordt, verbinden
daar hun conclusie aan, maar dat hoeft niet voor iedereen dezelfde conclusie te
zijn. De één vat de uiting misschien op als een excuus of als een verzoek van

het type `kun je even aan de kant gaan?' Een ander ziet er een roep om hulp in,
een verzoek om de dokter te bellen. Heel veel functies kunnen samenkomen in
één zin, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten: een zin zou immers één strekking
hebben. Het talige signaal `My child needs help' moet compatibel zijn met
datgene wat je je daarbij zou kunnen of moeten voorstellen. Maar er zit veel
ruimte tussen wat er allemaal compatibel is met het talige signaal en wat je in
een specifieke situatie mag begrijpen. Een uiting moet samen gezien worden
met datgene wat überhaupt te kennen is in de situatie waarin de uiting gedaan
is.

Je gaat uit van de hoorder, maar de spreker heeft waarsch ijnlijk maar één bedoeling met lijn
uiting?
1

Janssen (te versch.). A speaker/hearer-based grammar. The case of possessives and
compounds. In: Mike Hannay en Gerard Steen (red.), Structural functional studies in
English grammar. Amsterdam: Benjamins.
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Dat is helemaal niet duidelijk, dat weten we niet. Het referentiekader dat je als
toegesprokene bepaalt, hangt helemaal af van datgene wat je denkt. Dat referentiekader bouw je zelf op, op grond van voorafgaande uitingen, kennis van de
werkelijkheid, van gedragingen van mensen, van wat je om je heen ziet gebeuren. Je krijgt niet te horen wat precies de bedoeling is, je vindt in een uiting een
aanknopingspunt en daar moet je het mee doen.
Het is heel jammer dat we ons in de taalkunde veel en veel te weinig hebben
afgevraagd wat nu precies de interactie is tussen het talige signaal en het refe
hebben talige vormen te veel gezien als bouwstenen voor zin--rentikad.W
nen , alsof signalen met elkaar iets doen, verbindingen aangaan. Daar is veel tijd
mee verloren gegaan. Terwijl ik eigenlijk terug zou willen naar het oude idee dat
we taalelementen gebruiken om te communiceren. Wat is structureel de relatie
tussen taalelementen en referentiekader? Hoe lukt het ons, als spelers in het
taalgebruiksveld, om tot communicatie te komen? Dat doen we door signalen
te combineren met een referentiekader, met de situatie die zich concreet voordoet. Het referentiekader verschilt natuurlijk van persoon tot persoon, maar
naarmate we meer van dezelfde cultuur zijn begrijpen we sneller dat een bepaald signaal waarschijnlijk zo en niet anders begrepen moet worden. Ik ben het
dan ook onmiddellijk met Wittgenstein eens dat hoe groter de culturele afstand
is, hoe moeilijker het zal zijn om de ander adequaat te begrijpen.

Daarmee doel je op de grote rol van conventies, dieper cultuur verschillen?
Ja, maar er is altijd de mogelijkheid dat er zich iets geheel nieuws voordoet, dat
kennis van de conventie in een concrete situatie op een heel speciale manier
wordt gebruikt. Je kunt nooit blindelings vertrouwen op conventies, het is geen
mechanistisch middel. Je krijgt een talig signaal toegespeeld en dat probeer je zo
goed mogelijk te interpreteren. Soms moet je je begrip van een uiting zelfs even
uitstellen totdat je meer hebt gehoord of meer van de situatie hebt gezien. Maar
dan nog. Je weet nooit zeker wat de spreker met een uiting wil doen. Het blijft
altijd een `best guess'.

Hangt het idee van `taalelementen als wegnnj^ers' samen met jouw idee van metonymie, waar
je het de laatste tijd vaak over hebt?
Jazeker. Zo'n wegwijzer is in hoge mate metonymisch of metaforisch ingericht.
Alle woorden, of eventueel constructies, zijn metonymisch of metaforisch te
gebruiken. Als het gaat om woordbetekenis, of liever om de manier waarop een
woord toegepast kan worden, dan zijn de diverse metonymische toepassingswijzen natuurlijk een fantastisch instrument. In beginsel staat elk woord open
voor metonymisch gebruik en is het moeilijk te bepalen wat de metonymische
relatie is van het ene gebruik ten opzichte van het andere. De hoorder moet
maar kijken wat hij in een bepaald referentiekader met die mogelijkheden doet.

Een inter/tien) met Theo Janssen
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In mijn artikel over focusconstructies, dat eind dit jaar verschijnt, 2 pas ik
feitelijk het idee van metonymie ook toe op het fenomeen van de zogenaamde
`onvolledige zinnen' of `ellipsis'. Het gaat daarbij om enkele typen exclamatieve
zinnen. Je merkt bij bestudering van de literatuur daarover dat de beste ideeën
over ellipsis niet ontwikkeld zijn in het kader van de generatieve of de structurele grammatica, maar door mensen die dichter bij de filologische benadering
van taal staan. Dus mensen die uitingen bestuderen in hun context, de situatie
waarin ze gebruikt zijn — in het referentiekader, zoals ik het zou zeggen.

Maar „neje nog wel iets gemeenschappelijks in alle verschillende dingen die je met een taalelement kunt doen? Geloofje nog in monosemie?
De wijze van omgaan met een woord berust op een `centrale gedachte'. Maar
die is razend moeilijk te vatten en dat moet je ook niet willen. Je moet niet de
illusie hebben dat je die centrale gedachte te pakken kunt krijgen. Wat Wittgenstein en anderen terecht bekritiseerd hebben is dat taalkundigen op zoek zijn
naar een museum van betekenissen. Alsof je betekenis kunt betrappen, aanwijzen. Van dat idee ben ik steeds meer teruggekomen.
Ik vind het verschil tussen monosemie en polysemie niet meer zo belangrijk.
Wat aan de polysemie van een woord werd toegeschreven ben ik gaan zien als
de functionaliteit van een woord in heel verschillende referentiekaders. Een
aantal daarvan zijn meer `entrenched', geworteld in onze handelingspraktijk dan
andere. Dan kan het erop lijken dat een woord meer betekenissen heeft. Maar
als je die verschillende `senses' van een woord gaat benoemen, dan benoem je
in feite epifenomenen. Het is niet het fenomeen waar we als taalgebruiker profijt van hebben, ook al kunnen epifenomenen wel een min of meer zelfstandig
leven gaan leiden als constructies.

Als betekenis gebruik is, is er dan nog een verschil tussen semantiek en pragmatiek? Hoe die
je de relatie tussen die twee?
Die relatie tussen semantiek en pragmatiek is bij Nederlandse taalkunde op de
VU heel lang de kern van het onderzoeksprogramma geweest. Maar de gedachte dat gebruikscondities uiteindelijk cruciaal zijn, zit eigenlijk al ingebakken
in mijn proefschrift. Daar is het de pragmatische kant van de medaille. In de
loop van de tijd is die pragmatische kant gaan domineren. Misschien is de eindstand nu wel dat alles pragmatiek is. Ik denk eigenlijk dat semantiek en pragmatiek samenvallen, al heb ik dat nooit met zoveel woorden gezegd. Betekenis is
in feite een procedure — een procedure om als spreker een situatie aan te duiden
en een procedure om als toegesprokene vast te stellen `wat er bedoeld kan zijn'.
2

Janssen (te versch.). De focusconstructies moet je eens kaken en kik eens. Nederlandse
taalkunde 11.
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Als je zo met een woord omgaat, handel je er redelijk adequaat mee, want dan
werkt het.
In toenemende mate is pragmatiek dus het werk geworden maar men noemt
dat meestal semantiek. Dat is het probleem als je hier wat over wil zeggen. Semantiek is zelf een prachtig voorbeeld van hoe divers een woord gebruikt kan
worden. Je moet eerst met elkaar vaststellen wat je eronder verstaat, dus eerst
het referentiekader eens definiëren. Maar dat moet ook weer in woorden gedefinieerd. Anderen begrijpen semantiek alleen als je dat in logisch-mathematische
symbolen kunt vatten. Dat is een dramatische vergissing. Die logische taal moet
immers ook weer geïnterpreteerd worden, dus dat is het paard achter de wagen
spannen.
Als je ziet hoe moeilijk het is om precies weer te geven wat een bepaalde
uiting in een concrete situatie doet, dan zou ik zeggen: haal alle middelen uit de
kast om datgene wat er te beschrijven is te beschrijven — doe het in het Frans,
het Engels of het Duits, in een natuurlijke taal die de relevante gesprekspartners
beheersen — maar doe het in hemelsnaam niet in een formele taal. We kunnen
onze taal zo oneindig fijn afstemmen op wat er in een referentiekader allemaal
speelt, dat het illusoir is te denken dat je dat ooit in logische symbolen kunt
vatten. Als het niet zo was dat we er computers mee kunnen laten werken, dan
zou ik zeggen: doe het in hemelsnaam niet, geef daar toch geen geld meer voor.
Die opvatting van mij hangt ook heel erg samen met het idee dat je niet in termen van mentale representaties moet denken. Een logische voorstelling is een
poging tot mentale representatie.

Je gelooft niet in het bestaan van mentale representaties. Maar hoe kunnen we iets begrijpen
ronder een beeld te hebben van wat er bedoeld wordt?
We kunnen al bijna niet praten zonder termen te gebruiken als `een beeld vormen'. We willen een mentale representatie vormen van wat met een uiting gezegd wordt. Maar daar moet je geen beeld van willen vormen, je moet proberen
in het referentiekader te kruipen. Daarin moet je meeleven, meedenken, meelopen om te begrijpen hoe in dat referentiekader deze zin zijn functie heeft. Het
is geen beeld. Je loopt als het ware in een film mee. Je bent speler in een film. Je
kunt die film wel stopzetten in een statisch beeld, maar dat is een volstrekt onnatuurlijke aangelegenheid. Het idee dat mentale representaties voor een taal
moeite waard zijn, is principieel fout omdat je voor die mentale re--kundige
presentaties in je hoofd ook weer iets of iemand moet hebben om die representaties te interpreteren etcetera. Dat is regressio ad infinitum, dus absurd.
Ondanks je afkeer van mentale representaties ben je op een gegeven moment een cognitief lin
dij het met een kritische houding tegenover datparadigma. Hoe is dat gegaan?-guictezvordn,
Kwam de cognitieve linguistiek op je pad toen je er aan toe was'?

Een interview met Theo Janssen
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Eigenlijk wel. Vlak voordat de ICLA [International Cognitive Linguistics Association] werd opgericht, in Duisburg in 1989, had ik een gesprek met een van de
voortrekkers van de cognitieve linguïstiek, René Dirven. Op grond van mijn
oratie uit 1986 nodigde hij me uit naar het eerste cognitief-linguïstische congres
in Duisburg te komen. En inderdaad zitten er in mijn oratie allerlei elementen
waarvan je zegt `ja, dat is stof van cognitieve linguïsten'. Mijn werk sluit natuurlijk sterk aan bij wat Langacker doet. Dat geldt zeker voor mijn uitgangspunt
van een `speaker-hearer based grammar', maar ook voor mijn oriëntatie op ui
spreekt van events. Waar hij het heeft over verschillende-tinge—Lackr
`construals' van een situatie, zeg ik: in het referentiekader dat je als het ware
voor jezelf geconstrueerd hebt, kun je een situatie in alle schetsmatigheid op
een bepaalde manier voorstellen: met een uiting geef je er jouw eigen voorstellingswijze van.
Wel heb ik van meet af aan kritisch gestaan tegenover datgene wat cognitieve linguïsten doen. Met het werk van Lakoff en Johnson, hun metafoortheorie, had ik weinig affiniteit, al heb ik er ook geen grondige kritiek op. Mijn
grootste probleem betreft de `plaatjes' van de cognitieve grammatica, vooral zogauw ze de pretentie van mentale representaties hebben. En ook Langacker
zegt ergens in een voetnoot dat je die plaatjes niet als mentale representaties
moet opvatten, dus niet als een tekening die mensen in hun hoofd hebben,
maar alleen als een middel om iets te verduidelijken.
Hoe Zou je je elf op dit moment omschrijven als taalkundige? Onderzoekje grammatica of
pragmatiek?

Het antwoord daarop is te vinden in mijn artikel voor de afscheidsbundel voor
Lachlan Mackenzie [zie voetnoot op p. 11]. Dat is eigenlijk een samenvatting
van mijn ideeën over taal. Het brengt heel goed in beeld wat ik de afgelopen 35
jaar gedaan heb. Ik heb er dan ook veel voldoening van om bijvoorbeeld te zien
dat het werk van mijn promovenda Christine Versluis over het elliptisch
taalgebruik van afasiepatiënten mooi past in mijn idee van een spreker-hoordergrammatica. Het referentiekader is daar namelijk cruciaal.
Uit dat artikel van mij blijkt dat ik vooral een grammaticus ben, en daarin
ook in hoge mate cognitief georiënteerd. Maar mijn voorstelling van grammatica is er één waar pragmatiek niet uit weg te denken is, waar het zelfs de allesoverheersende factor is.
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Preteritum of perfectum? 0 tempora, o sores! Neerlandica extra muros 59, 50-60.
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Consecutio temporum in de Ferguut. Variaties op een thema. In: Jan Noordegraaf en Roel
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De verhouding tussen Saïdjah en Adinda in twee varianten. Over Multatuli 33, 30-39.
Recensie van A. Braet en J. van de Gein (red.). Taalbeheersing als tekstwetenschap. Terreinen en
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Tense in reported speech and its frame of reference. In: Janssen en Van der Wurff (red.),

237 259.
-
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Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Münster: Nodus Publikationen.-versitAmda.
[214 blz.]
Max Havelaars tekstvarianten. Verklappers van veranderingen in taal en identiteit. In: Daalder, Janssen en Noordegraaf (red.), 61-70.
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Uit: meer plaats dan pad
Maaike Beliën*

Abstract — This paper presents, like Janssen (ms.), a monosemous analysis of Dutch uit `out (of)':
uit has one meaning which allows different interpretations depending on the context. Unlike Janssen,
and also Hefmantel (1998, 2002), however, the paper argues that uit is a `narrow locative' adposition,
rather than an `extended locative': while a path is part of the 'base' of uit, it is not part of its profile'
(Langacker 1987).

1. Inleiding
Zowel Janssen (ms.) als Helmantel (1998, 2002) stellen voor dat de semantische
structuur van het Nederlandse voorzetsel uit een pad bevat. Ik zal in deze bijdrage beargumenteren dat een pad weliswaar onderdeel is van de `base' van uit,
maar niet van diens `profile' (zie voor deze termen Langacker 1987). Ik classificeer uit dan ook niet, zoals Helmantel (2002) doet, als een extended locative adposition (EL), zoals bijvoorbeeld door en over, maar als een narrow locative adposition
(NL), zoals bijvoorbeeld in en op. De analyse die ik presenteer, preciseert niet
alleen de semantische analyse van Janssen, maar verklaart ook het afwijkende
gedrag van uit ten opzichte van ELs.
2. Janssens analyse van uit
Janssen (ms.) bespreekt de Engelse equivalenten van (1)-(5) met out of,, maar ziet
out of en uit als vergelijkbaar. Ik zal mij uitsluitend richten op de Nederlandse
gevallen met uit en Janssens analyse van out of daarop toepassen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ed kwam uit de keuken.
Ed is uit de keuken.
Ed bleef uit de keuken.
Het schip lag tien mijl uit de kust.
Ed, leun niet uit het raam.

Anders dan in cognitief-semantische analyses van voorzetsels gebruikelijk is,
zoals bijvoorbeeld die van Lakoff (1987), Cuyckens (1991), en Tyler en Evans
(2001, 2003), 1 betoogt Janssen dat aan de gebruiken van uit in (1)-(5) maar één
* ACLC /UvA, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. <m.l.belien@uva.nl >.
1 Voor een niet-polyseme cognitief-semantische analyse van voorzetsels zie Beliën
(2002, in voorbereiding) .
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betekenis ten grondslag ligt, die samen met contextuele factoren tot verschillende interpretaties leidt. Wat de vijf gebruiken van uit gemeen hebben is volgens Janssen het volgende:

(6) By means of the expression y [uit] x, the conceptualizer relates y to x by
assuming a path, under the following conditions:
a. [...] the starting point of the path is in the dominion of x but the end
point is not in this dominion; [...]
b. y can be conceived of as an extended entity (an oblong, a trajectory,
an axis, or a barrier) projected on the path in such a way that it occupies the path in its entirety.
Dit idee kan gerepresenteerd worden als Figuur 1, gebaseerd op Janssens figuren voor voorbeelden (1)-(5): het vierkant stelt x voor, binnen wiens domein
het pad begint; het beginpunt van het pad wordt aangegeven door de zwarte
stip en het pad zelf door de vetgedrukte lijn.

Figuur 1. Janssens voorstel voor uit

Hoewel de bijdrage van uit steeds dezelfde is, verschillen (1)-(5) volgens Janssen
in wat precies geprojecteerd wordt op het pad. In (1) is dat Eds `trajectory',
namelijk het pad dat Ed aflegt: hij begint in de keuken, in het domein van x, en
eindigt buiten de keuken. In (2) is het ook Eds trajectory, ook al zien we Ed het
pad niet daadwerkelijk afleggen. (2) kan echter alleen gebruikt worden als Ed op
een eerder tijdstip wel in de keuken was, en impliceert daarom een afgelegd pad.
In (5) fungeert het bovenste gedeelte van Eds lichaam, een geval van wat
Janssen een `oblong' noemt, als de uitgestrekte entiteit die op het pad wordt
geprojecteerd: dat deel van zijn lichaam dat vanaf het kozijn naar buiten steekt.
In (4) is het de afstand uitgedrukt door tien mil, een `axis' in Janssens terminologie, die geprojecteerd wordt op het pad. Het schip wordt gelocaliseerd op het
eindpunt van dit pad, dat begint vanaf x, namelijk de kust. (3) werkt in Janssens
voorstel op dezelfde manier: de uitgestrekte entiteit die op het pad wordt geprojecteerd is de afstand (een `barrier'), gerekend vanaf x, de keuken, tot het
punt waar Ed zich bevindt (of het punt dat Ed niet passeert).
Hoewel ik het eens ben met Janssens analyse wat betreft de aanwezigheid
van een pad en wat er op dat pad wordt geprojecteerd, zie ik het volgende probleem. Enerzijds stelt (6) dat y onderdeel is van een uitdrukking.j uit x. Tabel 1
laat zien, onder Kandidaten voor y, welke woorden er mogelijk voor de uitdruk-
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king j overblijven als `uit x' wordt weggelaten uit voorbeelden (1)-(5). Anderzijds stelt (6) dat y voorgesteld kan worden als een uitgestrekte entiteit (een
`trajectory', een `oblong', een `axis', of een `barrier'), die geprojecteerd wordt op
het pad dat j uit x oproept. Tabel 1 vat, onder Uitgestrekte entiteit, samen wat
Janssen identificeert als de uitgestrekte entiteit. Ik zie als probleem dat er niet in
alle gevallen een een -op-een-relatie mogelijk is tussen de uitdrukkingy en j voorgesteld als uitgestrekte entiteit.
Kandidaten voor

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ed kwam
Ed is
Ed bleef
Het schip lag tien mil
ijhangniet

uit x
uit de keuken
uit de keuken
uit de keuken
uit de kust
uit het raam

Uit estrekte entiteit
Eds `trajectory'
Eds `trajectory'
de `barrier'
de `axis'
Eds lichaam (`oblon

Uitdm

?

Ed kwam?
?

?

')

tien mil
hang?

Tabel 1. Wat isy?
Ik zal de voorbeelden van minst naar meest problematisch langslopen. In (4) is
de uitgestrekte entiteit de genoemde afstand, de `axis'; hier is uitdrukkingj dus
tien mil. In (1) is de uitgestrekte entiteit Eds `trajectory'. We zouden kunnen
zeggen dat Eds `trajectory' uitgedrukt wordt door Ed kwam: uitdrukking y is Ed
kwam. In (5) is de uitgestrekte entiteit een gedeelte van Eds lichaam, namelijk
het gedeelte dat vanaf het kozijn naar buiten uitsteekt. We zouden kunnen zeggen dat die uitgestrekte entiteit uitgedrukt wordt door hang voor de betekenis
van hang moeten we namelijk een participant voorstellen, een uitgestrekte figuur, die de activiteit uitvoert. Uitdrukking j is dan hang.
In (2) is de uitgestrekte entiteit, net als in (1), Eds `trajectory', zij het een
geïmpliceerd trajectory. Het lijkt me niet mogelijk Eds `trajectory' toe te schrijven aan de woorden die er voor uitdrukking y overblijven: noch Ed, noch is,
noch de combinatie Ed is drukt een trajectory uit. (3) is net zo problematisch.
In (3) is de uitgestrekte entiteit een `barrier', namelijk de afstand, gerekend
vanaf de keuken, die Ed respecteert. De `barrier' als zodanig wordt niet in
woorden genoemd. Samengevat, zie de rechterkolom in Tabel 1, alsy onderdeel
is van de uitdrukking y uit x, én voorgesteld wordt als uitgestrekte entiteit, is het
niet in alle gevallen duidelijk waar y in de zin van `uitdrukking y' voor staat.
Omdat ik denk dat dit probleem verdwijnt als de semantische analyse wordt
aangepast, presenteer ik mijn voorstel hiervoor in de volgende paragraaf.

3. Uit als `narrow locative' (NL)
Voor ik mijn analyse van uit presenteer, zal ik het onderscheid bespreken dat
Helmantel (2002) maakt tussen narrow locative adpositions (NLs) en extended locative
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adpositions (ELs). 2 Het onderscheid is relevant omdat Janssen, zonder dat hij
gebruik maakt van deze termen, en Helmantel uit analyseren als een EL, terwijl
ik uit analyseer als een NL.
In voorbeelden (1)-(5) treedt uit op als voorzetsel. Het kan echter ook, net
als een aantal andere voorzetsels in het Nederlands, voorkomen als achterzetsel,
zie (7). 3
(7)

Ze lopen zwijgend het dorp uit. (Enquist 1996 8 [1994]: 80)

Helmantel (2002) deelt deze voorzetsels, zie Tabel 2, in twee typen in: narrow
locative adpositions (NLs) en extended locative adpositions (ELs). De classificatie is
gebaseerd op de aan- of afwezigheid van de notie `pad' in de semantische structuur van de adposities. NLs, zoals in of op, hebben geen padnotie in hun semantiek; ze duiden volgens Helmantel puur een `punt' in de ruimte aan. ELs daarentegen, zoals door of over, bevatten wel een padnotie: ze drukken een `extended
location' uit, een locatie met een zekere dimensie.
-

Narrow locative adpositions

Extended locative adpositions

binnen
in
op

door
langs
om
over
rond
uit
voorbi

Tabel 2. Nederlandse voorletsels die ook als achterletsel optreden

Om het verschil tussen de twee typen voorzetsels te illustreren, introduceer ik
eerst nog wat cognitief- linguïstische terminologie. Aangenomen wordt dat de
betekenis van een woord uitsluitend begrepen en geanalyseerd kan worden tegen de achtergrond van een kennisstructuur, door Langacker (1987, 1991)
`base' genoemd; wat het woord uitdrukt (`designates') is diens `profile'. Een van
Langacker's voorbeelden is elbow: voor de betekenis van elbow moeten we ons
een voorstelling maken van een arm. Die voorstelling fungeert als `base'. Het
woord elbow `profileert' slechts een stukje van die `base', zie Figuur 1, waarin
volgens Cognitive Grammar conventies de `profile' vetgedrukt is.

2

3

Helmantel (1998) gebruikt andere termen, namelijk `locative' vs. `directional' adpositions. Als ik rapporteer over haar 1998 artikel, gebruik ik de termen uit 2002.
Ik gebruik in deze bijdrage de gangbare term `achterzetsel', maar betoog in Beliën
(in voorber.) dat uit in een constructie als (7) beter als partikel gezien kan worden
dat samen met het werkwoord een complex predikaat vormt.

29

Uit: meerplaats dan pad

Figuur 2. Profile en base van elbow
Voorzetsels worden in Cognitive Grammar gezien als relationeel: ze profileren
een relatie tussen twee entiteiten, een `trajector' en een `landmark'; de trajector
is de `figure' in de relatie, terwijl de landmark fungeert als referentieobject ten
opzichte waarvan de trajector wordt gelocaliseerd (zie Langacker 1987). Boven
en onder, bijvoorbeeld, zie (10) en (11), profileren allebei een relatie tussen twee
entiteiten zoals gerepresenteerd in Figuren 3 en 4, maar verschillen semantisch
doordat in het geval van boven de hoogste entiteit, namelijk de lamp, de trajector
is, terwijl in het geval van onder de laagste entiteit, namelijk de tafel, de trajector
is. Overigens ziet Langacker het benoemen van de lamp als trajector en de tafel als
landmark in het geval van (10) als `shorthand' (1987: 232). Preciezer is het om
te zeggen dat de lamp en de tafel fungeren als de `correspondenten' van de tra
boven.
-jectornladmkv
(10)
(11)

de lamp boven de tafel
de tafel onder de lamp

Im

tr

U
Figuur 3. Boven

jtr

1tm

LJ

Figuur 4. Onder

(8) en (9) illustreren het verschil tussen NLs en ELs.
(8)
(9)
4

Jacob de Leeuw [...j bevond zich [...j op een piste in Oostenrijk.
(MCJAN93SPO) 4
De praatpalen bevinden zich langs de snelweg. (Helmantels (26c), 2002:14)

Voorbeelden gevolgd door een code zoals in (8) komen uit het `38 miljoen woorden'-corpus van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
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Op, een NL, drukt een relatie uit tussen een trajector, Jacob de Leeuw, en een
landmark, een piste in Oostenrijk, waarbij de trajector gelocaliseerd is op een bepaald punt ten opzichte van de landmark, zie Figuur 5. Langs, een EL, drukt een
relatie uit tussen een trajector, de praatpalen, en een landmark, de snelweg, waarbij
de trajector, een groep objecten die gezien wordt als een geheel, gelocaliseerd is
over de lengte van een pad ten opzichte van de landmark, zie Figuur 6.
tr

tr

lrri

ICT1

Figuur 5. NL op

Figuur 6. EL langs

Zoals gezegd classificeert Helmantel (2002) uit als een EL. Ook in Janssens
analyse wordt uit gezien als een pad-voorzetsel Ganssen spreekt van een
`source-path preposition'). Mijn voorstel is dat een pad wel een rol speelt in de
semantiek van uit, maar slechts in de `base': uit is een NL, zie (10) en Figuur 7.
(10) Uit drukt uit:
a een relatie van verbondenheid tussen twee entiteiten, een trajector en
een landmark,
b waarbij de trajector zich bevindt op het eindpunt van een pad dat begint in de landmark en dat eindigt buiten (of weg van) de landmark.

tr

Figuur 7. Uit als een 'narrow locative'
Een direct voordeel van deze analyse is dat in de hieronder herhaalde voorbeelden (1)-(5) het subject steeds de correspondent van de trajector van uit is: Ed in
(1)-(3) en impliciet ook in (5), en het schip in (4). 5 Voor (2)-(4) lijkt me mijn ana5

Met de formulering `relatie van verbondenheid' in (10) probeer ik het volgende ver
te vangen tussen uit en buiten. Vergelijk (2) met (i) hieronder. Terwijl in het-schil
geval van (2), met uit, het noodzakelijk is dat Ed eerst in de keuken was (zie Janssen
ms.), geldt dat niet voor (i).
(i) Ed is buiten de keuken.
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lyse van uit evident: de correspondent van de trajector, namelijk Ed in (2) en (3)
en het schip in (4), bevindt zich aan het eind van een pad dat begint in de landmark en eindigt buiten (of weg van) de landmark: de keuken in (2) en (3) en de
kust in (4). In (4) is de lengte van het pad gespecificeerd door tien mil.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ed kwam uit de keuken.
Ed is uit de keuken.
Ed bleef uit de keuken.
Het schip lag tien mijl uit de kust.
Ed, leun niet uit het raam.

(1) en (5) behoeven meer uitleg. Om met (1) te beginnen, anders dan in (2)-(5)
is in (1) de referent van het subject, Ed, niet statisch, maar beweegt. De vraag is
waaraan die beweging moet worden toegeschreven. Net als door Helmantel
(1998, 2002), Luif (2000) en Beliën (2002, in voorbereiding) wordt voorgesteld
voor voorzetsels als op en in, ofwel Helmantels NLs, geldt ook voor uit in (1) of
(11) dat het voorzetsel geen beweging of richting uitdrukt. Laten we eerst voorbeeld (12) bekijken met NL in: door de PP in fee wordt een puur locatieve of
statische relatie uitgedrukt. In combinatie met het werkwoord duiken krijgt de
PP, zoals Helmantel het zo mooi uitdrukt, een directioneel smaakje (`a directional flavour', Helmantel 1998: 375). Hetzelfde geldt voor (1) en (11): beweging
of richting wordt niet uitgedrukt door uit de keuken en uit de doos, maar door het
werkwoord, namelijk komen en rennen. De PP geeft in dit soort gevallen de puur
locatieve relatie aan die het resultaat is van de beweging.
(11)
(12)

Ze rende uit de doos en kroop tussen de poten van onze andere kat. 6
De drie zonen van koningin Beatrix zijn [...] eventjes in zee gedoken.
GGDNOV92)

Voor (5) geldt, hoewel er geen beweging is, iets vergelijkbaars. Voor het gemak
zal ik voorbeeld (13), van hetzelfde type als (5), bespreken, omdat daar geen
gebiedende wijs of negatie in voorkomt.
(13) Een peuk hing uit zijn rechtermondhoek. 7
Waar in (1), (11) en (12) beweging wordt opgeroepen, roept (13) een statische,
uitgestrekte entiteit op. De vraag is of die toegeschreven moet worden aan de
semantiek van uit. Ik denk het niet. Ik denk dat de `puntsgewijze', locatieve analyse gehandhaafd kan blijven, en dat het idee van de uitgestrektheid toe te
schrijven is aan hangen en de uitgestrekte `figure' die daar bijhoort.

6
7

http://vwvw.kattenplaza.nl/page/infobevalling2.php
www.20six.nl /Knel /archive/2005/04
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4. Uit geen `extended locative' (EL)
Mijn analyse van uit als een NL wordt ondersteund door het afwijkend gedrag
van uit ten opzichte van ELs. Deze paragraaf bespreekt drie verschillen tussen
uit en ELs. De analyse dat uit een NL is, kan dit verschil verklaren.
Een eerste verschil tussen uit en ELs is dat het perfectum met hebben en een
bewegingswerkwoord mogelijk is in het geval van ELs, langs, over en door in (14)(16), maar niet in het geval van uit, zie (17).
(14)
(15)
(16)
(17)

Ellen [...] had onrustig langs de kramen op de Albert Cuyp gelopen. (De
Winter 1989 3 [1986]: 237)
De auto had met een noodgang over het fietspad gereden.
(MCJUN950VE)
123 jaar heeft [de trein] door de Rotterdamse binnenstad gereden.
GGDFEB93)
a *De kat heeft uit de doos gerend.
b De kat is uit de doos gerend.

Haeseryn et al. (1997) zeggen over hebben vs. dijn dit: "De bewegingswerkwoorden worden met hebben vervoegd als het handelingskarakter van de door het
werkwoord uitgedrukte werking centraal staat [...] . Ze worden met rijn vervoegd als de notie van (plaats)verandering (met het bereikte of te bereiken einddoel) op de voorgrond treedt" (1997: 77). Mijn verklaring voor het verschil tussen uit en ELs is dan ook als volgt. ELs profileren een pad, waardoor het mogelijk is om een type beweging als activiteit voor te stellen die zich afspeelt langs
dat pad. Uit profileert geen pad, maar een puntsgewijze locatie. Die kan wel als
einddoel fungeren, wat de combinatie van uit met ,ijn verklaart, maar er is geen
geprofileerd pad waarlangs een bewegingsactiviteit zich kan afspelen.
Een tweede verschil wordt opgemerkt door Helmantel en betreft het pad
uitgedrukt door uit als achterzetsel. Helmantel laat zien dat het onderscheid tussen NLs en ELs cruciaal is voor de analyse van zinnen met een achterzetsel. Ze
stelt dat een achterzetselgroep (`postPP') altijd een pad uitdrukt (1998: 376) en
laat zien dat de eigenschappen van het pad afhankelijk zijn van het type (achtergeplaatst) voorzetsel. Een postPP met een EL beschrijft een pad dat het hele
zgn. `referentieobject' beslaat (18). Een postPP met een NL daarentegen beschrijft een pad dat een deel van het referentieobject beslaat (19). 8
Ik laat in Beliën (in voorbereiding) zien dat het niet onmogelijk is dat constructies
als (19), met een NL achterzetsel, een pad uitdrukken dat het hele referentieobject
beslaat, cf. (i):
(i) Pluk [...] reed voorzichtig het pontje op. (Schmidt 1979 5 [1971]: 102)
Dit geldt voor in en op, maar ook voor uit. De generalisatie blijft dat deze adposities,
anders dan bijv. over en door, niet vereisen dat het pad zich uitstrekt van de ene naar de
andere kant van het referentieobject.
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Hein rijdt [...] de Erasmusbrug over. (Helmantels (35), 1998: 379)
Piet fietst de tunnel in. (Helmantels (31 a), 1998: 377)

Helmantel representeert het pad dat beschreven wordt door een postPP met
over zoals weergegeven in Figuur 8 (1998: 377): het pad beslaat het hele referentieobject. Een vergelijkbare representatie geldt voor postPPs met andere ELs.
Figuur 9 (1998: 376) is een representatie van een pad dat beschreven wordt
door een postPP met in: het pad beslaat slechts een gedeelte van het referentieobject. Ook hier geldt dat een vergelijkbare representatie gegeven wordt voor
postPPs met andere NLs.

Figuur 8. PostPP met over

Figuur 9. PostPP met in

Zoals Helmantel aangeeft (1998: 376), "uit seems to be an exception". Hoewel
ze uit als een EL classificeert, drukt een postPP met uit geen pad uit dat het hele
referentieobject beslaat, zoals andere postPPs met ELs dat doen. Het pad dat
door een postPP met uit wordt uitgedrukt, lijkt juist sterk op het pad dat door
postPPs met een NL wordt uitgedrukt. Een voorbeeld dat Helmantel geeft van
een postPP met uit is (20). Figuur 10 is haar representatie van het pad dat uitgedrukt wordt door een postPP met uit.
(20) Hein rijdt [...] de tunnel uit. (Hefmantels (35), 1998: 379-380)

Figuur 10. PostPP met uit

Uit is natuurlijk geen uitzondering als het geanalyseerd wordt als een NL.
Een laatste punt waarop uit ander gedrag laat zien dan ELs is `lengtemodificatie', bijvoorbeeld door middel van de uitdrukking twee meter. Helmantel laat
zien dat dit type modificeerders niet gecombineerd kan worden met postPPs
met een EL, zie (21), maar wel met postPPs met een NL, zie (22). Haar verklaring hiervoor is dat een postPP met een EL een pad beschrijft dat een lengte
heeft die vaststaat (`a fixed length'): het pad beslaat immers het hele referentieobject. Daarom kan het, wat lengte betreft, niet gemodificeerd worden. Een
postPP met een NL daarentegen beschrijft een pad waarvan de lengte niet vaststaat: het pad beslaat een gedeelte van het referentieobject. Lengtemodificatie is
daarom mogelijk (1998: 378, 2002: 112).
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Piet fietst twee meter de tunnel in. (Helmantels (27a), 2002: 112)
*Piet rijdt drie meter de Schipholtunnel door. (Helmantels (28b), 2002:
112)

Helmantel markeert (23), met uit, met twee vraagtekens, terwijl de andere ELs
een asterisk krijgen (zie Helmantel 1998: 383).
(23)

??Hein rijdt twee meter de tunnel uit. (Helmantels (35), 1998: 379-380)

Ze bespreekt (23) niet, maar vindt (23) blijkbaar minder onacceptabel dan leng
geval van de andere postPPs met ELs. Haar tolerante oor--temodifcanh
deel wordt ondersteund door voorbeelden (24)-(26), gevonden op Internet:
voorbeelden van postPPs met uit en lengtemodificatie, die zich daarmee dus
gedragen als postPPs met NLs. Dit is het derde verschil in gedrag tussen uit en
ELs dat verklaard kan worden als aangenomen wordt dat uit een NL is.
(24)
(25)
(26)

Ik loop nog geen tien meter de straat uit en daar liggen ze al. 9
Dus ik rijd ff verder ... (zo'n 40 meter de straat uit, kijken of ik in een
straat in de buurt kan parkeren), zie ik wat politie lichten achter me! 10
Inmiddels zijn de koffers naar beneden gebracht en wachten we tot we
kunnen vertrekken. We lopen nog een stukje de straat uit en zien dan dat
we vlak aan zee zitten. 11

5. Conclusie
De gepresenteerde analyse handhaaft het aantrekkelijke idee van een monoseme
analyse van voorzetsels zoals voorgesteld door Janssen (ms.): uit heeft maar één
betekenis, die onder invloed van contextuele factoren tot verschillende interpretaties leidt. Anders dan Janssen (ms.) en ook Helmantel (1998, 2002), analyseer ik uit echter niet als een EL, maar als een NL: uit drukt een relatie van verbondenheid uit tussen een trajector en een landmark, waarin de trajector zich
bevindt aan het eindpunt van een pad dat begint in de landmark en eindigt
buiten (of weg van) de landmark. Deze analyse lijdt niet aan het probleem in
Janssens analyse van y uit x dat niet altijd duidelijk is wat uitdrukking y is. Bovendien biedt de analyse een verklaring voor het afwijkende gedrag van uit ten
opzichte van ELs.

http://littleleonie.web-log.nl /archief/03/11/2005
http://jolt.web-log.nl/log/4034919
11 http://home.zonnet. nl/marokko-spanje2004/dagboek.htm
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"Het is te zien hoe dat je het ziet"
De modale infinitief in Nederland en België
Ronny Boogaart*

Abstract — The Dutch modal infinitive construction consisting of `<ijn te INFINITIVE' allows for
both possibility readings and necessity readings Inspection of corpusdata from two varieties of Dutch —
as spoken in the Netherlands and in Belgium — reveals, above all, the crucial role of conventions of use.
The necessity reading arises only in a limited number of highly specific constructions. These findings can
be adequately dealt with in a constructional approach to language, without giving up on the monosemy
principle of one form — one meaning.

1. Inleiding
Toen producent John de Mol in 2005 de tv-zender Talpa lanceerde, verschenen
overal in Nederland reclameposters met de tekst Ta pa: niet te missen. Of de bedenker van de campagne zich bewust was van de verschillende interpretaties die
de slogan toelaat, is niet duidelijk, maar tv-recensenten en webloggers maakten
in de periode rondom de introductie van de zender dankbaar gebruik van de
geboden interpretatieve ruimte.
(1)
(2)

Talpa: niet te missen. Nee inderdaad, als je op iedere straathoek een poster ophangt. (www.)oycevangüs.nl)
Talpa: niet te missen! Dat is me de laatste maanden anders best aardig
gelukt. (www.geenstijl.nl)

Terwijl John de Mol de infinitiefconstructie gebruikt om ons ervan te overtuigen dat we Talpa niet mogen missen, doen de schrijvers van (1) en (2) alsof hij
bedoelt te zeggen dat we de zender niet kunnen missen — om dat vervolgens te
bevestigen, als in (1), dan wel tegen te spreken, als in (2). Nu hebben we hier
natuurlijk te maken met niet-coöperatieve taalgebruikers, maar hun uitingen
laten goed zien dat de infinitiefconstructie als zodanig verenigbaar is met zowel
een `mogen'-lezing als een `kunnen'-lezing. In (3) bijvoorbeeld is die laatste
lezing duidelijk wél de bedoelde.

E-mailadres: r.j.u.boogaart@let.leidenuniv.nl. Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek in het kader van het VNC-project Modale werkwoorden en andere uitdrukkingen van
modaliteit. Met dank aan de andere onderzoekers binnen het project, en aan Ton van
der Wouden voor commentaar op een eerdere versie. Ook de gezamenlijke lezing
met Radoslava Trnavac en Arie Verhagen op de TIN-dag 2005 was een belangrijke
inspiratiebron bij het schrijven van dit artikel.
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(3)

De medische faculteit is niet te missen: die hangt ongeveer over het station heen. (www.delta.tudelft.nl/archief/j32/n20/4647)

De parafrases met modale hulpwerkwoorden maken duidelijk dat de constructie
n te INFINITIEF zowel gebruikt kan worden voor het uitdrukken van
`noodzakelijkheid' als van `mogelijkheid'.' Behalve modaal is de constructie ook
passief: het grammaticaal subject is in deze zinnen niet de handelende instantie
— zo'n agens blijft meestal achterwege maar kan expliciet gemaakt worden met
een door- of voor-bepaling. De constructie wordt dan ook wel een `modale passief' genoemd (Hoekstra & Moortgat 1979; Bennis 1990). Hoewel het passieve
karakter een intrigerend kenmerk van de constructie is, dat een belangrijke restrictie oplegt aan het soort werkwoorden dat erin gebruikt kan worden (Sassen
1990), zal ik mij in deze bijdrage verder richten op het modale element in de
betekenis van de constructie. Is er één globale, overkoepelende betekenis te bedenken voor de verschillende modale lezingen, of moeten we besluiten dat deze
toch echt polyseem is, dus twee verschillende `senses' heeft?
Bij het beantwoorden van deze vraag ga ik speciaal in op verschillen tussen
het Nederlands-Nederlands (verder: NNL) en het Belgisch-Nederlands (verder:
BNL) Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats zijn er aanwijzingen dat
er interessante verschillen zijn tussen beide variëteiten van het Nederlands, juist
als het gaat om de beschikbaarheid van verschillende modale lezingen voor
deze constructie. Zo kan het is te betalen in BNL de lezing krijgen dat er betaald
moet worden, zoals in (4a) en (4b), van Belgische websites.
(4) a Goed om te weten: een proefles is te betalen.
(www.tapshowcompany.com)
b Alleen het ontbijt is te betalen. (www.travelprice.be)
In NNL kunnen (4a) en (4b) eigenlijk alleen betekenen dat een proefles en het
ontbijt betaalbaar zijn, dus (gemakkelijk) betaald kunnen worden. In de tweede
plaats zal blijken dat contrastieve analyse van zulke nauw verwante taalvariëteiten als NNL en BNL een belangrijke bijdrage levert aan het antwoord op de
eerste vraag — monosemie of polysemie? Voordat ik op deze theoretische kwestie inga, presenteer ik eerst de uitkomsten van een corpusonderzoek naar de
modale infinitief in NNL en BNL. 2

Ik beperk mij in dit artikel tot het predicatieve gebruik van de modale infinitief, met
name tot de constructie met het werkwoord dijn, dat in deze constructie overigens
vaak vervangen kan worden door het pseudo-koppelwerkwoord vallen. Als de te-infinitief attributief wordt gebruikt, als in het te betalen bedrag, krijgt deze gemakkelijker
een verplichtingslezing (Hoekstra & Moortgat 1979, Sassen 1990, Bennis 1990).
Het corpusonderzoek is deel van een grootschaliger onderzoek naar verschillen tussen BNL en NNL in de uitdrukking van modaliteit. Zie Diepeveen e.a. (in voorber.)
voor toelichting en details.
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2. Corpusdata
De Talpa-slogan in (1) en (2) laat zien dat de modale infinitiefconstructie ook
zonder het werkwoord lijn voorkomt. Het heeft echter weinig zin om in het
Corpus Gesproken Nederlands (verder: CGN) alle te- infinitieven te zoeken, aangezien de uitvoer van zo'n zoekopdracht gigantisch van omvang is en slechts voor
een klein deel bestaat uit modale infinitieven. Om het zoekresultaat enigszins
onder controle te houden heb ik in eerste instantie gezocht naar voorkomens
van het werkwoord (lemma) lijn direct gevolgd door te + INFINITIEF. (De onvermijdelijke ruis heb ik handmatig verwijderd.) Dat levert voor NNL en BNL
de aantallen modale infinitieven in Tabel 1 op.

modale infinitieven
overige woorden corpus

NNL
70
5102950

BNL
181
2910028

Tabel 1. Optredens van zijn te I1\T in CGN

De modale infinitief is in BNL significant frequenter dan in NNL; dat is in Tabel 1 al te zien aan de absolute aantallen, maar het Belgische deel van het corpus is ook nog eens veel kleiner dan het Nederlandse. 3 De hogere frequentie
van de modale infinitief in het BNL geldt echter alleen op het niveau van de
tokens (het aantal individuele voorkomens van de constructie), niet op het niveau van de types (het aantal verschillende voorkomens van de constructie): tegenover 17 verschillende types in BNL staan 34 verschillende types in NNL. Anders gezegd: het hoge cijfer voor BNL in Tabel 1 komt voor rekening van een
beperkt aantal werkwoorden. De absolute aantallen voor de zes werkwoorden
die het meest voorkomen onder de 181 BNL- gevallen van Tabel 1 staan in Tabel 2.

hopen

en
zeggen
doen
wijten (aan
denken

)

NNL
9

BNL
59

5
2
9
1
0

46
45
12
3
3

Tabel 2. Meest gebruikte werkwoorden in de modale infinitiefconstructie (CGN)

3

Het complete CGN telt meer woorden dan in Tabel 1 is aangegeven: we laten in
ons onderzoek het subcorpus voorgelezen taal buiten beschouwing.
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Nu blijkt dat de helft van de BNL- gevallen (91 van de 181) wordt gevormd
door is te lien (46) en is te zeggen (45). Beide combinaties worden in BNL gebruikt met een functie die in de NNL data niet voorkomt. De betekenis van x is
te lien is in de Nederlandse gevallen af te leiden uit de betekenis van het werkwoord "en in combinatie met de modale en passieve betekenis van de constructie: x kan gezien worden, is zichtbaar. In het BNL is zo'n letterlijke, compositionele analyse van x is te lien slechts in 6 van de 46 gevallen van toepassing.
In de overige 40 gevallen is de functie ervan eerder te omschrijven als `dat moeten we (nog maar) afwachten' of `het staat te bezien', een functie die natuurlijk
wel terug te voeren is op een letterlijke parafrase met moeten (`dat moet (nog)
gezien worden', vgl. dat moet ik nog lien... De uitdrukking het/dat/'t is te lien kan
in het BNL als zodanig met deze functie gebruikt worden, maar in 30 van de 40
gevallen heeft lien een complement in de vorm van een afhankelijke vraag, zoals in (5). 4 De constructie zou dan in het NNL vertaald kunnen worden als `dat
ligt er (maar net) aan [VRAAG]' of `dat hangt ervan af [VRAAG]'.
(5)

ik bedoel 't is te zien hoe dat je 't ziet hè. (ív701326)

Voor de 45 gevallen in het BNL van de modale infinitief met het werkwoord
zeggen geldt iets soortgelijks. Het BNL gebruikt het/dat/'t is te Zeggen, zoals het
Franse c'est-à-dire, meestal in contexten waar het NNL dat wil zeggen gebruikt —
een constructie die we op grond van zuil ook best modaal mogen noemen. Voor
beide uitdrukkingen geldt dat een spreker ze kan gebruiken om een restrictie in
te leiden, zoals in (6). De functie ervan gaat dan in de richting van die van
woorden als tenminste of althans.
(6)

maar de keuze was beperkt in uh allee 't is te zeggen d'r stonden daar
genoeg okkasies maar 't moet mij nog een beetje aanstaan. (ív700077)

Ten slotte heeft, naast lien en zeggen, ook de modale infinitief met denken een
specifieke functie in het BNL. Het is/was te denken betekent iets als `het is/was
(valt/viel) te verwachten', zoals het is/was denkbaar, maar aangezien dit werkwoord in de BNL-data ook maar drie keer voorkomt, heeft dat de frequentiegegevens in Tabel 1 nauwelijks beïnvloed.
Als we de vaste uitdrukkingen met lien en zeggen uit het materiaal verwijderen , is het verschil in frequentie van de modale infinitief in BNL en NNL overigens nog steeds significant. Zoals in Tabel 2 te zien valt, komt dat verschil dan
vooral voor rekening van de modale infinitief met het werkwoord hopen. Deze
combinatie komt natuurlijk wel in het NNL voor — samen met doen is hopen in
4

De modale infinitief het is te lien kent in het NNL die verbindingsmogelijkheid na
ook, zoals in het is te lien waarje vandaan komt, maar de betekenis daarvan — `je-turlijk
kunt wel zien waar je vandaan komt' — is heel anders dan die van (5).
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Nederland het meest gebruikte werkwoord in de constructie. Bovendien heeft
het is te hopen, voor zover ik heb kunnen nagaan, ook dezelfde gebruikswaarde in
NNL en BNL. Desondanks is ook deze combinatie in het BNL frequenter dan
in het NNL. Pas als we ook de gevallen met hopen uit het materiaal verwijderen,
is het verschil tussen BNL en NNL niet langer significant.
Met de eerste zoekopdracht hebben we alleen direct aaneensluitende gevallen gevonden van `/ijn te INF'. Daarmee worden heel wat modale infinitieven
niet gevonden aangezien er het nodige materiaal kan komen tussen lijn en te,
met name niet (of wel) en andere bijwoorden als in dat is duidelijk te dien, die vraag
is moeilijk te beantwoorden etc. Voor deze gelegenheid beperk ik mij verder tot de
gevallen met niet, waarvan de frequentie in NNL en BNL is weergegeven in
Tabel 3.

modale infinitieven + niet
overige woorden corpus

NNL
53
5102967

BNL
87
2910122

Tabel 3. Optredens van zijn niet te INF in het CGN
Ook in combinatie met ontkenning is de modale infinitief dus frequenter in
BNL dan in NNL. De hoge frequentie in BNL komt dit keer met name voor
rekening van één werkwoord. Dat betreft dan, opvallend genoeg, niet één van
de drie meest frequente werkwoorden uit Tabel 2: het werkwoord hopen komt
nu zelfs helemaal niet voor in de BNL-data (tegenover 3 gevallen in NNL) en
de gevallen met tien en heggen zijn met negatie niet frequenter in BNL dan in
NNL. Bovendien is er bij het is niet te lien en het is niet te Zeggen geen verschil in
gebruik tussen BNL en NNL; ze kunnen in beide taalvariëteiten geparafraseerd
worden als respectievelijk `het kan niet gezien worden' en `het kan niet gezegd
worden'. De ontkennende zinnen met dien en heggen in het BNL zijn dus, naar
hun betekenis, niet de ontkenning van de hoogfrequente constructies het is te
dien en het is te heggen uit Tabel 2. Het werkwoord dat het meest voorkomt in de
modale infinitief met niet is doen, zie Tabel 4.

doen
geloven
spreken (over)
vergelijken
betalen
drinken

NNL
4
13
3

BNL
52
6
6

2
1
0

6
2
2

Tabel4. Meest gebruikte werkzwoorden in modale infinitief met negatie (CGN)
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Net zoals de bevestigende uitingen met lien, jeggen en denken, kan het BNL de
uitdrukkingen x is niet te doen gebruiken in contexten waar het NNL deze optie
simpelweg niet heeft. Ook in NNL is een `letterlijke' parafrase van x is niet te
doen als `x kan niet gedaan worden' misschien niet altijd even makkelijk toepasbaar, maar in BNL lijkt de uitdrukking zich helemaal ontwikkeld te hebben tot
algemene negatieve kwalificatie, ook bijvoorbeeld voor personen en plaatsen,
zoals in (7a) en (7b).
(7) a maar zondag op de braderij 't was niet te doen van 't volk. (fv700108)
b als ge ziet die chatboxen jongens da's niet te doen hè die jongeren.
(ív701285)
Sprekers van NNL zouden in deze contexten kunnen kiezen voor modale infinitieven als niet uit te houden of niet te harden, maar die twee werkwoorden komen
niet voor onder de 53 gevallen van Tabel 5 en zijn dus zeker minder geconventionaliseerd dan niet te doen in het BNL, dat op zichzelf — in een kleiner corpus —
al 52 keer voorkomt. Als we het werkwoord doen buiten beschouwing laten, is
er geen significant verschil in frequentie tussen modale infinitieven met niet in
NNL en BNL.
Wat zeggen de data uit het CGN over de beschikbaarheid van de verschillende modale lezingen voor deze constructie in NNL en BNL? Eigenlijk niet
veel. De belangrijkste reden dat we op grond van de data niet kunnen besluiten
of de modale infinitief in BNL daadwerkelijk vaker dan in NNL uitdrukking
geeft aan `noodzakelijkheid', zoals (4a) en (4b) suggereren, is dat de constructie
rijn te INF zowel in BNL als in NNL bijna alleen maar wordt gebruikt om `mogelijkheid' uit te drukken. Op grond van parafrases als `dat moeten we (nog)
zien', zouden we de 40 gevallen van het/dat/'t is te lien, met de functie geïllustreerd in (5), kunnen laten gelden als voorbeelden van de modale categorie
`noodzaak', maar we kunnen de functie van die uitdrukking natuurlijk moeilijk
generaliseren naar `de' functie van `de' modale infinitiefconstructie in BNL.
Ook voor de frequent voorkomende gevallen met het werkwoord hopen is te
verdedigen dat we met een noodzakelijkheidslezing te maken hebben; de uit
het is te hopen dat x wordt gebruikt in contexten waar er niets anders op-druking
zit dan (dus waar de omstandigheden het noodzakelijk maken om) te hopen dat x,
zoals dat ook kan worden uitgedrukt met we moeten (maar) hopen dat x (dat overigens heel dicht ligt bij we kunnen alleen maar hopen dat x.) Maar die analyse geldt
dan zowel voor de Nederlandse als voor de Belgische voorkomens van het is te
hopen, die in vergelijkbare contexten worden gebruikt. Als we dit type meetellen
als gevallen van de categorie `noodzaak', dan krijgt de modale infinitief in BNL
inderdaad vaker een noodzakelijkheidslezing dan in NNL, maar dat komt dan
alleen doordat het type x is te hopen als zodanig frequenter is in BNL dan in
NNL (zie Tabel 2). Daar komt nog bij dat de betekenis van deze uitdrukking
neutraler lijkt dan de parafrase met moeten suggereert (zie paragraaf 3).
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Naast de hoog-frequente patronen met dien (in BNL) en hopen (in BNL én
NNL) bevat de uitkomst van bovenstaande zoekopdrachten slechts drie uitingen waarin de spreker met een modale infinitief uitdrukking geeft aan de modale notie noodzaak. Twee van die uitingen, namelijk die in (8), bevatten de
string niet te onderschatten.
(8) a 't is allemaal niet eenvoudig denk ik (...) da's niet te onderschatten, he.
(fv400091)
b maar uh da's niet te onderschatten jong, da's eigenlijk drie avonden in de
week. (fv701134)
De context van (8a) en (8b) maakt duidelijk dat de spreker hier aan de toegesprokene duidelijk wil maken dat deze de situatie niet mag of moet onderschatten. Het gebruik van de modale infinitief in (8) lijkt dan ook veel op dat van niet
te missen in (1) en (2), althans zoals Talpa de slogan bedoelde. Het enig overblijvende geval in de categorie noodzaak is net als de uitingen in (8) afkomstig uit
het BNL- subcorpus en bevat eveneens negatie, zij het dat die negatie in (9) een
ander bereik heeft dan in (8). 5
(9)

Maar ja 't is op nen zondag he en 't was niet te betalen zeker dan?

(fv701235)
Zonder verdere context ligt het voor de hand dat de modale infinitief in (9) een
(on)mogelijkheidlezing krijgt, dus dat de spreker het hier heeft over iets dat
onbetaalbaar is, dus niet betaald kan worden. In NNL is dat naar mijn gevoel
ook de enig mogelijke lezing. In (9) reageert de spreker echter op de mededeling van zijn gesprekspartner dat het erg druk was in het Centre Pompidou in
Parijs toen hij dat onlangs bezocht. De spreker vraagt zich in (9) af of dat misschien kwam doordat het museum op zondag gratis toegankelijk is, anders gezegd, doordat er op zondag geen entree betaald hoeft te worden. De situatie die
de spreker in (9) met de modale infinitief wil oproepen is precies de omgekeerde van die in de mogelijkheidslezing: de toegang tot het Centre Pompidou
is op zondag niet onbetaalbaar, maar gratis. Het gebruik van de modale infinitief met betalen in (9) is dus, afgezien van de negatie, heel vergelijkbaar met de
gevallen in (4a) en (4b).
De voorbeelden met de noodzakelijkheidslezing in (8) en (9) zijn alle drie
afkomstig uit het BNL, maar dat zou, zeker voor (8a) en (8b), toeval kunnen
zijn; het vergelijkbare niet te missen van Talpa is immers NNL. Hoe dan ook zijn

5

Het verschillende bereik van de negatie in (8a) en (8b) versus (9) leidt tot nogal ver
lezingen, maar beide soorten modale interpretatie kunnen als `noodzaak'-schilend
geanalyseerd worden, namelijk als `noodzakelijk dat niet...' in (8a) en (8b) versus
`niet noodzakelijk om ...' in (9).
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de aantallen te klein om er conclusies aan te kunnen verbinden over het verschil
tussen BNL en NNL. 6 Voor zover het idee dat de modale infinitief in BNL
vaker een `moeten' - lezing krijgt dan in NNL wordt bevestigd, komt dat voor
rekening van een heel beperkt aantal types.
3. Monosemie of polysemie?
Volgens Bennis (1990: 37) heeft de modale infinitiefconstructie in (zijn voorbeeld) (10) twee interpretaties, die hij epistemisch en deontisch noemt en parafraseert als in (ha) and (11 b).
(10)

Deze som is op te lossen

(11)

a This sum can be solved (it is possible that this sum is solved)
b This sum must be solved (someone has to solve this sum)

Het is hier niet de plek om in te gaan op de terminologische warboel in de literatuur over modaliteit, maar epistemisch kan de lezing in (1 l a) niet genoemd worden , althans niet volgens een definitie van de term die mij bekend is. De lezing
in (11 b) kunnen we inderdaad als een geval van deontische noodzaak beschouwen: er is een externe Force (Heine 1995), een norm of een autoriteit, die een
verplichting oplegt aan een (hier niet geëxpliciteerde) agens. Als we ook de mogelijkheidslezing van de constructie preciezer willen benoemen naar het soort
modaliteit, dan komt in plaats van epistemisch de term dynamisch (Nuyts 2005)
daarvoor in aanmerking: eigenschappen van (de referent van) het subject dan
wel externe omstandigheden (inclusief eigenschappen van de niet-genoemde
agens) maken het mogelijk dat de situatie uitgedrukt met de infinitief wordt
gerealiseerd.
Moeten we dus aannemen dat de constructie ,ijn te INF twee betekenissen
heeft, namelijk dynamische mogelijkheid en deontische noodzakelijkheid? Of
zijn de twee lezingen specifieke invullingen, op grond van het gebruikte werkwoord en de context, van één overkoepelende betekenis, zoals Janssen (2001)
bijvoorbeeld voorstelt voor moeten? Om met dat laatste te beginnen, die ene
globale betekenis voor de modale infinitiefconstructie kunnen we wel bedenken. Het moet, naast de passieve betekenis (`grammaticaal subject is theme'), iets
zijn als `(nog) niet gerealiseerde situatie'. Dat is ook in overeenstemming met
het feit dat de infinitief zelf niet vervoegd is voor tijd of persoon, waardoor de
Daarom is de kwestie ook opgenomen in een aanvullende enquête naar modale ver
tussen NNL en BNL (Diepeveen e.a. in voorber.). De uitkomsten daarvan-schilen
bevestigen de resultaten van het corpusonderzoek: deelnemers kiezen bijna nooit
voor een modale infinitiefconstructie om noodzaak uit te drukken (zelfs wanneer ze
die expliciet als één van de opties krijgen voorgelegd) en er is in dat opzicht geen
significant verschil tussen sprekers van NNL en BNL.
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situatie `ungrounded' is, dus niet op een specifieke manier verankerd in de
spreeksituatie. De omschrijving is bovendien sober genoeg om alle soorten modale lezingen toe te laten: het realiseren van de situatie kan mogelijk zijn of
noodzakelijk, en toegestaan of zelfs verplicht. Maar heel bevredigend is zo'n
monoseme analyse niet, zeker in het licht van de corpusdata uit paragraaf 2.
Op grond van die data is het duidelijk dat het Nederlands in elk geval een
productieve constructie heeft van de vorm `zijn te INF' waarvan de betekenis beschouwd kan worden als een combinatie van passief en (dynamische) mogelijkheid. Dat wil niet zeggen dat specifieke concretiseringen van die constructie
niet een specifiekere betekenis kunnen hebben. Wanneer je, bijvoorbeeld, van
een boek zegt dat het niet te lezen is, of van een maaltijd dat die niet te eten is, bedoel je daarmee (meestal) iets anders dan dat het boek letterlijk onleesbaar is of
dat de maaltijd niet opgegeten zou kunnen worden; ook dat specifieke gebruik
hoort blijkbaar tot je kennis van het Nederlands. Voor veel andere gebruikswijzen van de modale infinitief is nog duidelijker dat die in hun geheel opgeslagen
moeten zijn, zoals bij ergens (niet) over te spreken dijn, dat is niet te harden of niet te
filmen, of x is niet vooruit te branden.
Er is echter weinig reden om aan te nemen dat het Nederlands naast de constructie dijn te INF met als betekenis `passief + mogelijkheid' ook een productie
constructie heeft van dezelfde vorm maar met de betekenis `passief + nood--ve
zaak'. Die laatste lezing komt nauwelijks voor; voor het specifieke voorbeeld
van Bennis in (10) is hij naar mijn gevoel helemaal niet beschikbaar. Als we
kijken wanneer de infinitiefconstructie wordt gebruikt voor het uitdrukken van
noodzaak kunnen we drie groepen onderscheiden. De eerste groep bestaat uit
hoogfrequente vaste uitdrukkingen als het is te lien in BNL en het is te hopen in
BNL en NNL. In paragraaf 2 heb ik laten zien dat deze gevallen eventueel als
modale uitdrukkingen van noodzaak geanalyseerd kunnen worden. Maar dan
nog geldt voor deze types dat ze, alleen al op grond van frequentie, apart moeten zijn opgeslagen: de taalgebruiker hoeft voor gebruik en interpretatie ervan
dus geen beroep te doen op een hoger, abstract schema.
De tweede groep gevallen komen we in gesproken taal, en dus ook in het
CGN, niet veel tegen. In geschreven taal zijn ze wel frequent. Zo vinden we in
het Eindhovens Corpus, dat voor het grootste deel uit (NNL) geschreven taal bestaat, zo'n 25 gevallen van dijn te INF (op een totaal van 378) die geparafraseerd
kunnen worden met moeten (vgl. Trnavac 2006). De schrijver gebruikt de constructie dan ofwel om een causale relatie te presenteren, als in (12), Ofwel om
een voorzichtige uitspraak te doen over de wenselijkheid van een situatie, als in

(13).
(12)
(13)

De stijging van de reële inkomsten na 1950 is volledig toe te schrijven
aan de snelle verhoging van de vullingsgraad. (366776)
Gezien de kwaliteiten van de bundel is het te betreuren dat juist het eerste opstel (...) het zwakste en het aanvechtbaarste is. (00950)
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Werkwoorden die in het Eindhovens corpus meer dan één keer voorkomen in
het `causale' type (als in (12)) zijn danken en wijten (beide 4 keer) in de vaste uit
x is te danken/ wijten aan y; een werkwoord dat meer dan eens voorkomt-druking
bij het tweede, `evaluerende' type (als in (13)) is aanbevelen in x is (niet) aan te bevelen (ook 4 keer). Nu vindt de spreker van (12) waarschijnlijk dat de stijging van
de inkomsten toegeschreven moet worden aan de `verhoging van de vullingsgraad'. De spreker van (13) had ook kunnen zeggen dat de kwaliteit van het
eerste opstel betreurd moet worden. Maar zeggen deze sprekers (schrijvers) dat
ook met de modale infinitief, of is het een inferentie van de lezer? Dat dit type
modale infinitief frequent gebruikt wordt in specifieke (geschreven) genres,
waaronder wetenschappelijke teksten, komt enerzijds doordat het een passieve
constructie is, waarmee de handelende instantie ongenoemd kan blijven. Maar
anderzijds lijkt de constructie ook zo geschikt in deze contexten juist omdat
deze niet per se als uitdrukking van noodzaak geïnterpreteerd hoeft te worden.
De uitingen in (12) en (13) lijken niet alleen `objectiever', maar ze zijn ook een
stuk voorzichtiger dan hun mogelijke parafrases met moeten. Dat duidt erop dat
ze eerder mogelijkheid dan noodzaak uitdrukken, of op z'n minst dat ze de
schrijver in staat stellen om die keus niet te hoeven maken. Ook uitingen waarin
het werkwoord kunnen, en met name de combinatie Zou kunnen, voorkomt, kunnen gebruikt worden voor behoorlijk dwingende taalhandelingen (Je Zou eens even
je mond kunnen houden) (Brantjes 2006). Maar dat heeft voor zover ik weet nog
niemand op de gedachte gebracht dat het modale hulpwerkwoord kunnen als
zodanig behalve mogelijkheid ook noodzaak uitdrukt. Die conclusie hoeft op
grond van gevallen als (12) en (13) dus ook voor de modale infinitief niet getrokken te worden.?
De derde en laatste categorie gevallen waarin rijn te INF noodzaak lijkt uit te
drukken is het type er is (nog) veel te doen. Een voorbeeld uit het Eindhovens corpus is (14).
(14) Er waren nog heel wat handen te drukken voordat ze konden afdalen
naar de wachtende sloep. (34982)
Kenmerkend voor deze gevallen is enerzijds erop de eerste zinsplaats en anderzijds een aanduiding van hoeveelheid als (of bij) het subject. In dit grammaticale
patroon kan ook het voorbeeld van Bennis in (10) een `noodzaak-lezing' krijgen: er is nog één som op te lossen. Al deze gevallen roepen de gedachte op aan een
eindpunt of doel voor het bereiken waarvan nog een en ander gedaan moet worden. 8 Het is moeilijk te bepalen waaraan deze interpretatie precies kan worden
toegeschreven. Duidelijk is in elk geval dat het gaat om een heel specifieke con7

8

De geïnfereerde `moeten'-lezing kan voor bepaalde combinaties, inclusief het is te
betreuren, natuurlijk wel geconventionaliseerd zijn.
Dit is dan overigens eerder een geval van dynamische dan van deontische noodzaak.
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structie, zowel naar de vorm als naar de betekenis, waarvan de modale infinitief
slechts één van de samenstellende delen is.
Het zal intussen duidelijk zijn waarin een monoseme analyse van zijn te INF
tekortschiet. De boven voorgestelde betekenis — `(nog) niet gerealiseerde situatie' — is verenigbaar met alle interpretaties van de constructie. Maar als we het
bij die monoseme omschrijving laten, dan kunnen we niet verklaren waarom
een voorbeeld als (10) niet net zo gemakkelijk als een uitdrukking van (deontische) noodzaak als van (dynamische) mogelijkheid geïnterpreteerd kan worden.
Voor het Duitse equivalent van (10) lijkt dat wel zo te zijn (Thim-Mabrey
1986), maar sprekers van het Nederlands kiezen niet snel voor een modale infinitiefconstructie in situaties waarin ze noodzaak tot uitdrukking willen brengen
(zie ook de resultaten van de enquête genoemd in noot 5); als uitdrukking van
mogelijkheid is de constructie daarentegen productief. Als een monoseme analyse niet wordt aangevuld met dit type informatie over gebruiksconventies, die
per taal en taalvariëteit behoorlijk kunnen verschillen (zoals bleek in paragraaf
2), dan is de waarde van zo'n analyse beperkt.
Een manier om beide soorten informatie te representeren, dus zowel de
specifieke conventies als de abstracte overkoepelende betekenis, is een constructienetwerk zoals dat tegenwoordig in verschillende constructionele benaderingen van taal wordt ingezet (zie Croft & Cruse 2004 voor een overzicht en
voor het Nederlands Verhagen 2005). De voorafgaande discussie laat zien hoe
zo'n taxonomie voor de Nederlandse constructie dijn te INF er uit zou kunnen
zien. Deze bevat dus een productief schema voor het uitdrukken van mogelijkheid, maar niet voor het uitdrukken van noodzaak. 9 De laatste lezing is beperkt
tot een aantal specifieke constructies die als zodanig in het netwerk moeten
worden gerepresenteerd. Deze constructies hebben een verschillende graad van
abstractie, uiteenlopend van volledig gefixeerde uitdrukkingen van het type het is
te dien (BNL) en het is te hopen, via gevallen als niet te missen en niet te onderschatten,
tot een abstracter (op zichzelf wel productief) schema van het type `er zijn (nog)
HOEVEELHEID te INF' (als in (14)). De notie van een constructienetwerk maakt
het mogelijk om aan te nemen dat er ook nog één overkoepelende, monoseme
constructie is van de vorm dijn te INF die fungeert als `ouder' van zowel de productieve constructie waarmee mogelijkheid wordt uitgedrukt als van de verschillende infinitiefconstructies waarmee noodzaak wordt uitgedrukt. 10

De frequent gebruikte infinitiefconstructie van de vorm `lijn ADV te INF', als in dat
stuk is makkelijk te leen of lastig te begrz^pen, kan beschouwd worden als een `kind' van
de productieve (dynamische) mogelijkheids- constructie.
10 De constructie 'ijn te INF heeft natuurlijk weer twee ouders, namelijk lijn en de teinfinitief. De laatste fungeert ook als ouder van de attributief gebruikte modale infinitief, als in het te betalen bedrag, die veel gemakkelijker een verplichtings- lezing toelaat
(vgl. noot 1). Dit geldt algemener voor voorkomens van de modale infinitief zonder
lijn, zoals in de absolute met- constructie (Bennis 1990).

9
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Is de modale infinitiefconstructie in zo'n 'constructionele' voorstelling van
zaken monoseem of polyseem? Een voor de hand liggend antwoord op die
vraag is dat constructienetwerken de monoseme en polyseme benadering in
zich verenigen: de betekenis van de `ouder-constructie' is sober genoeg om ver
modale lezingen toe te laten maar een aantal specifieke lezingen is-schilend
geconventionaliseerd in constructies die deels hun eigen weg zijn gegaan. Toch
is er een belangrijk verschil tussen een constructienetwerk en een polysemie netwerk. In een polyseme analyse kunnen we het verschil tussen de twee mogelijke lezingen van dijn te INF weergeven door `mogelijkheid' te beschouwen als
de prototypische betekenis en `noodzaak' een perifere positie toe te kennen in
het betekenisnetwerk. In tegenstelling tot een polysemienetwerk is een constructienetwerk echter geen netwerk van betekenissen, maar van vorm- betekeniseenheden. Als het lukt om de verschillende lezingen van een constructie
systematisch te verbinden met vorm - kenmerken, dan is het resultaat eerder een
`monosemie- netwerk' dan een polysemienetwerk (Boogaart 2005). We hebben
dan immers niet één vorm met verschillende betekenissen, maar verschillende
vormen — elk met hun eigen betekenis. De vaststelling dat specifiekere vormen
ook specifiekere betekenissen hebben is helemaal in overeenstemming met het
principe `één vorm — één betekenis'.
4. Tot besluit
Volgens de Taaladviesdienst van Onre Taal zou een `taalgevoelige' lezer in een
zin als (15) een belediging kunnen zien. 11

(15) Het werk van Theo Janssen is van niet te onderschatten waarde.
De dienstdoende taaladviseur vergelijkt zulke zinnen met bijvoorbeeld de soep is
niet te eten. Die laatste gebruik je om aan te geven dat de soep niet gegeten kan
worden en dus zou een spreker met (15) ook te kennen geven dat de waarde
van Theo's werk `zo laag is dat die niet te laag geschat kan worden'. Als we even
voorbijgaan aan het verschil tussen predicatief en attributief gebruik van de
modale infinitief (zie noot 1 en 10), had de taaladviesdienst zinnen als (15) beter
kunnen vergelijken met gevallen als de Talpa-slogan niet te missen! Bovendien
zagen we in paragraaf 2 dat juist voor de modale infinitief met het werkwoord
onderschatten en negatie de `moeten'-lezing geconventionaliseerd lijkt (zie voorbeelden (8a) en (8b)). Interessant is dat voor het werkwoord overschatten het omgekeerde geldt, zodat de uitingen in (16) en (17) in heel vergelijkbare contexten
gebruikt kunnen worden.

11

www.onzetaal.nl /advies/onderschat.php
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Het belang van monosemie als uitgangspunt van een taalkundige beschrijving is niet te onderschatten.
Het belang van monosemie als uitgangspunt van een taalkundige beschrijving is niet te overschatten.

De meest voor de hand liggende lezing van (16) is dat het belang van monosemie volgens de spreker niet onderschat mag/moet worden; de meest plausibele
lezing van (17) is juist dat dat belang niet overschat kan worden. En het laatste
komt ongeveer op hetzelfde neer als het eerste. Hoewel de omgekeerde lezingen ook compatibel zijn met de algemene betekenis van pijn te INF, zijn die lezingen voor de specifieke constructies met de werkwoorden onderschatten of overschatten en negatie duidelijk minder geconventionaliseerd. Het is dit type gebruiksconventies, dat het duidelijkst aan het licht komt bij het vergelijken van
talen of taalvariëteiten, dat in constructienetwerken wordt vastgelegd. Dat betekent niet dat de taalgebruiker blind kan varen op zijn kennis van de conventie
en dat context bij de interpretatie van uitingen geen rol meer zou spelen. Gevallen als in (18) zijn nog steeds niet uitgesloten, al moet men wel enige honderden gevallen van niet te overschatten op het internet doorploegen om één zo'n
`moeten'-geval tegen te komen.
(18) De media hebben toch een niet te overschatten maar wel forse invloed
op de bezoekersaantallen.
(http://3voor12.vpro.nl/3voor12/magazines/news)
Uit het vervolg blijkt dat de spreker in (18) met niet te overschatten wel degelijk
bedoelt dat de invloed van de media ook weer niet overschat moet worden; die
modale betekenis ligt dus dichter bij die van (16) dan van (17).
Theo Janssen is zich als geen ander bewust van de rol van zowel gebruiksconventies als het referentiekader bij de interpretatie van uitingen (Janssen te
versch.). Zo'n écht taalgevoelige lezer kan in (15) geen belediging zien.
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Regelmaat en interpretatie bij nuts-constructies in het
moderne Nederlands
Saskia Daalder*

Abstract — The topic of this article is the grammatical construction defined by the Dutch conditional
conjunction mits. Its positional possibilities are scrutinised and a general characteristic is proposed of
the import it conveys to each of its parts.

Mits?? Wat is dat nou voor een onbelangrijk
woord. Een vervelend woord ook eigenlijk, dat
een soort pedanterie uitstraalt!

1. Inleiding
Het is waar, ook de auteur van deze bijdrage heeft nooit zo'n voorliefde voor
het woord mits gevoeld. Toch komt het veel meer voor dan men zou denken,
zo valt met één blik te zien na de korte zoekvraag ingetikt op het onwaardeerlijke Google. Het woord heeft blijkbaar wel zijn niche. Het wordt daarom tijd
een einde te maken aan de stiefmoederlijke behandeling die mits in de vak
deel blijkt te zijn gevallen. De Algemene Nederlandse spraakkunst-literaun
(ANS 1997: par. 10.3.8) bijv. neemt precies twee voorbeelden met het woord
op en suggereert dat het woord weinig bijzonders te bieden heeft ten opzichte
van de heel veel frequentere voorwaardelijke voegwoorden als en indien. Is dat
nu wel helemaal juist?
Mijn exploratieve onderzoek naar regelmaat en interpretatie bij mits -constructies berust op een klein corpus (80 citaten) dat ik grotendeels met behulp
van Google heb samengesteld. Ik zet in het volgende allereerst uiteen welke
vormvarianten de constructie kent. Daarna kom ik op de overkoepelende inhoudelijke karakteristiek die bij alle varianten van toepassing lijkt te zijn. Het
blijkt ten slotte nodig om rekening te houden met het persoonlijke perspectief
dat gekozen wordt bij de interpretatie van de afzonderlijke gebruiksgevallen van
het woord.
2. Vormvarianten van de .mits-constructie
In welke varianten treden mits-constructies in het moderne Nederlands op? Hoe
kan de grammaticale regelmaat in constructies met mits beschreven worden?
Nemen we twee eerste voorbeelden bij de kop.
* E-mailadres van de auteur: <s.daalder@let.vu.nl>.
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(1)

Alles mag in een schilderij, dun of dik, warrig of strak, mits het maar
verrast.'
Ook andere voorwerpen van plastische kunst, mits de kunstenaar door
het op een bepaalde manier bewerken van materialen eigenhandig die
voorwerpen vormgeeft en zij niet zijn aan te merken als massaprodukten,
vallen onder het 6%- tarief.
(www.belastingdienst.nl/ zakelijk / omzetbelasting /ob09/ob09-85.html)

(2)

In de mits-frase wordt hier steeds een strikt te nemen voorwaarde benoemd;
laten we die abstract voorstellen met de letter p. Daarnaast wordt in de boven geschikte zin iets aangeduid (noemen we dat in het vervolg steeds q) dat in zijn
realisering afhankelijk is van voorwaarde p; als aan p niet voldaan is, geldt q
niet. De schilder-dichter Lucebert, spreker van citaat (1), komt met de stelling q
dat er voor een schilderij geen beperkingen gelden; maar hij voegt er een strikte
voorwaarde aan toe, die inhoudt dat het uiteindelijk effect wel verrassend moet
zijn (mits p), want anders gaat de genoemde stelling volgens hem toch niet op.
Ook de Nederlandse belastingdienst laat zich als ruimhartig kennen waar het in
citaat (2) gaat om standbeelden en beeldhouwwerken, waarvoor de kunstenaar
niet meer dan 6% btw hoeft te berekenen (q); als het tenminste zo is dat de
kunstenaar die voorwerpen eigenhandig in enig materiaal vormgeeft en er geen
sprake is van massaproducten (mits p), want anders moet toch het hoge btw tarief in rekening gebracht en afgedragen worden. Goede parafrases van mits
zijn dan ook als ... tenminste en op voorwaarde dat.
We zien in deze voorbeelden dat een bijzin ingeleid met mits na de bovengeschikte constructie geplaatst kan zijn (citaat 1), of die op een strategische plaats
kan onderbreken (citaat 2). 2 Een mits-zin voorafgaand aan de matrixconstructie
is eveneens mogelijk, maar in de praktijk vrij zeldzaam. De mogelijkheden in

schema:
(3a)

q, mits p

(3b)

q eerste deel, mits p, q tweede deel

(3c) mits p, q
Een voorgeplaatste mits groep zoals in schema (3c) is minder ongewoon als het
daarbij om een `onvolledige zin' gaat. Dat wil dan zeggen dat mits gevolgd
wordt door een losse bijwoordelijke bepaling die als modificering van q opge-

1

2

Titel van een vraaggesprek met Lucebert door Erik Slagter in Beelding. Maandblad voor
beeldende kunst, vormgeving en architectuur 3 (1989), afl. 8, 14-16.
Een onderbreken van de voorwaarde p door q of een deel daarvan behoort niet tot
de mogelijkheden. Dat zou de hiërarchische relatie tussen het bovengeschikte en
ondergeschikte gedeelte op z'n kop zetten.
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vat kan worden, of door een groep met een participium dat aan te sluiten is aan
een van de nominale elementen in het q-deel; zie citaat (6). Zo'n `beknopte'
mits-groep kan evengoed nageplaatst zijn (zie 4) of parenthetisch verschijnen
tussen de delen van q (zie 5).
(4)
(5)

(6)

Kopiëren mag [= q] mits voor eigen gebruik [= p.
(nI.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citaatrecht/zin — en — onzin)
Brieven kunnen [= q eerste deel], mits voldoend gerankeerd [= p], op
de postkamer worden afgegeven [= q tweede deel] . (een voorbeeld uit de
ANS)
Mits goed onderhouden [= p], veroorzaakt de heg geen overlast en levert de heg als groen lint een belangrijke bijdrage aan het netwerk van
wegen voor de natuur [= q] .
(www.ikl-hmburg.nl/default.asp?index=459)

Ook in deze beknopte gevallen wordt het deel p geïnterpreteerd als een strikte
voorwaarde voor de realisering van datgene wat q benoemt: kopiëren mag
blijkbaar in principe, maar in werkelijkheid toch alleen als voldaan is aan de
voorwaarde dat het voor eigen gebruik gebeurt, enz.
Een variant die ook nog in de beschouwing betrokken kan worden, is de
speciaal in Belgisch Nederlands optredende mogelijkheid om mits te construeren met een zelfstandig-naamwoordsgroep, technisch dus niet als voegwoord
maar als voorzetsel. De zelfstandige naamwoorden in kwestie zijn bijna steeds
nominaliseringen, die een gebeurtenis benoemen die ook door een bijzin uitgedrukt had kunnen zijn (citaten 7 en 8) 3 Blijkens de handboekliteratuur (VMW,
MNW' DINT; Van Es 1953: 83) heeft deze `Belgische' variant veel oudere papieren dan de constructie van mits als voegwoord, maar het gebruik ervan wordt
door de moderne taaladviesliteratuur afgeraden. 4 Het is waar dat deze grammaticale toepassing Nederlandse gebruikers van het Nederlands zal kunnen op
vallen als een tikkeltje anders. Toch lijkt de inhoudelijke configuratie van onderdelen niet te onderscheiden van die van de toepassing als voegwoord. Opnieuw
drukt het deel p een strikte voorwaarde uit waaraan voldaan moet zijn voor het
reëel worden van de inhoud van q.
.

-

3

Ik vond ook een iets ander geval:
Ruilen binnen 8 dagen [= q] mits originele verpakking en aankoopbon [= p] .
Geen geld terug. (tekst op kassabon, 2005)
Dit citaat hoort vermoedelijk echter meer thuis bij de categorie van de beknopte
mits-frases (4-6) en zou dan voluit hebben moeten luiden '... mits in originele verpakking en met aankoopbon'. De kassabon in kwestie liet niet veel plaats voor de
volledige mededeling .. .
De Taalunie geeft een overzicht van wat de adviesliteratuur zegt over mits als voorzetsel onder <http: / /taaladvies.net/taal/advies/vraag/ 554>.
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(7)

Vervanging van deelnemer is mogelijk [= q] mits voorafgaande verwit-

(8)

tiging [= p]
(wvwv.khk.be/khk04 /opleidingen/ba verpleegkunde_lier /verderStuderen
/documents/TerugkomdagwondzorgendiabetesGZL05-06.pdf)
De koper [...] kan na het verlijden van de authentieke akte op elk ogen blik een einde stellen aan de huurovereenkomst om het goed persoonlijk
te betrekken [= q], mits het inachtnemen van een opzeggingstermijn van
6 maand [= p]. (www.notare.be/hwonlO.htm)

Anders ligt dat voor het gebruik van mits als zelfstandig naamwoord, waar geen
delen p en q aan te wijzen zijn (citaat 9). Het meervoud mitsen staat hier voor de
voorwaardedelen van een serie niet nader aangeduide mits constructies, die
evenzovele inperkingen betekenen voor de realisering van datgene waar ze bij
gedacht moeten wordenin de verzekeringsbepalingen, zo zou je kunnen zeggen.
Overigens komt het woord maren in deze dubbeluitdrukking op hetzelfde neer.
-

(9) Woon- of maandlastenverzekeringen bieden een oplossing, maar let goed
op de mitsen en maren.
(msn.entopic.com/expertlog/finbar—hage/verzekerd_wonen)

3. Een centrale bijzonderheid van mits-constructies
Zijn al deze varianten nu vertegenwoordigers van éénzelfde constructie? Dan
moet er een zinvolle generalisering op het vormelijke en op het inhoudelijke
vlak mogelijk zijn. Tot nu toe lijkt dat inderdaad het geval (op de mogelijkheid
na waar mits als zelfstandig naamwoord wordt gehanteerd). Bovendien kan de
inhoudelijke generalisering op een interessante manier verder aangescherpt
worden. Alle bedoelde varianten hebben namelijk een bijzonderheid gemeen in
het feit dat het deel q altijd een positief gewaardeerde mogelijkheid benoemt, een
gewenste uitkomst. Bekijken we dat om te beginnen voor de gegeven citaten.
Lucebert beschouwt het (citaat 1) als een goede Zaak dat in een schilderij
eigenlijk alles mag, ook al vermeldt hij een nadrukkelijke en inperkende voorwaarde op de realisering van die algehele vrijheid (de plicht tot verrassen). De
belastingdienst erkent in (2) de wens van beeldhouwers om hun voor een deel
met industriële middelen uitgevoerde werken toch tegen het lage btw - tarief te
mogen afrekenen; die wenselijkheid kan echter alleen realiteit worden als de
kunstenaar zelf concreet vormend met materialen in de weer is geweest enz.
Voor de citaten met een `beknopt' deel p gaat de generalisering evenzeer op.
`Kopiëren mag' volgens (4) dat is daar bepaald geen neutrale vaststelling,
maar een hoopvol gewenst basisprincipe voor een kennelijke tegenbeweging tegen
de auteursrechtenlobby; een tegenbeweging die ook wel weet dat er aan de reële
toepassing van dat principe strikte voorwaarden zijn gesteld. Dat brieven op de
postkamer kunnen worden afgegeven (citaat 5) ziet het bedrijf in kwestie posi-
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tief, als een zaak van gemak vergeleken met de gang naar een openbare brievenbus; als ze ervan gebruik willen maken, moeten de collega's alleen wel voldoen
aan de voorwaarde van adequate frankering. Een landschappelijke heg veroorzaakt geen overlast en draagt er belangrijk toe bij dat dieren zich veilig kunnen
verplaatsen, zo buigt in citaat (6) een Limburgse stichting voor de instandhouding van `kleine landschapselementen' zekere bezwaren tegen heggen naar het
positieve om, al laat men de claim alleen gelden als voldaan wordt aan de voorwaarde van een goed onderhoud van het heggenerfgoed. 5
En ook de gevallen van de `Belgische' mits-toepassingen gaan mee. Het kan
(citaat 7) heel wenselijk zijn om zijn plaats als cursusdeelnemer te kunnen overdragen aan iemand anders, als men achteraf verhinderd blijkt en het betaalde
cursusgeld niet wil verspelen; de voorwaarde van een telefoontje daarover is
makkelijk te vervullen. Ook het verlangen van de koper van een huis om het
vooralsnog verhuurde pand toch zelf in gebruik te mogen nemen is zonneklaar
(citaat 8). Aan de realisering van dat verlangen is de voorwaarde verbonden van
een opzegtermijn van 6 maanden.
Het is ook logisch: juist in verband met iets wat nog niet gerealiseerd is maar
wel gewenst wordt, is er ruimte om echte voorwaarden te stellen. Vanwege de
wenselijkheid van wat alleen nog maar een mogelijke uitkomst is, hebben die
voorwaarden een kans om vervuld te worden, en dan heeft de steller van de
voorwaarden werkelijk iets bereikt. Daarbij vergeleken zijn de `voorwaarden'
die grammaticaal worden aangewezen in zinnen met als of indien vaak sterk verwaterde exemplaren. Met een uiting `als het te laat zou worden voor de tram,
breng ik je met de auto naar huis' stelt niemand als zodanig een voorwaarde;
waaraan zou nu voldaan moeten worden? Niet voor niets is voor deze normale
gevallen de (weinig behulpzame) categorie van de `voldoende voorwaarde' uitgevonden (zie ook ANS 1997: 559). Voor de mits-constructie daarentegen is het
begrip `voorwaarde' werkelijk op zijn plaats. Gebruikelijk is het om hier ter
onderscheiding van de `voldoende voorwaarde' te spreken van een `noodzakelijke voorwaarde', waaraan noodzakelijk voldaan moet zijn wil de inhoud van
het bovengeschikte deel gelden.
Het `gewenste' karakter van wat het deel q in een mits-constructie benoemt,
wordt geïllustreerd door het feit dat negatie in dat deel weinig frequent is. 6 Maar

Reëel genomen zal het wel zo zijn dat de voorwaarde alleen relevant is voor het
tegengaan van overlast (in de vorm van heggen die paden overgroeien e.d.).
In het voorwaardedeel p komt negatie vrijelijk voor. Het is wel zo dat er voor het pdeel van beknopte mits constructies een aantal frequent gebruikte invullingen bestaat, waarbij de te vervullen voorwaarde neerkomt op een beperking tot `goede'
vertegenwoordigers van een categorie. De te waarderen eigenschappen die q noemt,
gelden dan in de `theorie' van q voor alle exemplaren, maar in werkelijkheid alleen
-

mits goed onderhouden, mits zorgvuldig uitgevoerd, mits juist gemonteerd, mits juist toegepast, mits

goed verpakt enz.
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natuurlijk kan men juist het achterwege blijven of achterwege laten van iets onwenseljks
wenselijk vinden, en precies dat is aan de orde in citaat (6): van onwenselijke
overlast door heggen hoeft gelukkig geen sprake te zijn. Door de negatie van iets
onwenselijks is het netto resultaat van q toch weer een gewenste uitkomst. Iets
gewensts maken van alleen nee, de pure aanduiding van zich-verzetten, is echter
vrijwel onmogelijk.? Vandaar dat nee als q- gedeelte van een mits -constuctie niet
voorkomt, in tegenstelling tot ja, dat daar geregeld opduikt:

(10) "nee, mits ...
(11) ja, mits ...
Bekend zijn de slogans met mits- en tentij- frases in elliptische vorm: ja, mits liever dan nee, teniij!, `nee, tenid ' of ja, mits enz. De combinatie `nee, mits' zit daar
nooit bij: mits impliceert dat het q- gedeelte iets positiefs benoemt. Overigens is
het niet omgekeerd zo dat teniij op zichzelf meer voorkeur zou hebben voor nee
als bovengeschikt deel. Teniij kan evengoed met nee als met ja gecombineerd
worden.
?'

4. Perspectief
We zijn nu zo ver dat we kunnen zeggen dat er één mits -constructie is, waarbij
de delen p en q de plaatsen kunnen innemen die in (3a, b en c) hierboven zijn
geschematiseerd en waarbij het deel q altijd, en per se, een wenselijkheid aanduidt waarvan de realisering afhankelijk is van een vervulling van voorwaarde p.
Dat is de grammaticale regelmaat waar we mee te maken hebben bij de mits
constructie.
Maar kunnen we q dan niet invullen met iets wat voor het normale begrip
een duidelijke onwenselijkheid is? Construeren we een variant op citaat (5) met
de onwenselijkheid `brieven kunnen gemakkelijk zoekraken in het postverkeer'
(waarbij we voor wat meer logica ook `mits voldoende gefrankeerd' vervangen
door `mits onvoldoende gefrankeerd').

-

(12) Brieven kunnen, mits onvoldoende gefrankeerd, gemakkelijk zoekraken
in het postverkeer.
We stellen vast dat de mits-constructie het ons onmogelijk maakt om hier zonder meer een onwenselijkheid te blijven zien. We worden hier gedwongen om
dat zoekraken van brieven te begrijpen als iets wat in zekere gedachtegang gewénst wordt. Iemand suggereert hier een plan om zoekraken van een of meer
7

Maar zelfs nee valt natuurlijk zodanig in te bouwen dat het totaaleffect naar het positieve omslaat:
`Goed, ik zeg nee; mits ...'
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brieven uit te lokken, voor de realisering waarvan hij onvoldoende frankering
blijkbaar als voorwaarde ziet. Vergelijk nog variant (13) met als, die op dezelfde
perverse manier gelezen kan worden, maar ook als meer normale uiting van
bezorgdheid om het postverkeer. Anders dan de mits-constructie, dwingt de als
constructie niet om het q-deel als een gewenste uitkomst op te vatten.
-

(13)

Brieven kunnen, als ze onvoldoende gefrankeerd zijn, gemakkelijk zoekraken in het postverkeer. (bezorgde of perverse interpretatie mogelijk)

Bij een mits-constructie moeten we op gezag van een of andere spreker, schrijver of instantie een of andere inhoud begrijpen als iets wenselijks. Als we al
weten aan welke spreker of schrijver we de mits-constructie toeschrijven, dan
leren we daarmee iets over hem of haar. Als we nog niet weten wie we verantwoordelijk willen houden voor de mits-constructie, dan moeten we iemand zien
te vinden wiens gedachtewereld naar onze indruk past bij deze inhoud, met inbegrip van de kwalificatie van het deel q als wenselijk. Vaak zal een aanduiding
van de identiteit van die gedachtewereld in de context aanwezig zijn, zie (14),
uit het werk van `stukjesschrijver' Simon Carmiggelt. Hier is ook weer een aan
te sluiten participium in de mits-bepaling aanwezig. Bij de analyse daarvan dringen we door tot het perspectief van een beschreven karakter.
(14)

Hij was belast met nederig archiefwerk en stond als gek te boek, omdat
hij een mistige theorie had bedacht, volgens welke de gehele Bijbel [= q,
eerste deel] één brok geheimschrift was en, mits goed ontcijferd [= p],
een reeks atheïstische wandspreuken bevatte [= q, hoofddeel] . (Carmiggelt; citaat via Van Es en Van Caspel 1975: 140)

De voorwaarde dat je de bijbel natuurlijk eerst wel goed moet ontcijferen (p),
geldt in (14) het deel q `de gehele bijbel bevat een reeks atheïstische wand
spreuken'. Het is niet de schrijver die dat laatste brengt als een positief te waarderen uitkomst die alleen na juiste ontcijfering aan de dag zal komen, maar het
opgevoerde karakter, of preciezer: de `mistige' theorie waar de excentrieke ar
mee leeft. Verre daarvan dat de ontdekking van de verborgen-chiefbamt
atheïstische wandspreuken een onbelangrijk en neutraal weten van deze man
met zijn bescheiden baan zou zijn, begrijpen we dat zijn theorie juichtonen
heeft. Hij is vervuld is van een diepe tevredenheid over zijn ontdekking q, die
de onwetende illusies van zoveel mensen met minder nederige posities impliceert. De man is volgens de tekst wel zo verstandig dat hij een strikt ogende,
maar ruim manipuleerbare voorwaarde pleegt te benoemen (p) die vervuld
moet zijn, wil de juistheid van zijn theorie aan de dag komen.$
-

8

Het is daarbij nu ook weer niet zo, dat alle lezers per se minder van het karakter van
de klerk zouden kunnen begrijpen als niet mits maar indien gekozen zou zijn (als
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Een andere manier van de zaken in een speciaal perspectief zien en benoemen komen we tegen bij irrealis-beschrijvingen. Net zoals dat voor tentij-constructies bleek te gelden (Daalder 1994), kunnen ook mits-constructies in die
modaliteit gezet worden. Die constructies hebben in dat geval als geheel betrekking op een samenhang van niet-reële situaties; de eigenschappen van de samenhang zoals die door de mits-constructie worden bepaald, blijken echter niet
aangetast te zijn. We zien in q dan iets benoemd dat in een niet-ingetreden
omstandigheid een wenselijkheid zou zijn geweest; een wenselijkheid die echter
alleen dan gerealiseerd had kunnen worden als aan een zekere voorwaarde p
voldaan zou zijn geweest. Dat is precies de situatie die aan de orde is in het volgende krantenvoorbeeld.

(15) [De perrons hadden langer moeten zijn.] De NS hadden [dan] extra wagons aan de spitstreinen kunnen aankoppelen [= q], mits voldoende mate rieel beschikbaar was geweest [= p]. (Volkskrant, dec. 1998)
Voor het langjarig probleem van overvolle treinen wordt de kern van de oplossing hier gezien in het aankoppelen van extra wagons aan de treinen in het
spitsuur (q). Dat laatste is dus een wenselijkheid, of liever: het zou een wenselijkheid zijn geweest, als de perrons lang genoeg geweest zouden zijn om de
reizigers van de verlengde treinen het in- en uitstappen mogelijk te maken.
Maar als de perrons lang genoeg geweest waren en de wenselijkheid van het
aankoppelen van extra wagons dus actueel was geweest, dan zou deze wenselijkheid toch alleen gerealiseerd hebben kunnen worden als voldoende materieel
beschikbaar was geweest (p). De reële vervulling van deze laatste voorwaarde
irreële wordt als twijfelachtig voorgesteld, maar die kwestie kan niet rele -inhet
vant worden. De perrons zijn niet langer dan ze ooit gebouwd zijn, en de treinen zijn daarom sowieso niet te verlengen, zodat de mogelijke vervulling van de
noodzakelijke voorwaarde in verband met het beschikbare materieel er weinig
toe doet.
Het is duidelijk dat een mits-constructie zelf geen aanwijzingen geeft over de
identiteit van de gedachtewereld die een hoorder of lezer verantwoordelijk zal
willen of moeten houden voor de inzet van die constructie, die samengaat met
de erkenning van een bepaalde benoemde wenselijkheid. Algemene principes
bij het interpreteren van uitingen komen hier te hulp. In de geest van de rele
hoorder of lezer kiest die-vantiehor(SpbWlsn1986,5):de
interpretatie, die in de voortgaande context van het begrip een adequate infor-

komt niet in aanmerking voor een onvolledige zin); daarvoor zijn er in de omringende tekst te veel andere aanwijzingen. Indien goed ontcijferd zou echter niet áfdwingen dat in het ermee geconstrueerde deel q in enig perspectief een wenselijkheid
wordt gelezen, en op dat punt brengt mits belangrijk méér instructie aan.
9 Een ander oordeel heeft Nieuwenhuijsen (1978: 60).
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matieve winst oplevert, tegen niet onredelijke inspanningen bij het construeren
van die interpretatie. Hoe meer concrete aanwijzingen gegeven worden voor
een kloppend beeld, hoe beter. Inderdaad: interpretatie is en blijft een kunst.
5. Samenvatting
De regelmaat die mits -constructies laten zien kunnen we als volgt samenvatten.
Een mits-constructie heeft de vorm (I) q, mits p dan wel (2) mits p, q dan wel
(3) q eerste deel, mits p, q tweede deel. Het deel q benoemt daarbij steeds een
bepaalde wenselijkheid die bestaat volgens degeen aan wie de verantwoordelijk
heid voor de mits-constructie wordt toegeschreven (spreker, schrijver, bekend gevende instantie; of de gedachtewereld van een talig geïntroduceerd karakter).
Het deel p benoemt een strikte voorwaarde die volgens dezelfde persoon of instantie bestaat voor de realisering van de wenselijkheid in kwestie.
Wie een mits -constructie interpreteert, moet dus ten aanzien van een bepaalde persoon of instantie de conclusie trekken dat die een zekere wenselijkheid
ervaart of erkent, samen met een voorwaarde voor de realisering ervan. Dat is
voor de koersbepaling van ieder individu vaak erg relevante informatie, die op
een ander vlak ligt dan kennis en informatie over meer feitelijke `voorwaardelijke' en oorzakelijke verbanden zoals die bijv. door constructies met als uitgedrukt kunnen worden. Mits heeft inderdaad zijn eigen rol.
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Over uitdrukkingen met finaal maar
Robert S. Kirsner*

Abstract — Janssen (1995) argues that there is one single maar with one single meaning which,
however, expresses distinct concepts which, in turn, underlie all of maar s various uses. But in a number of expressions, final maar might no longer be ynchronically relatable to other instances of maar

and, hence, to those concepts and that meaning. To find out in what cases this might be true, we asked
Dutch speakers how d ferent from each other maar was in these expressions. A multidimensional scale
analysis of the judgments refutes one hypothesis — suggested by dictionary entries — that Ho maar
would be more dissimilar from the other maar expressions than Nee maar was. However, because
there is more than one way to explain the similarity groupings which one does see, the problem of the
synchronic status of such expressions remains unsolved.

1. Inleiding
Nergens is het moeilijker om een scheidingslijn te trekken tussen semantiek en
pragmatiek dan in het geval van de Nederlandse partikels, zoals het beruchte
woordje maar. Waar ligt de grens tussen het communicatieve instrument zelf —
het partikel mét z'n betekenis — en wat de taalgebruiker met dat instrument
doet? Daarbij komt dat maar vaak gecombineerd wordt met andere woorden of
nog andere partikels, met het gevolg dat dergelijke combinaties kunnen samensmelten, een nieuwe aparte eenheid kunnen worden die een eigen leven gaat
leiden. In hoeverre behoudt het partikel in zo'n combinatie een eigen betekenis? En tenslotte is er het probleem van de polysemie: als maar verschillende
soorten boodschappen kan overbrengen (alleen of in combinaties) en daardoor
verschillende `betekenissen' schijnt te hebben, hoeveel partikels met dezelfde
vorm maar moet de linguïst dan poneren?
In z'n bespreking van Foolen z'n behandeling van maar als geval van polysemie bij uitstek (1993) poneert Janssen (1995) een analyse die gebruik maakt
van én monosemie én polysemie. Het is een analyse waarin maar één enkele ab
betekenis heeft — zoiets als BEPERKING (1995: 74) —, die echter geasso--strace
cieerd wordt met verschillende begrippen. Deze begrippen moeten bemiddelen
tussen die ene betekenis en de rijkdom aan verschillende concrete gebruiksgevallen. Ze geven als het ware aanleiding tot die gebruiksgevallen. Zie Figuur
1, naar Janssen (1995: 83).
Maar de linguïst kan zich afvragen wat de synchronische grenzen zijn van
zo'n analyse. Met andere woorden, in welke gevallen kun je zeggen dat zo'n
voorstelling van zaken de taalwerkelijkheid niet meer dekt? Deze methodologi* Department of Germanic Languages, 212 Royce Hall, Los Angeles, California
90095-1539 U.S.A. E- mailadres: <Kirsner@humnet.ucla.edu>.
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Figuur 1. Analyse van maar naar Janssen (1995: 83)
sche (en theoretische) vraag weegt misschien wel zwaarder voor de buitenlandse linguïst die geen intuïties van huis uit heeft meegekregen over de verschillende gebruiksgevallen van zo'n weerbarstig woordje als maar.
2. Een stukje autobiografie
Eerste geval: als ik in Nederland ben en bij een oude vriend langsga zonder dat
ik me van tevoren heb aangemeld, word ik wel eens begroet met de (enigszins
spottende) woorden Nee maar, mie hebben we daar? Bob Kirsner! Tweede geval: een
paar jaar geleden kwam ik in het boekje Scènes uit het literaire leven door Peter van
Straaten (2003) een tekening tegen van een schrijver die tegen z'n uitgever
schreeuwt Mij uitgeven, hè? Maar verkopen ho maar! In beide gevallen was ik verbluft: wat betekenden Nee maar! en Ho maar? Waarom komt maar in die twee
uitdrukkingen überhaupt voor? (Vergeet niet dat het Engels, m'n moedertaal,
een partikel-arme taal is.) Hebben we hetzelfde maar in de twee uitdrukkingen?
Wat hebben maar in Ho maar! en maar in Nee maar! te maken met het woordje
maar in Kom maar binnen! en En ik maar lachen! om nog te zwijgen van maar in Kon
ik maar Nederlands! en Als kind heeft hij in Zweden gewoond, maar hij .spreekt helemaal

geen Zweeds meer.
3. Wanneer houden synchronisch de lijntjes op?
In Figuur 1 verbinden lijntjes de éne betekenis van maar met de verschillende
begrippen en die begrippen op hun beurt met de gebruiksgevallen. Maar hoe
moet de taalkundige het gebruik van maar in Nee maar! en Ho maar! analyseren?
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Passen ze in die figuur? Zou het niet kunnen zijn dat die twee uitdrukkingen
synchronisch — ten minste voor zo ver het de semantiek betreft — onanalyseerbare eenheden zijn geworden, waarin maar helemaal in die eenheden is opgegaan en geen verband meer heeft met de andere gebruiksgevallen 1 Beschouw
wel
de stand van zaken in Figuur 2, waarin
een lijntje met maar in
Doe maar verbonden is, maar niet met maar in Ho maar!, en waarin de eenheid
Ho maar! aaneengeschreven wordt. (De stippellijn geeft een mogelijke link aan
die er niet (meer) is.)

~R

Betekenis van

ØA

door

?

MODAAL
PARTIKEL

Klankvorm van

ØR

Doe + maar
gebruikswijze
nummer 384

Figuur 2. Homaar als onanalyseerbare eenheid
4. Het voorbeeld van Fillmore

Om te kunnen beslissen hoe het verder moet met de analyse van Nee maar en

Ho maar kan de Amerikaanse neerlandicus misschien maar het beste het voor-

beeld volgen van z'n landgenoot Charles Fillmore. In het vijfde hoofdstuk van

Omdat maar als finaal woord in al die uitdrukkingen voorkomt zou de taalkundige
kunnen stellen dat de taalgebruiker die woordvorm toch herkent en derhalve "si nilarity links" gebruikt (Verhagen 2002: 420-421) om gevallen van maar in alle uit
elkaar te verbinden. Daardoor zou hun onderlinge formele (maar-drukingemt
niet noodzakelijk semantische) verwantschap te zien zijn. Maar omdat de betekenis(sen) van maar nogal abstract zijn, denk ik niet dat de op gelijkenis gebaseerde
verwantschap zo sterk is als die waarover Verhagen spreekt, nl. (1) die tussen het
werkwoord banen in een weg banen door X en de weg voor X banen en (2) die tussen het
naamwoord weg in de twee laatstgenoemde uitdrukkingen onderling en in POSSESSIEF weg vinden.
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Fillmore (1971, 1997), over de beruchte Engelse deiktische werkwoorden come
en go, schrijft deze (1997: 78):
Then in 1971, a few weeks ago, I carried out a particularly significant piece of
research into the meanings of these very interesting verbs: I looked them up in
the dictionary.

Wat staat er dan in de Nederlandse woordenboeken over deze twee uitdrukkingen? Als ze apart vermeld worden zou men kunnen aannemen dat het ook voor
de moedertaalspreker idiomatische — dus ondoorzichtige — idiomen of constructies zijn, waarvan de betekenis niet meteen af te leiden is van de betekenissen van de leden ho, nee en maar, misschien te vergelijken met de onanalyseerbare Amerikaans -Engelse uitdrukkingen Come off it `schei uit' of To kick the bucket
`het hoekje omgaan'. Het Van Dale Idioomwoordenboek (De Groot et al. 1999)
vermeldt Ho maar (onder het lemma voor Ho) maar niet Nee maar. Het nieuwe
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (Den Boon en Geeraerts et al.
2005) vermeldt Nee maar onder de lemma's voor Nee én voor Maar, en Ho maar
onder het lemma voor Ho. En Het WNT op CD-Rom (2003) vermeldt Nee maar
onder Nee en Ho maar onder Ho. Opgeteld hebben we potentieel drie `stemmen'
voor de onafhankelijke status van beide constructies. De `telling' wordt nu: Nee
maar 2 en Ho maar 3. Dus lijkt het alsof Ho maar meer kans op synchronische
onafhankelijkheid maakt dan Nee maar.
Maar daar hebben we de centrale vraag weer: stel dat we in Nee maar te maken hebben met een echt apart interjectiegebruik van maar, zoals voorgesteld
door Foolen (1993: 104, 213). Wordt dit dan gerelateerd aan de andere gebruiksgevallen of niet? Komt het bewuste gebruik alleen in de uitdrukking Nee
maar voor of is het ook te herkennen in andere maar-constructies, zoals Ho
maar? Hoe zou het in Figuur 1 passen? Is INTERJECTIE een begrip? Is er een
rechtstreekse link tussen INTERJECTIE en die ene betekenis van maar, BEPERKING, die ook met VOEGWOORD, MODAAL PARTIKEL en FOCUSPARTIKEL verbonden zou zijn? Zijn er geen links tussen sommige begrippen
onderling? En wat voor aanwijzingen zijn er ten slotte dat de moedertaalsprekers van het Nederlands (en niet alleen de taalkundigen en lexicologen) deze
mogelijke verschillen in het gebruik en de analytische status van maar en maaruitdrukkingen gewaarworden? Wat voor verschillende groepen maar-uitdrukkingen zouden zij onderscheiden?
5. Enquête
Om te onderzoeken of Ho maar en Nee maar voor moedertaalsprekers van het
Nederlands onafhankelijke eenheden zijn, is er een enquête verspreid waarin
aan de proefpersonen gevraagd werd om verschillende maar-uitdrukkingen op
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gelijkenis te beoordelen. 2 De aanname hierbij was dat maar in een synchronisch
onanalyseerbare uitdrukking z'n identiteit zou hebben verloren en helemaal niet
zou lijken op een ander maar (in bijv. Kom maar binnen.'). Gebrek aan gelijkenis
tussen twee maar-uitdrukkingen, dat wil zeggen lage gelijkenisscores en hoge
ongelijkheidsscores, zou dan een noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde zijn voor een onafhankelijke status van maar in één of beide uitdrukkingen.
Door middel van een meerdimensionale schaaltechniek, zoals gebruikt is in het
onderzoek van taalverwerving, 3 zou het mogelijk zijn om een diagram te tekenen van de subjectieve `afstanden' tussen de verschillende maar-uitdrukkingen —
de mate van hun ongelijkheid. 4
De proefpersonen werd gevraagd om te beoordelen of "de functies (of betekenissen of gevoelswaarden) van maar' van steeds twee uitdrukkingen met finaal (of pseudo- finaal) maar op elkaar leken, en in welke mate. Er werd gebruik
gemaakt van de volgende negenpuntsschaal:
IDENTIEK, F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 VERSCHILLEND,
ONVERGELIJKBAAR,
DEZELFDE,

I

LIJKEN PRECIES LIJKEN EEN BEETJE OP ELKAAR LIJKEN HELEMAAL
OP ELKAAR MAAR VERSCHILLEN OOK EEN BEETJE NIET OP ELKAAR

De uitdrukkingen waren als volgt: Doe maar, Ho maar, Ja maar, 5 Laat maar, 6 Nee
maar, Reken maar en Toe maar. Deze uitdrukkingen werden gekozen omdat ze,
net als Nee maar en Ho maar, op maar eindigen (of kunnen eindigen) en dus vormelijk vergelijkbaar zijn. De paren werden aangeboden in random volgorde in
versie 1 van de enquête en in het spiegelbeeld daarvan in versie 2.
2

3

4

5

6

M'n oprechte dank aan Vincent van Heuven en Ronny Boogaart, die de enquête
naar enkele collega's doormailden, en ook aan de proefpersonen, die bereid waren
mij m'n zin te geven en een moeilijke (zo niet ondoenlijke) taak te verrichten.
Zie bijv. de bespreking van Young en Harris (2005: 316) van onderzoek door Jaco
verwerving van woorden voor verschillende lichaamsdelen.
-bowitzverd
Gebruik werd gemaakt van het Alscal- programma voor Replicated Non-Metric

Multidimensional Scaling (ØS) in SPSS for Windows 13.0 (Young en Harris
2005: 312-331). Ik dank Vincent van Heuven, met wie ik over de toepasbaarheid
van meerdimensionale schaaltechnieken op dit soort gelijkenisoordelen gemaild heb
en ook Christine Wells en Phil Ender van de Statistical Consulting Group van
UCLA Academic Technology Services, die mij op Young en Harris attent maakten.
Fooien (1993: 103) behandelt Ja maar en Nee maar als interjecties. Van der Wouden
(2005) beschouwt Ja maar als een fraseologische eenheid. Omdat Ja maar een uiting
nooit afsluit, altijd een tegenwerping inleidt, verschilt deze eenheid van de andere
maar- uitdrukkingen die zelfstandig worden gebruikt. De verwachting is dus dat Ja
maar het meest van alle andere uitdrukkingen zou verschillen.
Laat maar kan beschouwd worden als een verkorte versie van Laat maar fitten, maar
dat neemt niet weg dat je die versie vaak hoort en dat Nederlanders er soms mee
`spelen', door hem letterlijk naar het Engels te vertalen als Oh let but!
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6. Een mogelijke uitkomst
Stel dat de we maar een enkele proefpersoon hebben en die vindt voor aile paren dat het eerste lid met op het tweede lid lijkt en vult daarom aileen maar 7 of
8 in op het formulier. Als we het Alscal-programma op deze gegevens draaien
krijgen we Figuur 3. Gemakshalve is hier gekozen voor een bewerking van de
gegevens in twee dimensies in het euclidische-afstandenmodel.

Figuur 3. Uitkomstalsaile paren beoordeeld worden als 'onvergelfjkbaar'

De meeste punten liggen vrij ver van elkaar, zoals te verwachten. De verschillen
in onderlinge afstand (bijv. de zeer korte afstand tussen Reken maar en Toe maar;
kunnen een gevolg zijn van de beslissing om maar twee dimensies te gebruiken
om de ongelijkheden van zeven onvergelijkbare uitdrukkingen af te beelden.

7. Resultaten 7
Analyse van de enquetes geeft het diagram van Figuur 4. Het ziet er naar uit dat
we te maken hebben met ten minste 3 en misschien 5 groepen maar-uitdrukkingen. Een grove indeling zou zijn (1) fa maar, (2) Nee maar en de restgroep (3)
Er zijn 11 ingevulde enqueteformulieren teroggemaild. Door een toevallig probleem
in de distributie van de enquete beschikken we over 8 formulieren van versie 2 en
over maar 3 formulieren van versie 1. Er zijn twee analyses gedraaid: (1) op een 'gebalanceerde' steekproef bestaande uit de 3 formulieren van versie 1 en 3 formulieren van de 8 van versie 2, en (2) op aIle 11 beschikbare formulieren. Er is maar een
verschil tussen de twee analyses: in de afbeelding van de eerste analyse liggen Toe
maaren Ho maaren ook Laat maaren Doemaarverder uit elkaar dan in de afbeelding
van de tweede analyse. We volstaan hier met een bespreking van analyse nr. (2).
Volledigheidshalve vermelden we dat sommige proefpersonen niet alleen achten
maar ook negens hebben ingevuld. Ook wisten sommigen geen raad metJtl maar.
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Figuur 4. Uitkomstvan de beoordelingen door de proefpersonen
Doe maar, Ho maar, Laat maar, Reken maar en Toe maar. De afstand tussen Reken
maar en Laat maar (of Toe maar) is immers minder dan de afstand tussen fa maar
of Nee maar en Laat maar (of Toe maar). Daarom zou men kunnen stellen dat de
5 leden van de restgroep modaal maar (of etymologisch modaal maar) bevatten.
Maar men zou ook kunnen beweren dat Reken maar te ver verwijderd is van
Ho maar, Toe maar, Laat maar, en Toe maar om daar een groep mee te vormen. De
grote onderlinge afstanden tussen Nee maar, fa maar en Reken maar zouden dan

de hypothese kunnen steunen dat deze drie uitdrukkingen onafhankclijke, onanalyseerbare eenheden zijn geworden en de andere uitdrukkingen niet. In ieder
geval wordt de hypothese dat Ho maar een onanalyseerbare eenheid is geworden
(zie § 4 boven) niet gesteund door de data, want die uitdrukking ligt dicht bij
Toe maar en is oak niet ver verwijderd van Laat maar en Doe maar, die ap hun
beurt dicht bij elkaar liggen. Een mogelijke verklaring van deze verspreiding is
dat de proefpersonen toch een modaal maar blijven herkennen in Ho maar, al is
de strekking van die uitdrukking als geheel heel anders. Men kan zich verder afvragen of deze herkenning synchronisch of etymologisch is.
Als men de groep Laat maar, Doe maar, Ho maar en Toe maar verder wil
analyseren, zou men kunnen stellen dat Ho maar en Toe maar vaak sarcastisch
gebruikt worden en Laat maar en Doe maar oprecht of aardig gebruikt (kunnen)
worden, om de hoorder z'n eigen gang te laten gaan. Maar iemand zoals ik die
Engels en niet Nederlands als moedertaal heeft, begeeft zich hier op glad ijs. De
vraag blijft onder andere of maar in het paar Ho maar en Toe maar wellicht als
aparte eenheid te analyseren is die in beide gevallen geassocieerd zou zijn met
een begrip zoals SARCASME of IRONIE in Figuur 1 (§ 1). Dit lijkt mij echter
onwaarschijnlijk. De strekking van Ho maar (zoiets als Gegeven A had je B
kunnen verwachten, maar nee hoor. Van B is er geen sprake') is immers anders
dan de strekking van Toe maar. De ironische of sarcastische toepassing van Toe
maar is mogelijk gegroeid uit de 'oprechte' toepassing, waarin maar als modaal
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partikel al toegevoegd is aan toe om iemand over te halen om te handelen. Het is
de uitdrukking als geheel die nu sarcastisch gebruikt kan worden en het heeft
misschien weinig zin om maar synchronisch apart te analyseren en te relateren
aan maar in Ho maar. Volgens de Nederlanders die ik geraadpleegd heb zeg je
Ho! en nooit Ho maar! om een paard te doen stilstaan. Maar omdat je Ho! ook
kan zeggen om een mens ergens mee te doen ophouden (Zeg maarho) veronderstel ik dat Ho maar- nu met een oorspronkelijk verzachtend modaal maar toegevoegd - ontwikkeld is uit dit tweede gebruik. Er is zeker sprake van een metaforische ontwikkeling. Wat de spreker hier wil doen stoppen is de hoorder z'n
gedachtegang. Maar weer komt de ironie oorspronkelijk uit de hele uitdrukking in
z'n hele context en is deze synchronisch misschien niet uitsluitend toe te kennen aan het woordje maar. 8 En er is nog een probleem: Het is niet duidelijk of
de twee dimensies in Figuur 4 te interpreteren zijn.? En tenslotte zou het ook
kunnen zijn dat deze analyse degeneratief is (Young en Harris 2005: 323-324)
en dat punten aIleen maar in elkaars buurt Ii/ken te liggen omdat er niet genoeg
dimensies gebruikt zijn.
am deze laatste mogelijkheid te verkennen hebben we nog een RMDS-analyse gedraaid, deze keer in drie dimensies. Zie Figuur 5. Hier liggen fa maar en
Nee maar op en apart vlak (hoge negatieve waarden op Dimensie Een) en ver
van elkaar verwijderd, wat hun analyse als aparte idiomatische eenheden kan
steunen. Ho maar en Toe maar zijn bij elkaar gebleven, maar Reken maar ligt dichter bij Doemaardan in Figuur 4. Op het eerste gezicht Iykt het alsof we hier met

Figuur 5. Uitkomstvan een analYse in drie dimensies
Een Amerikaanse tegenhanger (met wijder bereik) is Fuhgeddaboudit « Forget about it)
in het New Yorkse of New Jerseyse Engels. Een mogelijke vertaling van de zin uit
Van Straaten (2003) is: You'llpublish me, yeah. But marketing? Fuhgeddaboudit!
Dit hoeft echter geen afbreuk te doen aan de analyse. De precieze aard van de dimensies bij zo'n RMDS-analyse is minder belangrijk dan de afstand tussen de punten (George en Mallery 2003: 234).
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vier groepen te maken hebben: (1) Ja maar, (2) Nee maar, (3) het paar Ho maar en
Toe maar (die sarcastisch of negatief gebruikt kunnen worden) en de restgroep
(4) Reken maar, Doe maar en Laat maar (die niet zo negatief of sarcastisch lijken
te zijn).
Figuur 5 bevat inderdaad een puzzel. Waarom juist déze verspreiding van
uitdrukkingen in de ruimte? Omdat het onderwerp van Theo Janssen z'n artikel
en van dit artikel maar is, was ik geneigd om de oplossing te zoeken in (en mij
misschien blind te staren op) de semantiek van maar zelf. Er is echter een andere en meer voor de hand liggende interpretatie van Figuur 5.
De proefpersonen schreven namelijk dat ze hun taak erg moeilijk vonden.
Misschien hebben ze zich dus door andere, minder subtiele eigenschappen van
de uitdrukkingen laten leiden: niet die van het tweede woord maar die van het
éérste woord, immers het eerste woord dat de taalgebruiker tegenkomt. En ja
hoor, we zien dat (1) Ja en Nee, allebei op vlak één, bevestigende of ontkennende tussenwerpsels zijn, (2) dat Reken, Doe en Laat, relatief dicht bij elkaar op
vlak twee, allemaal werkwoordstammen zijn, en (3) dat Ho en Toe, ook op vlak
twee maar dichter bij elkaar dan de werkwoordstammen dat zijn, tussenwerpsels of bijwoorden zijn die gebruikt worden voor aansporing dan wel belemmering. En binnen elke groep schijnt een hogere waarde op Dimensie Twee iets
negatievers aan te geven dan een lagere waarde. Nee is negatiever dan Ja, Laat
(je hoeft iets niet te doen), is negatiever dan én Doe én Reken (je kunt het doen,
het gaat gebeuren), en Ho (stoppen!) is negatiever is dan Toe (verder gaan!). De
betekenisonderscheidingen van maar hoeven hier geen sturende rol te spelen.
8. Conclusies
Linguïsten poneren systemen en tekenen daar schema's van. Lexicologen schrij-

ven definities van woorden en uitdrukkingen. Hier hebben we een verzameling
uitdrukkingen bekeken die of op maar eindigen óf, in verkorte vorm, op maar
kunnen eindigen. Als we nu (op z'n Fillmores) al die uitdrukkingen in de drie
bovengenoemde woordenboeken opzoeken, vinden we dat alle uitdrukkingen wel
ergens een aparte status toegekend hebben gekregen. Zie Tabel 3.
WOORDENBOEK

40

IS ER EEN APART LEMMA VOOR DE UITDRUKKING?
ho
ja
doe
laat
nee
reken
toe
maar
maar
maar
maar
maar
maar
maar

-

nee

nee

nee

nee

nee

ja
ja

ja10

ja

ja
ja
ja

ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

1

3

2

2

2

2

2

Idioomwoordenboek

nee

Van Dale 2006

nee

WNT

Aantal lemma's

Tabel 3. Status van de uitdrukkingen in woordenboeken

10

In het lemma ditten (Laat maar ritten!).
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Nuchter bekeken zijn deze uitdrukkingen allemaal min of meer even `idiomatisch', op grond waarvan je zou kunnen verwachten dat de RMD-analyse van de
gegevens op Figuur 3 zou lijken, gebaseerd op de ongelijkheidsoordelen 7 en 8.
Of, indien de groepen met het aantal aparte lemma's in de woordenboeken
corresponderen, er zouden drie aparte groepen te zien zijn: Ho maar, de uitdruk
Ja, Laat, Nee, Reken, en Toe; en Doe maar. Maar Figuur 5 laat zien dat-kingemt
dit niet het geval is. De eenvoudigste verklaring voor de distributie van de uit
deze 'gelijkenisruimte' lijkt te liggen in de grammatische én de-drukinge
semantische eigenschappen van het éérste en meest saillante woord in de uit
Wat zou kunnen impliceren dat maar in deze uitdrukkingen geen-druking.
aparte synchronische status meer heeft (zeker geen `cue-value') en deel is geworden van een nieuwe eenheid, zoals Homaar in Figuur 2. De proefpersonen
hebben inderdaad verschillende maar- uitdrukkingen kunnen onderscheiden,
maar het is niet duidelijk of ze de groepen onderscheidden die men op basis
van de besprekingen van de betekenisonderscheidingen van maar had verwacht.

9. Besluit
Het probleem van de synchronische status van deze maar- uitdrukkingen is nog
niet opgelost. Ofschoon combinaties zoals Toe maar of Ho maar nog steeds geanalyseerd kunnen worden als de aansporing toe of de uitroep ho versterkt door
toevoeging van modaal maar, kunnen de combinaties als geheel boodschappen
overbrengen (bijv. sarcastische) die méér lijken te zijn dan de som van de aparte
betekenissen van de aansporing, de uitroep en het partikel. En de `afstand' tus-

sen zo'n boodschap en de betekenissen van de aparte delen van de constructie
lijkt veel groter te zijn in het geval van Ho maar dan in het geval van Toe maar.
Kunnen we dan zeggen dat het sarcasme bij Ho maar al deel is geworden van de
conventionele betekenis van de hele constructie (semantiek dus), die een aparte
eenheid is geworden, terwijl het bij Toe maar nog steeds het product is van
pragmatische inferentie? En dat Toe maar nog steeds opgesplitst kan worden in
toe en maar? Dan had men kunnen voorspellen dat de proefpersonen die twee
constructies als heel verschillend zouden beoordelen, wat juist niet het geval
was. Of hebben we te maken met twee conventionele idiomatische maar-uitdrukkingen, waarvan de Ho- uitdrukking alleen maar méér idiomatisch is dan de
Toe-uitdrukking? Onze multidimensionale schaalanalyse geeft hierover geen uitsluitsel.
Dit pilootonderzoek is niet meer geweest dan een eerste poging om de
bruikbaarheid van meerdimensionale schaaltechnieken ook voor de grammatica
te laten zien. Ofschoon de uitkomst niet zo helder is als ik had gewenst, blijf ik
beweren dat het belangrijk is om te onderzoeken wat de taalgebruikers met
deze uitdrukkingen doen en te kijken of de gegevens taalkundige analyses van
maar- uitdrukkingen op papier kunnen steunen. In ieder geval hoop ik te hebben
aangetoond dat de RMDS-analyse in beginsel nieuwe, interessante en eventueel
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misschien zelfs nuttige observaties kan leveren voor de semantische en pragmatische analyse van die weerbarstige Nederlandse partikels, zoals maar, waarover m'n vriend en collega Theo Janssen geschreven heeft.
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De conceptuele basis van doordat, omdat en want
Frederike van der Leek en Ad Foolen *

Abstract — In this article we investigate the meaning and use of the three causal Dutch connectives
doordat, omdat and want from a cognitive linguistics perspective. All three translate into English as

`because'. Each links, backwardly, the explained situation (p) to the explaining situation (q). Wie
argue, against widespread belief to the contrary, that doordat is the only connective that expresses a
truly causal relation; omdat and want just' express a reason and argument relation respectively. As
we show, each connective is subject to its own semantic constraints. P doordat q' and p omdat q' are,
furthermore, alike in that in both cases the speaker deductively derives an explanation from what
is known, while in the case of p want q', the speaker abduct vely derives an argument as the `best'
explanation for what is known. Intentionality, or the lack of such, are not part of our semantic
account.

1. Betekenis en interpretatie
Een van de thema's die Theo Janssen nooit losgelaten heeft, is de verhouding
tussen betekenis en interpretatie. Theo heeft daarbij altijd gezocht naar descriptieve oplossingen die optimaal ruimte boden voor de interpretatieve creativiteit
van de menselijke geest, zie o.a. Janssen (2002). De andere kant van deze medaille is vanzelf, dat men de voor taaltekens gepostuleerde betekenissen sober
houdt. Andersgezegd: minimale semantiek, maximale pragmatiek. Geïnspireerd
door die visie hebben we in deze bijdrage de connectieven doordat, omdat en want
opnieuw tegen het licht gehouden. Dit wekt misschien verbazing, gezien het
feit dat er de afgelopen jaren door anderen, die we in de tekst met name noe
men, veel energie is gestoken in de empirische fundering van theoretische uitspraken over de betekenis van deze en aanverwante connectieven. Semantisch
gezien kan het onzes inziens echter soberder. Vandaar het volgende.
-

2. Tekstlinguïstische benadering van doordat, omdat en want
2.1 Subjectiviteit en causale connectieven
Het Nederlands beschikt over de achterwaartse connectieven doordat, omdat en
want om resp. een oorzaak, een reden en een argument te benoemen; de functies van de drie connectieven zijn, zou je dus denken, duidelijk onderscheiden.
Frappant is dat dit niet zo wordt ervaren door de groep tekstlinguïsten die sinds
een aantal jaren onderzoek doet naar gebruik en betekenis van causale connecE-mailadressen van de auteurs: <f.c.vanderleek@uva.nl> en <a.foolen@let.ru.nl>.
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Lieven in het Nederlands.' Ze verbazen er zich veeleer over, want "why [should]
a language have different connectives to express one and the same notion:
backward causality[?]" (Pit 2003: 6). En sterker nog, het vormt een lastig probleem. Een connectief heeft de functie om een coherentierelatie — een betekenisrelatie die `losse' tekstdelen samenhang geeft — expliciet te maken. Gebruik
van het connectief dient, is de aanname, alleen het gemak van de hoorder; in de
tekst ligt al impliciet vast hoe tekstdelen samenhangen. Voor causale connectie ven worden verder vier gebruikscontexten onderscheiden: het causale gevolg
betreft (i) iets dat buiten de wil om gaat; (ii) een vrijwillige handeling; (iü) een
taalhandeling of (iv) een conclusie. Toch zijn doordat, omdat, en want niet uniek te
herkennen aan het type gebruikscontext(en) waarvoor ze de causale relatie
expliciet kunnen maken: die gebruikscontexten vertonen veel overlap. Kennelijk, zo is de conclusie, reflecteren de connectieven niet alleen bepaalde causale
coherentierelaties maar verschillen ze ook in betekenis van elkaar.
Over het antwoord op de vraag waar dat betekenisverschil in schuilt, is in de
loop der tijd onder de genoemde tekstlinguïsten in essentie een communis opinio bereikt. Het gaat om subjectiviteit en de vraag hoe dicht de spreker zich bevindt bij de entiteit die aan de bron van de causale relatie staat. De meest recente voorstelling van zaken vinden we in Stukker (2005: 292): 2
De betekenis van [causale] connectieven is in recent onderzoek beschreven in
termen van een 'subjectiviteitsschaal'. `Subjectiviteit' wordt hier begrepen als: de
mate waarin de stem van de spreker doorklinkt in de causale relatie die ze presenteert. `Zeer subjectief zijn de argumentatieve (of epistemische) relaties ge-

markeerd met [want]: de verbinding tussen argument en conclusie is per definitie
een product van de spreker zelf. Iets minder subjectief zijn de redengevende (of
`intentioneel causale') relaties gemarkeerd met [omdat]: daarin is altijd sprake van
een handelende persoon, waarmee de spreker zich meestal zal identificeren. Mi nimaal subjectief zijn de oorzaakaanduidende (of `non-intentionele causale') relaties met [doordal]: met fysische processen kan de spreker zich niet identificeren;
dit soort relaties wordt begrepen als `objectieve weergave van de werkelijkheid'.

De volgende voorbeelden illustreren de prototypische gebruikscontexten van
de drie connectieven; de toelichting vanuit met name Stukkers visie, volgt aan
3
-sluitendarop.

Ted Sanders, Henk Pander Maat, Liesbeth Degand, Mirna Pit, Jacqueline EversVermeul, Ninke Stukker, en vanuit `mental space' perspectief Arie Verhagen. Hun
onderzoek betreft tevens de voorwaartse connectieven daardoor, daarom, en dus.
In het citaat zijn Stukkers voorwaartse connectieven vervangen door hun achter
tegenhangers.
-wartse
Voorbeelden die achter hun nummer een markering met + hebben, komen uit recente jaargangen van de NRC.
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(1)+ De frauduleuze dame had de misdaad, die in het dorp algemeen bekend
was geworden, voor haar echtgenoot verborgen gehouden omdat hij het
aan zijn hart had.
(2)+ Doordat het aantal tweeverdieners toeneemt, groeit ook het aantal
premiebetalers.
Zullen we naar de bioscoop gaan vanavond? Want ons beider favoriet,
(3)
Casablanca, draait.
(4)+ [Context: onderzoek naar oude, nooit op hun bestemming aangekomen
brieven.] Langzaam maar zeker slaagde ik erin de inhoud van de dozen te
taxeren. Kijk, dit is achttiende-eeuws, waarschijnlijk derde kwart. Dat
daar is Frans, want blauw postpapier.

Omdat geeft in (1) een reden aan voor een `intentionele' handeling, een handeling dus die `willens en wetens' wordt uitgevoerd door een bewust denkend persoon, een "subject of consciousness" (Pander Maat en Sanders 2001: 251). In
(1) is dit de frauduleuze dame; wat zij heeft gedaan, gebeurde op vrijwillige basis, en de causale relatie wordt `vrijwillig' of `intentioneel' genoemd. Bij dit type
causaliteit wordt de "intentionality" — oftewel de vrije wil — van genoemde persoon door de spreker geconceptualiseerd "as the ultimate source of the causal
event" (zelfde p.). Het verschil met doordat, vgl. (2), is dat hier de causale relatie
geconceptualiseerd wordt als tot stand komend zonder toedoen van iemands
wil, non-intentionele causaliteit dus. De rol van de spreker blijft bij beide connectieven beperkt tot die van conceptualiseerder; dat betekent, stelt Stukker, dat
beide typen causale relaties objectief zijn: ze leggen verband tussen de inhoud
van de tekstdelen.
Dit ligt anders bij voorbeelden als (3) en (4). Hier is, net als bij omdat, sprake
van intentionele causaliteit, maar het gaat nu om resp. een taalhandeling en een
epistemische handeling (concluderen), en het causale gevolg betreft de handeling als zodanig, niet de inhoud ervan. Dit betekent, stelt Stukker, dat de causale
relatie gelegd wordt op illocutief niveau: de spreker geeft in het `hier en nu' van
de spreeksituatie uitvoering aan zijn taal- of epistemische handeling. Louter en
alleen door, zie (3), uiting te geven aan de woorden `Zullen we naar de bioscoop gaan vanavond?', voert de spreker, richting hoorder, een taalhandeling
van het `vraagstellen' -type uit; het door want ingeleide argument, `ons beider favoriet, Casablanca, draait', expliciteert wat hem daartoe heeft gebracht. Voor (4)
geldt hetzelfde, behalve dat het hier om een argument, `[dat is] blauw postpapier', gaat voor het trekken van een conclusie, `Dat daar is Frans'. Bij (3) en
(4) vallen dus de rol van conceptualiseerder en die van `subject of consciousness' samen in de persoon van de spreker, en in die tweede hoedanigheid staat
de spreker aan de bron van de causale relatie. Deze relatie is, conform Langacker (1990: 320), subjectief: de spreeksituatie zelf wordt ten tonele gevoerd.
Kortom, de prototypische gebruikscontexten van de drie connectieven staan
in een een-op-een-relatie met het type coherentierelatie dat ze reflecteren, en
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deze verschillen op fundamentele punten van elkaar: de causale coherentierelatie is objectief en non-intentioneel (oorzaakaanduidend doordal), objectief en intentioneel (redengevend omdal of subjectief en intentioneel (argumentatief
want). Hoe is het nu mogelijk dat de connectieven ook voorkomen in nonprototypische gebruikscontexten? Stukker verklaart dit als volgt. Semantische
categorieën hebben een interne structuur; sommige leden van de categorie zijn
prototypisch, andere in sterkere of minder sterke mate perifeer. Perifere leden
kunnen in contexten worden gebruikt waar prototypische leden niet voorkomen, al zijn er, aldus Stukker, voor de connectieven wel grenzen aan de mate
waarin een perifeer lid kan afwijken van het prototype: er moet op zijn minst
één eigenschap van het prototype gehandhaafd blijven. Daarom kan in (3) en
(4) omdat niet voor want in de plaats komen. Wel kan want in (1) omdat vervangen. Het vertegenwoordigt dan een enigszins perifeer lid van de categorie ARGUMENT, 4 want er is nu een expliciet `subject of consciousness'. De `vrijwillige
handeling'-interpretatie blijft dus intact, maar de stem van de spreker klinkt
sterker door dan in het oorspronkelijke voorbeeld. Ook komt wel gebruik "in
atypische contexten" voor, zegt Stukker (2005: 290). Het volgende voorbeeld
(Stukkers nummer (11), het gaat om plagiaat door studenten) illustreert zo'n atypische context:
(5)

Job van der Meer (24, Communicatiewetenschappen) vindt het plan van
Rutte oneerlijk: `Eerst komen we zwaar onder druk te staan door zijn
prestatiebeurs. Als we daardoor de fout in gaan, worden we straks wel
erg hard afgestraft.'

Stukker geeft de volgende uitleg:
Oorzaakaanduidend daardoor wordt hier gebruikt in een onmiskenbaar redengevende context, een typische daarom- context, en toch ervaren we deze zin niet
echt als `fout Nederlands' [...] Het vreemde, en tegelijk `passende' effect van
daardoor [...] kunnen we begrijpen aan de hand van de retorische bedoelingen
van de spreker: die heeft er alle belang bij zijn eigen inbreng en verantwoordelijkheid in de beschreven situatie naar de achtergrond te brengen. De spreker
roept met zijn formuleringskeus een beeld van de werkelijkheid op dat hem
goed uitkomt; hij presenteert zijn eigen contraai van de situatie. (p. 290-291)
Met het bovenstaande hebben wij de essentie weergegeven van (Stukkers versie
van) de subjectiviteitsanalyse van causale connectieven. Wij zijn niet overtuigd
van de juistheid ervan. Het idee dat omdat in wezen een relatie zou uitdrukken
waarvan het gevolg een "gewilde oorzaak" heeft (Keestra 2006: 15), is bevreemdend — dat klinkt als een contradictio in terminis. Verder vervult want o.i. een

4

We gebruiken klein kapitaal ter aanduiding van conceptuele (= semantische) categorieën.
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dusdanig andere functie dan de andere twee connectieven dat het helemaal niet
als `concurrent' daarvan gezien moet worden. Ook twijfelen wij aan de juistheid
van de opvatting dat causale connectieven alleen als ruggesteuntje voor de
hoorder dienst doen. En tenslotte staat de aanname dat vrijwilligheid inherent is
aan de betekenis van de predikaten waarmee we vrijwillig gedrag kunnen beschrijven, haaks op de betekenisopvatting die aan de wieg staat van de cognitieve linguïstiek. In de eerstvolgende paragraaf zullen we Stukkers analyse van
voorbeeld (5) nader bekijken, waarbij dit laatste punt vanzelf aan de orde komt.
In paragraaf 3 gaan we in op de eerder genoemde punten.

2.2 Vrijwilligheid nader bekeken
Taal, stelt Fauconnier (1994: xxii), "does not carry meaning, it guides it". Om
Fauconniers inzicht aanschouwelijk te maken, passen we Fillmores theorie van
`frame semantics' toe op het volgende voorbeeld:
(6) Jan is een echte vrijgezel, ook al is hij getrouwd.
"[W]ords represent", zoals Fillmore (1982: 112) uitlegt, "categorizations of experience, and each of these categories is underlain by a motivating situation
occurring against" een `frame', oftewel een cognitief (ervarings)model. Toegepast op het prototypische gebruik van vr^ge^el, komt dit neer op een motiverende situatie waarin sprake is van een ongetrouwde man, met als achterliggend
frame dat van het huwelijk. De aan (6) ten grondslag liggende motiverende situatie draait echter, getuige de context, niet om een ongetrouwde man maar om
diens gedrag als `echte' vrijgezel; het frame dat daarop aansluit beschrijft dit als
"macho, promiscuous and nondomestic" (Lakoff 1987: 86). Het woord vtz^ge^el
— we kunnen er, gegeven een voorbeeld als (6), niet onderuit — draagt niet de betekenis `ongetrouwde man'. Die betekenis wordt alleen geactiveerd tegen de
achtergrond van het prototypische huwelijksframe. Dit schildert de situatie die
ooit voor een taalgemeenschap reden geweest zal zijn "for creating the category
represented by the word" (zelfde p.). De betekenis die (6) voor vrijgeel oproept,
is met andere woorden een perifeer lid van de categorie VRIJGEZEL.
Analoog redenerend, komen we bij Stukkers voorbeeld (5) tot de volgende
analyse. Het gedrag beschreven in de hoofdzin draait om plagiaat. Het frame
voor dit soort gedrag wordt dus opgeroepen, zij het dat de gebruikscontext
(zware tijdsdruk op de studenten) in een essentiëel opzicht afwijkt van dit
frame: het doel is niet om andermans ideeën te stelen, maar om tijd te winnen.
Het gaat m.a.w. om plagiaat om der wille van iets anders dan plagiaat, een atypisch lid van de categorie PLAGIAAT, en in die zin des woords kan een student
plagiaat plegen ook al wil hij dat niet. Daardoor wordt in (5) dus correct gebruikt.
Stukker redeneert anders. Daardoor wordt hier gebruikt in een atypische,
want "onmiskenbaar redengevend[e]" context; de gedachtegang is blijkbaar dat
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er sprake is van inherent vrijwillig gedrag. 5 Dat moet ook wel binnen een theorie
die vrijwilligheid ziet als een "primitive distinction [that is] part of the `informational surplus' that characterizes the coherence relation itself' (Stukker 2005:
80). Vanuit deze visie is het gebruik van daardoor `eigenlijk' niet passend in (5).
Dat de taalgebruiker dit anders ervaart, komt dan doordat de spreker zijn eigen
construal aan de situatie oplegt: de student die plagiaat pleegt, kan dat niet helpen. Maar in feite is hij wel verantwoordelijk, want het gedrag is vrijwillig.
Als we echter Stukkers opvatting van `construal' vergelijken met Langackers
notie, dan botsen de twee. Langacker (2000: 5) noteert: "Linguistic meaning
does not [...] reside in content alone, for we are able to construe the same content in alternate ways, resulting in substantially different meanings". Een goede
illustratie vormt het gebruik van de fout in gaan in (5). Hiermee geeft de spreker
een voorstellingswiij e van de inhoud van de categorie PLAGIAAT PLEGEN die weinig
specifiek is. Hij had die inhoud ook specifiek als plagiaat plegen kunnen voorstellen: de betekenis blijft in weten onaangetast. 6 Stukkers redenering — daardoor
biedt in (5) een voorstelling van zaken die niet door de conceptuele inhoud van
de zin wordt gedekt, want het gedrag is per definitie vrijwillig — staat haaks op
die van Langacker. Het idee dat het blote gebruik van een connectief betekenis
uit het niets zou kunnen creëren, 7 is, concluderen wij, leven ingeblazen door de
misvatting dat prototypische betekenis gelijk zou staan aan inherente betekenis.
We hebben in deze paragraaf slechts één voorbeeld besproken. Desondanks
is, hopen we, voldoende duidelijk geworden waarom de cognitieve linguistiek —
gegeven het adagium `taal draagt geen betekenis, taal stuurt betekenis' — geen
plaats biedt aan de opvatting dat bepaalde predikaten inherent vrijwillig zijn:
vrijwilligheid is al een kwestie van interpretatie.
3. Een alternatieve analyse
In wat volgt, kaarten we eerst aan waarom we afwijzend staan tegenover het
idee dat omdat en want een relatie benoemen die een oorzakelijk fundament
heeft (par. 3.1), daarna geven we onze visie op het semantische verschil tussen
doordat en omdat (par. 3.2) en tenslotte stellen we voor het betekenisverschil tussen deze twee connectieven en want te verantwoorden in termen van deductie
vs. abductie (par. 3.3).
Stukkers redenering staat o.i. op z'n kop. Zie hierna in de tekst.
Ook op grond van keuze van achtergrond, perspectief, bereik of prominentie kan
de spreker de inhoud van een categorie op deze of gene wijze voorstellen zonder de
essentie van die inhoud aan te tasten.
Stukker is de enige die in verband met `oneigenlijk' gebruikte connectieven de term
`construal' gebruikt. Het idee dat taalgebruikers causale connectieven kunnen "exploiteren" als dat hun belang dient (Pit 2003: 371), heeft echter ook de instemming
van haar collega-tekstlinguïsten.
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Causaliteit

Naar onze mening wordt de basisaanname binnen de subjectiviteitsbenadering
— dat causale connectieven alle een bepaald type oorzaak uitdrukken, ongewilde
en twee soorten gewilde — ingegeven door de filosofische opvatting dat causaliteit neerkomt op een `betrekking van oorzaak en gevolg' en dat de vrije wil de
"bewuste en gewilde oorzaak van een handeling [is,] vergelijkbaar met de ene
biljartbal die de andere aan het rollen brengt" (Keestra 2006: 15). Het gaat de
filosofen echter om de werkelijkheid, niet om de interpretatie daarvan door de
taalgebruiker. Vanuit cognitief-linguïstische invalshoek ligt een heel andere opvatting voor de hand, en wel de volgende. De semantische categorie CAUSALITEIT
heeft, net als andere semantische categorieën, prototypestructuur. De categorieën OORZAAK, REDEN, en ARGUMENT zijn alle lid van deze categorie maar ze
zijn er in afnemende mate prototypische voorbeelden van. Daarnaast hebben ze
alledrie ook hun eigen prototypestructuur. In deze visie geven de connectieven
doordat, omdat, en want elk een causale verklaring, maar gaat het alleen in het prototypische geval (doordat) om een oorrakeljke verklaring. Alleen doordat wordt
m.a.w. begrepen tegen de achtergrond van het biljartbalmodel, en omdat en want
worden ieder geïnterpreteerd in het licht van hun eigen cognitieve model.
Vóór deze visie pleiten voorbeelden van het gebruik van omdat en want
waarbij geen sprake kan zijn van een oorzakelijk verband; dit geldt gevallen
waarbij p per definitie volgt uit q. Zulke `triviale' verklaringen komen vooral voor
als antwoord op vragen die kinderen stellen, vgl.:
(7)
(8)

Je mag niet stelen omdat de wet dat verbiedt.
Natuurlijk ligt Amsterdam in Nederland, want het is nu eenmaal de
hoofdstad van ons land.

Opvallend is verder dat kinderen, anders dan de filosofische visie zou doen
denken, $ doordat later beheersen dan omdat en want. Jonge kinderen vragen bijv.
waarom het ijs gesmolten is, niet waar dat door komt, en krijgen ook in die termen antwoord. Ook in kinderboeken tot een bepaalde leeftijd komt doordat niet
of nauweljks voor, omdat en want wel. 9
Hoe het cognitieve model waartegen omdat wordt begrepen, verschilt van
dat van doordat, en dat van want weer van die twee, komt in par. 3.2, resp. 3.3
aan de orde.
3.2 Doordat en omdat
Met Verhagen (2000: 7) gaan wij ervan uit dat "linguïstische betekenissen niet
meer, maar ook niet minder zijn dan conventionele beperkingen op interpretaties, en
8
9

In die visie zijn redenen complexere oorzaken dan `pure' oorzaken.
Dit alles geldt, vanzelfsprekend, ook de voorwaartse varianten.
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niet zelf al een soort van interpretaties "; die semantische beperkingen zijn met
andere woorden context-onafhankelijk. Verder maken we gebruik van Langackers notie `designate', oftewel `benoemen'. Zoals bekend, maakt Langacker
een onderscheid tussen `basis' en `profiel'. In verband met voorbeeld (5) hebben we er al op gewezen dat de spreker daar de conceptuele inhoud van PLAGIAAT PLEGEN zeer algemeen voorstelt . Met de benaming de fout in gaan, profileert hij het `foutief gedrag'- aspect van de inhoud van de categorie PLAGIAAT
PLEGEN ; daar vestigt hij alle aandacht op. Had de spreker gekozen voor de

benaming plagiaat plegen, dan had hij dat wat kenmerkend is voor plagiaat —
letterdieverij — in al zijn rijkdom geprofileerd, echter zonder speciaal te focussen
op het foutieve ervan. Alles wat van de inhoud van de conceptuele structuur
niet benoemd, oftewel geprofileerd wordt, blijft impliciet — deel van de basis.
Doordat benoemt in onze visie dus een oorzaakaanduidende relatie tussen
twee tekstdelen q en p, omdat een redengevende. Doordat vereist, zo is al duidelijk geworden, dat de relatie te interpreteren is in het licht van het biljartbalmodel: de ene bal, q, brengt de andere, p, in beweging. Bij prototypisch gebruik
kan q alleen achteraf — als p eenmaal een feit is — als oorzaak van p worden
vastgesteld. 10 Omdat vereist dat, zoals eerder betoogd (zie Verhagen 2005: 168
vv. en verwijzingen aldaar), de relatie begrepen wordt tegen een generaliserend
model Q —^ P, dat zegt: `als zich een gebeurtenis of situatie voordoet van het
type Q, dan gaat dat vaak samen met een gebeurtenis of situatie van het type
P'; 11 q en p zijn dan concretiseringen van Q en P. In het prototypische geval
betreft p een vrijwillige handeling. Voor beide connectieven geldt als tweede
beperking dat de spreker ervan uitgaat dat p en q het geval zijn. 12 We bespreken
onze zienswijze n.a.v. de volgende voorbeelden (de herkomst van voorbeeld (9)
wordt duidelijk in noot 15):
(9)
(1)

Doordat het hard gewaaid heeft, zijn er drie pannen van het dak gevallen.
De frauduleuze dame had de misdaad [...] voor haar echtgenoot verborgen gehouden omdat hij het aan zijn hart had.

Doordat het aantal tweeverdieners toeneemt, groeit ook het aantal
premiebetalers.
(2) a Omdat het aantal tweeverdieners toeneemt, groeit ook het aantal premiebetalers.
(10) [Spreker A heeft een boete gekregen omdat hij door rood licht is gefietst
en hij laat de zaak voorkomen. B is de rechter die hem van repliek dient.]

(2)

Niet-prototypische contexten van doordat zijn die waarin q een voldoende, of tevens
noodzakelijke, voorwaarde vormt voor p.
11 Voor het leesgemak, spreken we van `vaak'. In feite reikt de generalisatie van `altijd'
tot `wel eens'; zo is de omdat-variant van (2) die we in par. 3.2 bespreken, een voorbeeld van `altijd'.
12 D.w.z. als hij `p doordat/omdat q' beweert. We komen hier in par. 3.3 nog op terug.

10
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A: Ik ben door het rode licht gereden doordat ik er even met mijn
hoofd niet bij was.
B: U bent door het rode licht gereden omdat u er even met uw hoofd
niet bij was.
Voorbeeld (9) illustreert het prototypische gebruik van doordat: pas als het een
feit is dat er (precies) drie pannen van het dak gevallen zijn, is vast te stellen dat
dat komt doordat het hard gewaaid heeft. Voorbeeld (1) illustreert het prototypische gebruik van omdat: de handeling wordt ais vrijwillig geïnterpreteerd en de
relatie wordt begrepen in het licht van een generalisatie in de trant van `als een
schok iemands dood kan betekenen, dan laat je die persoon onkundig van
schokkende zaken'. Voorbeelden (2) en (2)a laten zien dat de relatie tussen twee
tekstdelen binnen één en dezelfde (mini-)tekst open kan staan voor zowel een
oorzaakaanduidende als een redengevende interpretatie. Door de relatie te interpreteren tegen de achtergrond van het biljartbalmodel dan wel een generalisatie Q - > P en te kiezen voor het corresponderende connectief, profileert de
spreker het ene dan wel het andere relationele aspect; wat hij niet profileert,
blijft impliciet. Voorbeeld (10) laat verder zien dat zo'n keuzemogelijkheid ver strekkende gevolgen kan hebben in gevallen waar zowel p als q menselijk gedrag beschrijven. Door q als oorzaak te profileren, stelt A zijn gedrag voor als
zich buiten hem om voltrekkend. A's implicatie: hij kan het niet helpen en verdient geen boete. B, die als rechter redeneert, ziet de zaak anders en profileert q
als reden, o.g.v. een generalisatie in de trant van `als iemand in het verkeer niet
oplet, dan maakt hij nogal eens fouten'. B's implicatie: A is verantwoordelijk
(want hij had zijn verkeersfout kunnen voorkomen door steeds oplettend te
zijn), en de boete is verdiend.
Met het bovenstaande hebben we, hopen we, duidelijk gemaakt dat de connectieven in (10) meer doen dan alleen de causale relatie expliciteren: de voor
ze van de spreker `vertelt' de hoorder tegen welke achtergrond hij de-stelingwj
relatie interpreteert. Die informatie is nodig wil de hoorder kunnen appreciëren
welke implicaties spreker A's interpretatie van de relatie heeft, en welke dat zijn
voor spreker B. 13

3.3 Want en abductie
In de zoektocht naar het vermeende oorzakelijke fundament van want, constateert men keer op keer dat want, anders dan de andere twee connectieven, voorkomt in abductieve gebruikscontexten, echter zonder dat men daaraan meer
gewicht toekent dan dat abductie een prototypische context voor want vormt.
Als iemand abductief redeneert dan zoekt hij, zo is bekend, naar de beste ver13

Dit laat natuurlijk onverlet dat het expliciteren van een connectief meestal wel alleen
het gemak van de hoorder dient.
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klaring voor iets dat hij al weet. Als je, gegeven de generalisatie `als het regent,
wordt het gras nat', bijv . ziet dat het gras nat is en wilt begrijpen hoe dat komt,
dan vormt `het heeft geregend' een aannemelijke verklaring. Abductie vinden
we dan ook omschreven als "the process of explaining what is known" ('abductive reasoning', www.answers.com). Het doel van abductie is dus niet, zoals
bij deductie, om af te leiden wat geacht mag worden waar te zijn, maar om een
aannemelijke verklaring te vinden voor iets bekends. Onzes inziens is dit de
essentie van het verschil tussen doordat en omdat enerzijds en want anderzijds. We
geven de semantische beperkingen die doordat, omdat en want aan interpretaties
opleggen schematisch weer (BBM is onze afkorting voor `biljartbalmodel').

II

(i)

p

(ii)

q

(iii)

q BBM p

//

(iv)

p doordat q

// p omdat q

(i)
(ii)

p

(iii)

q (en daardoor p)

qBBMpII

Q --> P

Q —^P

/1 q (en daarom p)

Schema I toont uit welke premissen de conclusie p doordat q, c.q. p omdat q
in de ogen van de spreker deductief mag worden afgeleid, oftewel als mogelijk
waar mag worden gezien. Wie `p doordat/omdat q' zegt, komt dus met een in
zijn ogen ware verklaring; hij informeert de hoorder over de zijns inziens ware
aard van de relatie tussen p en q. Vandaar dat je ook kunt ontkennen dat, dan
wel vragen of, `p doordat/omdat q' het geval is; dan luidt premisse (ii) resp.
`niet -q' en `?q', en luidt de conclusie resp. `p niet doordat/omdat q' en `is p (het
geval) doordat/omdat q?'. Schema II noemt de premissen waaruit conclusie q
in de ogen van de spreker abductief mag worden afgeleid, en in (iii) wordt tevens
genoemd wat de logische implicatie is van deze abductieve redenering (`en
daardoor p' dan wel `en daarom p'). Een spreker die `p want q' zegt, verschaft
de hoorder een argument dat een (oorzaak of reden) verklaring voor p impliceert; gaat het, zoals prototypisch het geval is, om zijn eigen perspectief, dan is
deze verklaring in zijn ogen logisch (naar aanleiding van voorbeeld (14) komt
de notie `perspectiefwisseling' nog aan de orde). Met want maakt hij expliciet dat
q abductief is afgeleid. Zijn doel is dus niet om informatie te verschaffen over
de aard van de relatie tussen p en q, maar om de hoorder in staat te stellen deze
zelf af te leiden. Anders dan bij de andere twee connectieven, benoemt de
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spreker dus niet de relatie tussen p en q, maar die welke hij met de hoorder
aangaat. 14 De volgende voorbeelden ondersteunen deze zienswijze.
(11) [Interactie tussen sprekers A en B]
A Er zijn drie pannen van het dak gevallen, want het heeft hard
gewaaid. 15
B Oh, daardoor kwam dat. Ik vroeg me dat al af.
(12)+ Weet u nog, de kwestie Veilig Verkeer Nederland? Pieter van Vollenhove
en zijn club waren al decennia een begrip in Nederland, toen ze een paar
jaar terug opeens in 3V0 veranderden, Verenigde Verkeers Veiligheids
Organisatie. Want? Geen idee. Ik kan werkelijk geen enkele reden verzinnen waarom een instelling waarvan 98% van de Nederlanders de
naam kent, opeens anders moet heten.
(13) Hij meent dat Labour de verkiezingen terecht heeft verloren, want ze
heeft haar wortels in de arbeidende klasse genegeerd.
Zullen we naar de bioscoop gaan vanavond? Want ons beider favoriet,
(3)
Casablanca, draait.
(4)
Dat daar is Frans, want blauw postpapier.
(14)+ [Herzl] was geen voorstander van democratie, want die `leidt tot parlementair gezwets en de akelige categorie van beroepspolitici'
Het eerste voorbeeld spreekt voor zich: B laat A weten dat deze er met zijn
uitleg in is geslaagd iets wat hij wel wist maar niet kon verklaren, voor hem verklaarbaar te maken. Het gebruik van want in (12) maakt duidelijk dat de spreker,
die zichzelf de vraag "Want?" stelt, zoekt naar een verklaring voor de naamsverandering, ervan uitgaand dat als mensen iets een nieuwe naam geven, ze dat
doen om een reden; hij kan zo'n reden echter niet verzinnen. Hij accepteert dat
de naamsverandering een feit is, maar de logica ervan ontgaat hem volledig.
Ook kunnen we Degands observatie dat voorbeeld (13) onacceptabel is zonder
terecht, nu voorzien van de uitleg die zij niet geeft (Degand 1998: 319-320, haar
nummer (22)). Dat de `hij' meent dat Labour de verkiezingen heeft verloren,
vereist geen verklaring, maar dat hij meent dat dit terecht is, wel. Als terecht afwezig is, is er geen noodzaak voor een verklaring, en dan is alleen omdat toegestaan (Degands voorbeeld (21)). Voorbeelden (3) en (4) illustreren dat de spre
ker beseft dat de hoorder, zonder zijn want-verklaring, zich af zal vragen waarom hij vraagt wat hij vraagt, resp. constateert wat hij constateert; pragmatische
overwegingen maken duidelijk dat de verklaring het stellen van deze vraag, resp.
het doen van deje constatering betreft, en niet alleen de inhoud ervan. Tenslotte
-

Verhagen (2005) constateert al dat want de `argumentatieve' functie van taal vervult.
Onze uitleg verklaart waarom dat zo moet zijn.
15 Dit voorbeeld is de want-variant van voorbeeld (4') c van Pander
Maat en Degand
(2001: 213) .
14
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voorbeeld (14). Met de aanhalingstekens maakt de spreker duidelijk dat het hier
om Herzls perspectief gaat, oftewel om dat van het subject van de zin met
inhoud p; in zo'n geval wordt gesproken van `perspectiefwisseling'. Hierboven
zeiden we al dat `p want q' in het prototypische geval het perspectief van de
spreker weergeeft; dan gaat het dus om een verklaring die de logica van de spreker weerspiegelt. Kennelijk wil de spreker niet dat Herzls logica voor de zijne
gehouden wordt. Vandaar dat hier de stem van de spreker niet doorklinkt.
Kortom, als de spreker want gebruikt, biedt hij, in de vorm van q, een aannemelijk argument voor p aan, maar laat het aan de hoorder over om zelf af te leiden of dit als oorzaak van of als reden voor p gezien moet worden.
4. Conclusie
Onze conclusie kan heel kort zijn. Ons voorstel komt erop neer dat wat een
spreker doet als hij `p doordat/omdat q' zegt, is dat hij resp. verklaart `waardoor
p' en `waarom p', terwijl hij met `p want q' verklaarbaar maakt `dat p'. Of het
voorstel overtuigt, de tijd zal het leren. Sober is de semantiek in ieder geval wel.
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Moeten met de betekenis 'mogen' en 'willen' in het WNT
Een beschouwing van Hollandse citaten uit de zeventiende eeuw
Arjan van Leuvensteijn*
Abstract - In this contribution, I focus on the usage of moeten ('must') in seventeenth-century
Hollandish citations in the Woordenboek der N ederlandsche Taal with the meaning 'mogen'
[raj 'may~ 'be allowed to' and (bJ the auxiliary replacing the optative) and {willen' ['will~ 'require].
Using Theo Janssen's inferential outline for the use of 'necessity' sentences andplacing the citations in
their broad context, moeten turns outto mean 'moeten' and not 'mogen' or 'willen:

1. Janssens probleem-oplossingsmodel
Ais er een werkwoord is dat Theo Janssen in de dagelijkse omgang met zijn
medewerkers probeert te vermijden, dan is het wel moeten. Ais er iets 'moet', dan
kiest hij - na een inieiding waaruit de noodzaak blijkt - voor zinswendingen als
'zou je het niet leuk vinden om ...', 'wil je niet 'ns overwegen of ...' en als de
medewerker al enige bereidheid heeft laten blijken, zegt hij gemakkelijk zoiets
als 'wat mij betreft mag je wel ...' Hiermee voert hij zijn gesprekspartner het
gebied van de illusie binnen, waarbij deze ten onrechte zou kunnen menen dat
hij medebeslissingsrecht bezit, ja, dat hem zelfs een interessante mogelijkheid
wordt geboden. De medewerker speelt het spel natuurlijk mee: 'Het lijkt me
boeiend' of hij zegt zoiets zinledigs als 'Een interessante uitdaging!' Theo's 'zou
je niet', 'wil je niet 'ns', 'je mag wel' zijn immers eufemismen voor 'je bent de
aangewezen persoon en dus moet je ...'
Niet aileen in de dagelijkse omgang, maar ook in wetenschappelijk opzicht
worstelt Theo met het werkwoord moeten. Hij heeft er een drietal publicaties aan
gewijd: 'Moeten en een verborgen redenering' (1999), 'Moeten: De oplossing van
een probleem' (2000) en 'The semantics of Dutch moeten 'must, should, have to'
from a typological and a relevance-theoretical perspective' (2001). In de laatste
twee maakt hij in een reactie op Van der Auwera & Plungian (1998) aannemelijk, dat bij niet-epistemisch gebruik 1 van moeten het onderscheid tussen participant-internal necessity en participant-external necessity geen bijdrage levert aan nadere
categorisering. Hij staaft dit met hedendaagse algemeen-Nederlandse gevailen
waarin een interne en een externe noodzaak tezamen optreden en het gebruik
van moeten verklaren.
In aile drie de publicaties werkt Janssen, voortbouwend op het praktische
syilogisme in Papafragou (1998), een model uit voor het gebruik van een moetenPiet Heinlaan 20, NL 2341 SK Oegstgeest. E-mail: <ja.van.leuvensteijn@hetnet.nl>
of <ja.van.leuvensteijn@let.vu.nl>.
Dit wordt ook wel 'oneigenlijk modaal gebruik' genoemd.
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zin. Uit de context van de moeten-zin ontrafelt hij een onderliggend probleem
dat een oplossing behoeft. Hierbij maakt hij geen systematisch onderscheid
tussen oneigenlijk en eigenlijk gebruik van het modale hulpwerkwoord. In 1999
schreef Janssen: `(...) met moeten geven we te kennen dat er naar ons oordeel in
het gegeven kadere maar één manier is waarop aan een bepaalde behoefte,
wens, eis of voorwaarde voldaan kan worden' (p. 33). De aanleiding zowel als
het kader, waardoor voor moeten werd gekozen, behoeven niet altijd geëxpliciteerd te zijn in de tekst. In de voorbeelden die de auteur aan het hedendaagse
Nederlands ontleent, treffen we gevallen aan met behoefte en met wens. In 2000
kiest Janssen voor het nauwere begrip eis. Zijn model, ontdaan van het bijgevoegde voorbeeld, geef ik in schema 1 weer.
1. EIS: er is een eis p
2. KADER: er is een kader q voor de vervulling van p
3. PROBLEEM: hoe kan p vervuld worden in q 3
4. OPLOSSING: s is de oplossing
?

Schema 1. Probleem-oplossingsmodel (naar Janssen 2000)
In het artikel uit 2001 gebruikt Janssen in de schematische voorstelling van zijn
probleem - oplossingsmodel de term need. Hij spreekt in de `Final remarks' van
deze bijdrage echter uitdrukkelijk van need or wish. Onder verrekening hiervan
ziet de redenering, waarin nu 2 en 3 uit schema 1 van plaats zijn gewisseld, er
als in schema 2 uit. 4
a.
b.
c.
d.

There is some need or wish x.
How can this need or wish be fulfilled in the relevant framework?
The relevant framework is y.
Fulfilling the need or wish within the relevant framework is z.

Schema 2. An inferential outline for the use of `necessity' sentences (extended version of Janssen 2001)

Bij het bestuderen van modale werkwoorden als moeten was dit voor Janssen de
centrale vraag: `How to distinguish between lexical knowledge and world
knowledge?' Het onderzoek brengt hem tot de mening `that component d. of
the inferential outline at issue indicates the central part of the lexical semantics
of modals such as moeten. Components a.-c., then, represent the pragmatic prerequisites for the use of these modals.' (131).
In deze bijdrage wil ik nagaan in hoeverre Janssens rationele visie op de
Dat betekent zoveel als `de situatie of de omstandigheden, beoordeeld vanuit het
perspectief van de spreker'.
3 Hiervoor gebruikt de auteur de letter r.
4 Vergelijk Table 4 in Janssen (2001: 119) en Papafragou (1998: 24 e.v.).
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voorwaarden voor het gebruik van moeten in hedendaags Nederlands ook van
toepassing is op voorkomens van moeten in Hollandse variëteiten uit de zeventiende eeuw. Daartoe gebruik ik citaten uit het Woordenboek der Nederlandsche taal,
het WNT, waarbij ik ze in een ruimere context plaats om zicht te krijgen op de
behoefte of wens en op het kader. Ik beperk me tot de voorkomens van moeten
in het WINT die in het huidige Nederlands niet meer bij moeten voorkomen.

2. Moeten in het WNT
Laten we ons eerst eens voorstellen hoe een redacteur te werk ging bij het voorbereiden en schrijven van een artikel in het WNT. Nadat de citaten zijn toegeleverd waarin het te bewerken woord met een aantal voorafgaande en volgende zinnen of (na de mechanisering) regels voorkomt, begint de ordening en de
presentatie van het resultaat overeenkomstig het redactioneel protocol voor het
schrijven van DINT- artikelen. Dit protocol is in de loop van het ontstaan van
het DINT enkele malen aan de inzichten van nieuwe generaties redacteuren aangepast.
Het formuleren van de verschillende betekenissen van een woord berust op
redactionele interpretatie van historisch woordgebruik in context. Deze context
beschrijft bij voorbeeld een situatie, proces, gevoelen of gedachte van een
schrijver die in zijn tijd moet worden verstaan. De redacteur maakt zich op
grond van de context een beeld van het beschrevene. Bij dit proces incorporeert hij zijn kennis van de oudere taalfase en historische feiten en raadpleegt hij
gewoonlijk ook historische woordenboeken. Dan komt het gevaarlijke moment
dat hij zijn uiteindelijke `beeld'-interpretatie verwoordt in het taalgebruik van
zijn generatie en een specifieke betekenis aan het te bewerken woord toedicht.
Rekening houdende met de taalkundige traditie en terminologie en met de huidige stand van de taalwetenschap, geeft hij de betekenisomschrijving een plaats
in de structuur van het artikel. De gekozen woordbetekenis is dus een formule
een redacteur overeenkomstig het algemeen Nederlandse taalgebruik-ringdo
van zijn generatie, van zijn generalisatie over een aantal gebruikswijzen van een
woord in contexten als verwoordingen van situaties e.d. uit vroeger en eigen
tijd. In de WT
\TT- artikelen vinden we per woordbetekenis één of meer vindplaatsen geciteerd ter adstructie van de geformuleerde woordbetekenis. We
richten ons nu op het tweede artikel moeten in het WNT, dat we in deel IX uit
1913 aantreffen. A. Kluyver bewerkte moeten (II), evenals het artikel mogen, dat in
het vervolg geregeld in relatie tot moeten aan de orde komt, in 1907. 5 Hij maakte
in deze artikelen geen nadere groepering van betekenissen op semantisch-grammaticale gronden. J. Heinsius deed dit in 1909 evenmin bij kunnen. De behandeling van willen door J.P. Westgeest in 1992 en Zullen (II) door M. Mooijaart in
5

Deze en volgende auteur- en jaargegevens dank ik aan Tanneke Schoonheien en
Dick Wortel van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
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1996 tonen groeperingen in oneigenlijk en in eigenlijk modaal hulpwerkwoord,
waaraan bij zullen (II) nog een afdeling hulpwerkwoord van de toekomende tijd
is toegevoegd. De behandeling van moeten in het Vroegmiddelnederlands woordenboek
(2001) door K. van Dalen-Oskam, die alle modale hulpwerkwoorden bewerkte,
bevat dezelfde driedeling als vullen (II) in het U7NT. 6
Van moeten meldt Kluyver de onderstaande betekenissen — soms met aanvullende informatie.
1) `Vrijheid, vergunning tot iets hebben, mogen; thans nog wel in Z.-N.'
2) `Als hulpwerkwoord ter omschrijving van den optatief; mogen. Thans
verouderd.'
3) `Iemand wel mogen lijden, hem "mogen", thans nog in de volkstaal, en dan
vooral met eene ontkenning.'
4) `Behoefte hebben aan wat eene bepaling noemt, iets verlangen, willen; niet
altijd is deze bet. duidelijk van de hieronder genoemde opvattingen te onderscheiden.'
5) `Behoeven; vooral gewoon in zinnen met eene ontkenning; in een bepaald
geval iets (niet) nodig hebben, (niet) verplicht er toe zijn. In Z.-N. nog gewoon.'
6) `Ter aanduiding dat iets niet kan uitblijven, zonder dat een gebod, een bevel,
eene afspraak of welke bepaling ook wordt geschonden.'
a) `Met een persoon als onderwerp. Verplicht, gehouden zijn tot iets.'
b) `Met eene zaak als onderwerp. Nodig zijn ingevolge een bevel, een gebod, een eisch, de betamelijkheid enz.; derhalve: behooren.'
7) `In toepassing op hetgeen niet kan uitblijven, op hetgeen noodzakelijk en
onvermijdelijk is.'
a) `Met eene zaak als onderwerp.'
b) `Met een persoon als onderwerp.'
8) `Ter aanduiding dat men iets logisch noodzakelijk acht.'
9) `Afzonderlijk kan vermeld worden het geval dat men iets noodzakelijk waar
acht op grond van een betrouwbaar getuigenis.'
De betekenissen 3 en 5 tot en met 9 komen nog steeds voor als betekenissen van moeten in het twintigste- en éénentwintigste-eeuws Nederlands. De betekenisomschrijvingen 1, 2 en 4 met mogen en willen wijzen daar niet op. We bezien de Hollandse citaten uit de zeventiende eeuw. De werkwoordsvormen
waar het mij om gaat, heb ik onderstreept.
Ad 1. Niet alle citaten onder 1) zijn uitsluitend te interpreteren als moeten in de
zin van mogen. Het eerste Coster-citaat7 is zo'n geval. Het betreft vs. 951 uit de
Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuy sen. De situatie is
6
7

Graag bedank ik Hans Heestermans met wie ik over het bovenbeschreven proces
heb gecorrespondeerd.
`Coster 41' verwijst naar de Kollewijn-editie; ik volg de uitgave van de Boere- klucht
door Stoett/Wijngaards.
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deze: Teeuwis is bij de Juffer geweest en zij is op zijn avances ingegaan in ruil
voor zijn paarden en wagen met hout. Nu wil de boer zijn bezit terug zien te
krijgen en klampt de advocaat Meester Bartelt aan. Deze heer heeft echter op
dat moment geen tijd voor hem, want hij is voor een rechtszaak onderweg naar
het gerechtshof, "de Rol". 8 De boer wil hem toch spreken en gaat hem achterna. Hij ziet er echter tegen op dat deftige gebouw binnen te treden en daar op
de advocaat te wachten. Teeuwis heeft echter geen andere keus.
Het probleem-oplossingsmodel van Janssen is hier van toepassing. We zien
namelijk, dat de gebeurtenissen het kader leveren voor het voldoen aan Teeuwis' eis: ik moet het gerechtshof ingaan om de advocaat te spreken, zodat ik
door hem mijn verloren bezit terugkrijg.
950 ick heb van me dommelijcke daghen de Rol noch niet ghesien.
Ofmer wel gaen moet ? ja denck ick, wat kennese me meer as me verbien?
En mach icker in, soo sal ick hem daer, totdat hy gedaen heeft, wachten.
"Ofmer" is de versmelting van "of men er", waarin men de plaats van ik
inneemt. 9 Vers 951a betekent dan ook `Of ik daar wel [naar binnen] moet
gaan?', of vrijer: `Moet ik daar wel binnengaan ?' Stellig heeft moeten hier niet de
betekenis mogen, zoals uit het volgende vers blijkt: "mach icker in", dat is `als ik
er in mag'. Coster had dan wel in 951a geschreven "Ofmer wel gaen mach?"
Dit citaat zou dan ook beter onder 7, b kunnen zijn opgenomen.
Het volgende aanvechtbare citaat uit 1) is vs. 1615 uit Costers Tiisken van der
Schilden. 10 Eerst het kader. De straatrover en oplichter Tiisken is gevangen genomen en zal publiekelijk gehangen worden. De straatjongens Ian en Dirck zijn
met koten aan het spelen, als de stadsklok luidt ten teken dat de terechtstelling
gaat beginnen. Ian grijpt de koten bij elkaar en wil naar dat spektakel toe. Dirck
wordt echter kwaad en begint te janken. Zijn koten zijn namelijk door Ian ingepikt. Dan gaat Ian, denkend dat Dirck huilt omdat zijn moeder hem niet toestond naar de terechtstelling te gaan, hem letterlijk uitjouwen.
1615 Jou, jou: hy moet niet van zijn Moer: siet daer, hy huylt.
Jou, jou: hy moet niet: siet dat 's een malle geck.
Dirck
Niet veel te jouwen, of ick smijtje voor je beck.
En of ick niet en most , wat roert het jou?
1620 Wat heb je mijn kooten te nemen? je mochtse late legghen.
Vgl. Coster-citaten in IVNT s.v. Rol (I) 2,b, onderaan kolom 915 en in 916.
Zie 11/TNT s.v. Men (I) 4, a.
10 Alleen
het bladzijdenummer staat in de Coster-editie van Kollewijn vermeld: 546.
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Voor moeten in vs. 1615, 1616 en 1619 lijkt de betekenis `Vrijheid, vergunning
tot iets hebben, mogen' de juiste. Toch heb ik hier mijn bedenking bij, want in
het W NT is betekenis 6 van mogen, waar ook Hollandse citaten uit de zevenende eeuw geciteerd zijn, hiermee identiek. Dan moet er toch in het Hollands
van die tijd een betekenisverschil zijn. Als Dirck iets niet van zijn moeder mag,
richt de aandacht zich op de inperking van de eigen wil of wens van dit jongetje
en in mindere mate op de moeder, die de inperking oplegde. Als Dirck iets niet
moet doen, daarentegen, staat het verbod door de moeder op de voorgrond en
blijft de wil of wens van het jongetje buiten beeld. Ik pleit derhalve voor de
interpretatie die de pure negatie is van "hy moet van zijn Moer": `het is hem
door zijn moeder verboden', of actief `Zijn moeder heeft het hem verboden'.
Dit moeten hoort dan thuis onder de verplichting door een gebod met een persoon als onderwerp: betekenis 6, a. Ian verwoordt hier de eis van Dircks moeder, waaraan alleen kan worden voldaan, als Dirck niet meegaat naar de verhanging. Het knaapje gaat overigens toch. 11
De laatste vindplaats is vers 42b uit Tengnagels Frick in 't Veur-huys, 12 waarin
een leerlingetje in het kantklossen aan de juffrouw toestemming vraagt om naar
het toilet te gaan, zoals we dat thans zeggen. Kniertje staat te trappelen, zo nodig moet ze! Ik geef een ruimere context.

[Juffrouw Grle je tot Kniertje]
hoe staeje dus en trantelt?
Kniertje staet veur de Matres

Matres, moet ik wel ereys gaen kakken?
Grie je

Ia: maer koom daetelijk weer. Zietz'er neers na `er haelen. `k zurg 't zel'er
noch ontzakken.
Io ijn je staet al teringende op.
Oei! oei! oei! Matres moet ik meê gaen, 'kheb ook zukken nood?
Grie je
Loop schijtwiek loop! wat, deuze kijeren schijten of men maar ien duyt
gaf voor ien heel roggenbrood.
Al zijn we geneigd het moeten van Kniertje als `mogen' te begrijpen, toch pleiten
er twee argumenten tegen en zullen we het eerste moeten interpreteren als `krijg
Een soortgelijke redenering valt. op te zetten bij het citaat uit de WVestfriesche Stadsrechten 2, 128 (anno 1536). Het betreft: "Dat men voortaan gheen brandewijn sal
moeten tappen ... in enige taveernen enz.". Het gaat hier om een verordening.
12 Ik volg de editie Oversteegen, blz. 332.
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ik nu van u de opdracht'. We mogen "moet ik wel ereys gaen kakken?" namelijk
als een brutaal geformuleerde vraag tot de juffrouw verstaan: `moet ik mis
13 eens [van u] gaan kakken?' Kniertje staat immers te trantelen, dat is-schien
`trappelende bewegingen uitvoeren, bijv. ten gevolge van ongeduld, verlegenheid of woede' (DINT trantelen 3, waar dit fragment geciteerd is). Iozijntje grijpt
de situatie aan en knijpt er ook tussenuit. Deze interpretatie past goed in het
beeld dat Tengnagel schildert, want in het klasje is het één bende: de leerlingetjes voeren niets uit en komen en gaan naar believen.
Het tweede argument voor de interpretatie Kniertjes moeten is `moeten' en
niet `mogen', vinden we in nr. 182 van dezelfde klucht. 14 Grietje vraagt haar
buurvrouw Trijntje een gunst. Het gaat me om "Mag ik [wat vergen] ?" in het
onderstaande fragment. Tengnagels keuze voor mogen in dit citaat blokkeert de
interpretatie van `mogen' voor moeten bij de meisjes Kniertje en Iozijntje hierboven. Hier volgt het fragment.
Griet e

Dat ik dorst, ik zouje nou wel wat vergen,

Trjn je
Doet dat vry.
Grietje

Mag ik?

Trijn je
Ia je.
Terug naar het eerste Tengnagelfragment. Kniertje en Iozijntje moeten door
natuurlijke aandrang naar het toilet, of — wat wellicht voor Kniertje en wat zeer
waarschijnlijk voor Iozijntje geldt — zij gedragen zich alzo. In het kader van de
klassesituatie hebben ze daarvoor de opdracht van de juffrouw nodig. Zij vragen de juf hen dit op te dragen. Dit kan het gebruik van moeten verklaren. Het
citaat past in het JVNT dan beter onder moeten 6, b.
Ten aanzien van de citaten onder moeten (II) 1 kom ik tot de conclusie dat ze
geen onomstotelijke bewijsplaatsen zijn voor de betekenis `mogen', maar alle
langs de weg van een redenering als gebruiksvormen van `moeten' in het hedendaagse Nederlands kunnen worden geïnterpreteerd. Dit kwam aan het licht
toen ik de citaten in een ruime context plaatste en Janssens probleem-oplossings model voor zinnen met moeten in de beschouwing betrok: een eis of behoefte verplicht tot het gebruik van moeten, waarmee de enige oplossing voor
een `probleem' wordt gepresenteerd.
13
14

Zie Ik7NT zeel (V) II, 26, a.
Editie Oversteegen, blz. 360.

Agan van Leuvensteijn

92

Ad 2. We bezien nu enkele zeventiende -eeuws Hollandse citaten onder 2): moeten '[a]ls hulpwerkwoord ter omschrijving van den optatief; mogen.' Naar de
mening van de redacteur wordt moeten hier dus gebruikt ter uitdrukking van een
wens. De modale werkwoorden zijn steeds in eigenlijk modale zin gebruikt.
Allereerst het Bredero- citaat: Moortje vs. 1887. 15 Klaartje en Angeniet zijn overstuur, omdat zij op grond van de kleding aannemen dat Negra een man is. Rit sart weet echter dat het een vrouw moet zijn, en is woedend. Dan begint het
vierde uitkomen van het vierde bedrijf.
[Ritsart tot Negra]
Komt uyt ghy lelyck panckt! hoe langh suldy vertoeven?
Komt voort ghy bavyaan, de droes moet u bedroeven.
Dat betekent: `Kom naar buiten, jij baviaan, [of anders] zal de duivel je verdriet
aandoen.' De emotionele eis binnen het dwingende kader van de situatie kan
heel goed het gebruik van moeten verklaren. Hierbij sluit het citaat uit nr. 205
van Tengnagels Frick int Veurhuys aan dat ik toevallig tegenkwam. Saartje maakt
Grietje hierin duidelijk, dat ook zij een trouwbelofte van Frick bezit.
Ik zel hem hebben! 'kheb Schrift van zijn hand, mit bloed onderteykend;
dat hem de duyvel levendig moet voeren,
Zoo by mijn verlaet [...].

De hoofdzin bij "dat [...] voeren" ontbreekt. Ook hier is de spreker furieus en
in het dwingende karakter van de uiting past moeten, al is het niet de vervulling
van de eis of wens, maar de gewenste afloop voor het slachtoffer.
Verwensingen en vervloekingen als deze, al dan niet elliptisch, komen geregeld voor, echter ook met mogen. In het WNT treffen we onder mogen 9, waar
het gebruik van het modale hulpwerkwoord `om het begrip van de optatief uit
te drukken' gestaafd wordt, een citaat met ellips aan uit Costers Tiisken van der
Schilden. Tiisken vetert zijn laconieke knecht uit.
166 Maer spreeckt alst tijt is, als ick u wat vraech, hoe, dit malle vel,
En oock niet eer, want mijn kop is my al wat kroes,
Ick hacker wel lichtelijck op.

I.uy.
Smyten? ghy mocht den droes.
De knecht is tamelijk onberoerd onder het dreigement van zijn meester, zoals
uit het vervolg blijkt. Vandaar wellicht mogen in plaats van moeten, terwijl de verleden tijdsvorm (mogelijk in de aanvoegende wijs) dit beeld nog versterkt.
15

Het WNT vermeldt de editie Ten Brink e.a. deel 2, blz. 79. Ik volg de editie Minderaa, Zaalberg, Damsteegt.
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In dezelfde afdeling staat ook een citaat uit Hooft, Ged. 2, 319, dat is Wa-

renar vs. 1129, laatst toegeschreven aan Hooft en Coster. Ik geef de voorgeschiedenis. Warnar treurt omdat de pot met al zijn geld gestolen is. Zo ziet Rit
vrek en denkt dat Warnar verdriet heeft om zijn dochter die kennelijk-sertd
bevallen is. Nu zal zijn vaderschap aan het licht komen. Ritsert bekent zijn misstap, maar Warnar interpreteert de woorden verkeerd. Hij begrijpt dat Ritsert de
dief van de pot is.

Warnar
Willens quaet doen, en dan om vergifnis bidden? ic hou'er niet van
Jy zoud'se gelaten hebben, so jyse vongt, en gedocht dat het so niet zijn
sou.
Ritsert
Om dat ic dat niet de, ist ree'n dat ickse veur de mijn hou.

Warnar
Veur de jou? daerse my toekomt? je meucht de moort!
Ook hier hebben we naar het lijkt een forse verwensing, waarin de moort de betekenis `de dood' heeft. Vandaar een annotatie als `je kunt doodvallen'. Binnen
de handeling fungeert de verwensing echter als een scherpe ontkenning: `helemaal niet!' Warnar wenst Ritsert immers niet dood, maar geeft te kennen, dat
hij niet instemt met diens voornemen. Bij een dwingende eis in het gegeven
kader zou moeten gebruikt kunnen zijn. Nu niet.

Moeten en mogen worden niet alleen gebruikt in verwensingen, maar ook in zegenwensen en dergelijke. In de Warenar vers 1483 16 vinden we Leckers heilwens, nadat zijn meester Ritsert, die op het punt staat te trouwen, hem het kastekort van maar liefst vijfhonderd gulden heeft kwijtgescholden. De knecht is
dolgelukkig: "Danck hebt! inden echt moetje veul vreuchts gewinnen."
Moeten ter uitdrukking van iets positiefs dat men een ander toewenst, vinden
we ook in het ernstige toneelwerk van Hooft. In de Theseus en Ariadne richt Theseus zich tot Koning Minos.l' Geparafraseerd staat er: ik wens 18 u uit naam van
de Prins van Athene toe, rechtvaardige Koning, dat u nooit wijsheid zal (of
moge) ontbreken om ... Hooft begint met de aanspreking, gevolgd door een
zware aanloop [direct-objectszin].
Theseus
Rechtvaerdich Coning, dat u nemmer moet ontbreken
16
17
18

Het IVNT vermeldt slechts de plaats in de editie Leendertz, nl. Hooft, Ged. 2, 338.
Het IVNT meldt hier Hooft, Ged. 2, 102.
Formeel is wench' een aanvoegende wijs. Het moderne Nederlands verdraagt echter
niet een omschrijving met moge in een hoofdzin én een afhankelijke bijzin.
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175 Voorsichticheit, om met geluck en goede spoet,
Altijt te heerschen, als ghij tegenwoordich doet,
Over het welich rijck dat u de Goon verlenen,
Wensch' ick u wt naem des Princen van Athenen,
Mijns vaders, en mijns heers, die mij tot uwaerts sent.
Als Baeto in Hoofts gelijknamige tragedie 19 aan het eind van het vierde bedrijf
zijn land zal verlaten, spreekt hij een bede uit.
Dit bid, dit bid jck, dat van haerliên [t.w. de goden] werd' geboden
1225 Eenmael, te sijner tijdt, tot uw' verlossing, handt.
Dit's 't laest dat jck u sie: en ruim mijn Vaederlandt.
Staet hooghe toorens. Lang moet u den Hemel spaeren.
Het komt mij voor, dat de verwensingen en heilwensen met epistemisch moeten
veel krachtiger zijn dan die met mogen. We kunnen de bovenstaande citaten zo
interpreteren, dat de spreker zich op grond van het kader waarin hij zich bevindt, gedwongen voelt om de verwensing of zegenwens met moeten te formuleren. Een formulering met mogen en zeker als deze in de aanvoegende wijs verleden tijd staat, ontbeert dit dwingende element.
Ad 4. Moeten in de betekenis 4 betreft `Behoefte hebben aan wat eene bepaling
noemt, iets verlangen, willen'. Terwijl bij moeten het handelen van de betrokken
entiteit onderworpen is aan een dominante macht, is deze entiteit bij willen han
zelfredzaam. Het enige citaat uit de zeventiende eeuw is uit-delingsbkwam
de Warenar, vers 796. Nadat Rijckert bij Warnar geïnformeerd heeft of de wijn
voor de bruiloft al is binnengebracht, reageert de vrek als volgt.
[...] ick heb gien Wijn vernomen;
795 Ick ghever oock niet om, sy komt ien hiel jaer niet tot mijnent in huys.

Rijckert
Evenwel moet ick jou t'avont lens maken buys:
't En past niet met allen dat men ien hylijck so droogh sluyt.

Warnar
Ick houwer niet of.

Rijckert
Ghy moet, of puys waer 't oogh uyt.
jy moet het welvaeren van 't hylijck drincken, binje jou dochters vrunt.

19

Het WNT vermeldt Hooft, Ged. 2, 383
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Rijckaerts geveinsde motivering voor het gebruik van moeten in vers 796 wordt
in het volgende vers verwoord: op een huwelijksfeest hoort men te drinken. Hij
zelf zal Warnar ertoe dwingen. Warnars tegenpruttelen heeft geen zin, want als
hij van zijn dochter houdt, behoort hij op de goede toekomst van het huwelijk
[vrijer: de voorspoed van het bruidspaar] te drinken. Rijckaert vindt dus dat
Warnar het zich niet kan permitteren om bij het huwelijk van zijn dochter niet
te drinken. Dit verklaart het moeten in vs. 798 en 799. Derhalve passen deze drie
vindplaatsen goed onder betekenis 6, a. Een vertaling met moeten is mijns inziens beter dan één met willen. Het kader uit het probleem-oplossings model
van Janssen is hiermee geschetst en levert de gronden voor de oplossing van
Rijckerts eis.
3. Besluit
Het historisch gebruik van modale hulpwerkwoorden vormt een weerbarstig
onderzoeksthema. Voor de interpretatie van zinnen met moeten in zeventiendeeeuws Hollands leidt toepassing van Janssens model, hoewel gemaakt voor het
hedendaagse Nederlands, tot een nauwkeurig inzicht in de motivering die de
auteur tot de keuze ten gunste van moeten heeft geleid. Hier vloeit voor de auteur pragmatiek over in semantiek en voor de lezer semantiek in pragmatiek.
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Wegens omstandigheden
J. Lachlan Mackenzie *

Abstract — The Dutch expression wegens omstandigheden (lit. `because of circumstances) has no

equivalent in English. Although semantically anomalous, it is used, above all in announcements and
advertisements, to indicate that the author has reasons for the statement s/he is making but does not
wish to divulge these. It is argued in the paper that this invariable expression should be analysed in
terms of Politeness Theory as a construction directed to the positive face of the language user and the
negative face of the addressee. In this light, it is seen as an example of subjectiviation and in Functional Discourse Grammar as a modifier of the Communicated Content at the Interpersonal Level.

1. Inleiding
In de Functionele Grammatica van Dik (1997) wordt een onderscheid gemaakt
tussen geïmpliceerde en niet-geïmpliceerde satellieten. Bijvoorbeeld wordt in
een predicatie van het type Handeling waarin de spreker geen satelliet van Wijze
specificeert, desondanks altijd een satelliet van Wijze geïmpliceerd. Om het
voorbeeld van Dik (1997: 227) over te nemen, de gebruiker van (1) impliceert
dat Peter het deksel verwijderde op een bepaalde manier:
(1)

Peter removed the lid from the jar.

Het is daarom zinloos (en ongrammaticaal) om dit feit te expliciteren, te ontkennen of de relevantie ervan te bevragen (Dik 1997: 227):
(2)

a *Peter removed the lid from the jar in a manner.
b *Peter removed the lid from the jar, but not in a manner.
c *Did Peter remove the lid from the jar in a manner, or didn't he?

Verder is de impliciete Wijze beschikbaar als discourse-referent; daarom is het
volgende tekstje (Dik 1997: 228) volledig coherent:
(3)

Peter removed the lid from the jar. The manner in which he did it was
rather cautious.
Graag wil ik Mike Hannay danken voor hulp met het voorbereiden van dit artikel.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Discourse Analysis in English:
Aspects of cognition, typology and second language acquisition, gefinancierd door het Spaanse
Ministerie van Onderwijs (subsidie no. BFF2002-02441), met additionele steun van
de Xunta de Galicia (XUGA, subsidie no. PGIDITO3PXIC20403PN). Adres van de
auteur: Avenida Antonio Augusto de Aguiar 110 6B, 1050-019 Lisboa, Portugal.
<lachlan—mackenzie@hofmail. com> .
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Zoals de lezer zelf zal kunnen nagaan, zijn satellieten van Plaats (4a) en Tijd
(4b) ook altijd geïmpliceerd, terwijl bijvoorbeeld satellieten van Gezelschap (4c)
niet geïmpliceerd zijn:
(4) a *Peter danced the waltz in some place.
b *Peter danced the waltz at some time.
c Peter danced the waltz with someone.

Voor predicaties met een menselijke Agens verwachten we dat ook satellieten
van Reden worden geïmpliceerd. Rationele wezens doen dingen immers niet
zonder reden, vgl. (5):
(5) *Peter removed the lid from the jar for a reason.
In het Nederlands bestaat echter juist een dergelijke onbepaalde, niet-specifieke
uitdrukking van Reden die in predicaties met een menselijke Agens voorkomt,
te weten wegens omstandigheden. In het Duits vinden we het soortgelijke umstândehalber maar bijvoorbeeld in het Engels is een combinatie zoals because of circum-

stances ondenkbaar, tenzij deze omstandigheden nader gespecificeerd worden,
zoals in because of circumstances beyond our control of because of unforeseen circumstances.
Waar een Nederlands bord WEGENS OMSTANDIGHEDEN GESLOTEN
aangeeft, zal zijn Engelstalige pendant slechts CLOSED luiden.
Doel van deze bijdrage is het nader verkennen van deze semantisch anomale
uitdrukking als voorbeeld van de complexe interactie tussen semantiek en pragmatiek die in Theo Janssens werk telkens weer aan de orde komt. Hierbij zal ik
enig gebruik maken van onderscheidingen die in de nieuwste versie van de
Functionele Grammatica (Functional Discourse Grammar, afgekort FDG;
Hengeveld en Mackenzie 2006) zijn aangebracht, zonder echter in details te treden. Ik zal beweren dat de semantische anomalie van de uitdrukking, die niet
verklaard wordt door Diks (1997) benadering (die zich grotendeels tot de semantiek beperkt), gered wordt door haar te analyseren als behorend tot het tus
niveau van taalanalyse dat kenmerkend is voor FDG-analyses. -senprolijk
2. Achtergrond van het onderzoek

Wie wegens omstandigheden zegt (of waarschijnlijker: schrijft) geeft aan dat degene
die deze niet nader gespecificeerde omstandigheden aanvoert (meestentijds de
spreker/schrijver zelf), rationeel handelt maar dat hij/zij de motivatie voor zijn
/haar handeling niet wenst prijs te geven. De uitdrukking komt dan ook grotendeels overeen met zegswijzen als omprivé-redenen of om [X] moverende redenen. Het
verschil zit 'm in het feit dat de gebruiker van wegens omstandigheden niet eens de
privé-sfeer noemt: de ware aard van de motivatie blijft volledig buiten beschouwing. Nu rijst de vraag: als de lezer mag veronderstellen dat de schrijver inder-
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daad `wegens omstandigheden' handelt, dat wil zeggen rationeel (dit is immers
de strekking van de analyse van satellieten van Reden als `geïmpliceerd'), waarom neemt de schrijver dan toch de moeite om expliciet aan te geven dat hij
wegens omstandigheden handelt? De bestaansgrond van de uitdrukking moeten we
in haar interactionele functie zoeken.
Om de gebruikswijze van wegens omstandigheden te achterhalen neem ik mijn
toevlucht tot het Internet, omdat de bestaande corpora van het Nederlands te
weinig voorbeelden opleveren, bijv. slechts 3 voorkomens in het Parole-corpus
van meer dan 20 miljoen woorden (INL PAROLE-CORPUS 2004). Ondanks
de hieruit naar voren komende zeldzaamheid van de uitdrukking in het j
genre is wegens omstandigheden in bepaalde tekstsoorten toch zeer gangbaar, en zelfs clichématig te noemen. Een zoekopdracht met Google leverde op
20.01.06 91.700 voorkomens op, zijnde 4,4% van alle voorkomens van wegens
en 4,7% van alle voorkomens van omstandigheden. De uitdrukking wordt niet
genoemd in het `SINT (al worden de zegswijzen Het hangt van omstandigheden af,

een samenloop van omstandigheden, verjachtendel vervarende omstandigheden, naar omstandigheden en in geregende omstandigheden verkeren wel opgesomd). Zij vindt waarschijnlijk haar oorsprong in juridisch taalgebruik, waar de woordsequentie nog
steeds wordt aangetroffen in voorbeelden als (6) en (7): 1
(6)

(7)

Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die
aan [...1 zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst.
Indien wij wegens omstandigheden die zich buiten onze schuld voordoen
verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, ...

Door weglating van de beperkende betrekkelijke bijzin waarin de omstandigheden nader worden omschreven, ontstaat een uitdrukking die ondanks gebruik in
alledaagse situaties nog iets van de stilistische waarde van het juridische teksttype ademt. Hiermee gaat gepaard dat de uitdrukking overwegend gebruikt
wordt in aankondigingen, een type taalhandeling dat net als wetten en andere
ju-ridische bepalingen, bedoeld is voor meerdere ontvangers en derhalve gekenmerkt wordt door onpersoonlijk taalgebruik en het gebruik van `dure' woorden
als wegens en omstandigheid.
3. Betekenis en gebruik
Voordat we ingaan op de pragmatische functie van wegens omstandigheden, dienen
we eerst een blik te werpen op de semantische contexten waarin de uitdrukking
wordt gebezigd. Het valt onmiddellijk op dat wegens omstandigheden bijna uitslui-

1

Alle cursivering door mij aangebracht.
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tend in `negatieve' predicaties voorkomt. 2 De negatie kan de vorm aannemen
van een ontkennende uitdrukking als geen of niet:

Wegens omstandigheden vindt de voorstelling geen doorgang.
Wegens omstandigheden gaat het concert niet door.

(8)
(9)

Frequenter zijn echter collocaties met predicaten die de negatieve (en dus gemarkeerde) pool aangeven van een semantisch contrast; men denke aan werk
als afhaken, adjectieven als absent, bijwoorden als alleen en preposities-worden

als buiten:
(10)
(11)

Wegens omstandigheden is de voetbalwedstrijd afgelast.
Wegens omstandigheden moeten wij ons geliefde hondje wegdoen.

Voorbeelden van deze polaire opposities, waarbij de negatieve pool telkens
rechts staat, zijn in Tabel 1 te vinden:
doorgaan
gebeuren
bijwonen
aanwezig
actief
ook
bereikbaar
in gebruik
op tijd
werken

afgelast/verschoven/uitgesteld/geannuleerd/afgezegd worden
uitblijven
missen
absent /afwezig
werkloos
alleen
slecht te bereiken
buiten gebruik
vertraagd
ontslagen zijn

Tabel 1. Polaire opposities bij werkwoorden die samen voorkomen met wegens omstandigheden

Wellicht wordt de voorliefde voor deze negatieve predicaten ingegeven door
een wens om de pil te vergulden door vermijding van direct negatieve items
(want de predicatie geeft doorgaans een emotioneel teleurstellende stand van
zaken aan): vertraagd zou in deze optiek iets minder confronterend zijn dan niet
op tijd, enz. In paragraaf 4 zullen we zien dat het vermijden van confrontatie
behoort tot de pragmatische lading van wegens omstandigheden.
Wanneer een bestaande of verwachte situatie niet doorgaat, want dit is de
gemeenschappelijke factor bij alle vetgedrukte werkwoorden in Tabel 1, dan
wordt vaak een voor alle partijen optimale oplossing gezocht. Ook op de aan
deze oplossing kan wegens omstandigheden van toepassing zijn. Er-kondigva
2

Wegens omstandigheden geopend zou in deze visie onmogelijk moeten zijn. Op de webpagina http://www.antrop-ver.nl/motief/nummers /motief28-4.htm wordt de uitdrukking echter creatief gebruikt als titel van een bericht over het onverwacht openblijven van een boekwinkel.
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lijkt hier sprake te zijn van een metonymische link tussen twee nauw met elkaar
verbonden situaties:
(12)
(13)

Wegens omstandigheden wordt de vergadering van aandeelhouders
uitgesteld.
Wegens omstandigheden zoeken wij een nieuwe datum voor de vergadering van aandeelhouders.

Strikt genomen hebben de omstandigheden die niet verder wordt toegelicht
`ons' genoopt om de vergadering uit te stellen; dit wordt bekendgemaakt in
(12). Na deze negatieve beslissing nemen we de positieve stap om te gaan zoeken naar een alternatieve datum, zoals aangekondigd in (13). De reden waarom
we zoeken naar een nieuwe datum hoeft niet verzwegen te worden: dat komt
natuurlijk omdat de vergadering van aandeelhouders is uitgesteld. Wegens omstandigheden wordt dus `verkeerd' toegepast op de predicatie in (13). Wij kunnen
dit verklaren via de omweg van een cognitief samenvoegsel (vgl. de notie van
een `conceptual blend' in Fauconnier en Turner 1996, 2002, zoals ook Fauconnier 1999). Dit is alweer te verklaren uit de (interactionele) wens om een positieve draai te geven aan een teleurstellende boodschap. Soortgelijke blends komen vaak voor; relevante voorbeelden zijn ook (14) en (15):
(14)
(15)

Wegens omstandigheden verhuist ons bedrijf binnenkort naar Almere.
Wegens omstandigheden moet Fikkie weg bij zijn baasje.

De duidelijk het vaakst voorkomende blends zijn die waarin men door niet nader omschreven omstandigheden iets waardevols (roerend goed, maar dikwijls
ook een huisdier) niet langer wenst te houden. Dit leidt ertoe dat voornoemde
artikelen te koop worden aangeboden of zelfs kosteloos afgehaald mogen worden. Ook de aanbieding van de koopwaar kan volgens de taal wegens omstandigheden gebeuren:
(16)
(17)

Wegens omstandigheden bieden we onze caravan te koop aan.
Wegens omstandigheden moeten wij ons bootje verkopen.

In korte advertenties volstaat zelfs de uitdrukking wegens omstandigheden als aan
verkoopwens:
-duingvae
(18) Wegens omstandigheden: teefje.
Dat deze uitdrukking voor sommige taalgebruikers verbleekt is tot een lege verkoopformule, zien we in voorbeelden als (19) terug, waarin onmiddellijk na
wegens omstandigheden de verkoopgrond specifiek wordt genoemd:
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(19)

J. Lachlan Mackeniie

Wegens omstandigheden, het fietsen bleek te zwaar voor mijn armen,
een handbike te koop.

Waarom lijkt men een (weliswaar lege) rechtvaardiging te willen geven van zijn
wens om iets te verkopen? De economie leeft bij gratie van het kopen en verkopen van goederen — men heeft toch geen excuus nodig! Hier schijnt een
tweetal implicaties in het spel te zijn die bedoeld zijn om de verkoop gunstig te
beïnvloeden. Ten eerste is er de implicatie dat de transactie zich buiten de normale kanalen zal afspelen: in de reguliere handel hoeft men geen reden aan te
voeren en worden goederen derhalve nooit wegens omstandigheden te koop aangeboden. Het gebruik van deze uitdrukking in voorbeelden als (16) of (17) kan bij
de eventuele koper de indruk wekken dat hij/zij het artikel tegen een bijzonder
lage prijs kan verwerven, hetgeen de verkoop bevordert. Ten tweede wordt
geïmpliceerd dat de verkoper het artikel in principe niet van de hand zou doen,
ware het niet dat een niet gespecificeerde lotsbepaling in de persoonlijke sfeer
(men denke aan emigratie, onverwacht overlijden, ...) de verkoop nodig maakte;
sterker nog, het zou onkies zijn geweest om deze omstandigheden te noemen.
Hieruit wordt de koper vervolgens geacht de implicatie af te leiden dat het artikel niet wegens mankementen of andere tegenvallers van de hand wordt gedaan, misschien zelfs dat hij een door het lot getroffen medemens een plezier
zou doen door het aangeboden artikel tegen betaling over te nemen. Wegens omstandigheden wordt aldus gebruikt om klanten te lokken, als verkooptruuk wellicht, maar in elk geval in een poging om kopers van de aantrekkelijkheid van de
offerte en tegelijkertijd van de eerlijkheid van de verkoper te overtuigen. Met
deze semantisch lege uitdrukking kan aldus veel gecommuniceerd worden.
Het bestaan van de uitdrukking wegens omstandigheden als constructie (vgl. de
Construction Grammar, Croft 1999 enz.) lijkt bekend te zijn bij taalgebruikers,
die zich ook nog zeer bewust zijn van haar potentiële bedrieglijkheid. Juist omdat de omstandigheden niet genoemd worden, kan men namelijk met wegens
omstandigheden de indruk wekken dat men betamelijke redenen heeft voor zijn
handelen, terwijl de ware omstandigheden het licht niet kunnen verdragen. Wegens omstandigheden te koop — krap bij kas soms, een onzichtbaar mankement in de
koopwaar? Wegens omstandigheden afgelast — acteerprestaties beneden peil? Wegens
omstandigheden niet op ffid ingeleverd — luiheid, slecht tijdmanagement? We vinden
dan ook zelfironiserende voorbeelden als (20) en verongelijkte als (21):
(20)

Wegens omstandigheden (zoals dat heet): stoelen, verstelbaar.

(21) Zij was "wegens omstandigheden" afwezig: tja, zo kon je het ook noemen natuurlijk.
Een zekere gêne blijkt ook nog uit een aankondiging van afzegging waarin men
uitdrukkelijk weigert wegens omstandigheden te gebruiken, na een niet vlot verlopende zwangerschap als motivatie voor een annulering te hebben genoemd:
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(22) ... omdat het anders bij een "wegens omstandigheden" of "in verband
met privé-redenen" blijft.
Zoals bekend kunnen constructies tot op zekere hoogte variatie toelaten. We
vinden dan ook voorbeelden waarin omstandigheden wordt gemodificeerd, zonder
dat de motivatie daardoor veel helderder wordt. Men denke aan de toevoeging
van een kwantor in wegens vele/verschillende omstandigheden of aan slechts zeer gedeeltelijk duidelijker uitdrukkingen als wegens familiale /sociale /persoonljke /medische /tragische omstandigheden of anders wegens onvoorziene /onverwachte / onduideljke
omstandigheden. De reeds genoemde formele stijl van de uitdrukking zien we ook
weer in voorbeelden als wegens omstandigheden van familiale/ medische/ chantabele aard.

4. Beleefdheidstheorie
Hoe kunnen we begrijpen waarom wegens omstandigheden wordt gebruikt ondanks
de semantische leegte ervan? Zoals we reeds gezien hebben, wordt de onderhavige uitdrukking principieel ingezet in situaties waarin een teleurstellende mededeling wordt gedaan of geïmpliceerd. Een teleurstellende mededeling doen
vormt een dubbele bedreiging voor het gezicht van de gesprekspartners (c.q.
schrijver en lezer). Voor degene die een verwachte gebeurtenis moet afgelasten
(bijv. het annuleren van een concert) of een prettige toestand moet beëindigen
(bijv. het bezit van een katje), is iedere openbare mededeling hierover een bedreiging voor zijn/haar positief imago (in termen van Brown en Levinsons beleefdheidstheorie (1978): `loss of positive face'). Tegelijkertijd wordt het negatief gezicht van de hoorder bedreigd, omdat `de toegesprokene wordt belemmerd bij wat hij van plan was te doen of te laten' (Janssen 1997: 99) — hij zal
een concert niet kunnen bezoeken, hij zal onder enige druk komen om een katje aan te schaffen.
Toch wil de spreker de gezichtsbedreigende taalhandeling uitvoeren. Terwijl
de Engelstalige spreker dit vrijuit en onomwonden ('bald on record' volgens de
beleefdheidstheorie) zal doen, grijpt de Nederlandstalige spreker met het gebruik van wegens omstandigheden tot `redressive action' middels positieve beleefdheid: de toegesprokene/lezer wordt uitgenodigd om toch iets positiefs te zien
in een taalhandeling die enigermate vernederend is voor de spreker/schrijver
(vgl. Janssen 1997: 102). De implicatie is duidelijk: al moet de taalgebruiker een
teleurstellende mededeling doen, hij doet dit niet willekeurig. Er zijn redenen
voor zijn handelen, hij blijft een rationeel wezen. Huls (2002: 150) wijst erop
dat we door redenen te geven (ook al worden ze feitelijk verzwegen), kunnen
overbrengen dat we met onze gesprekspartner samenwerken.
Dat de spreker ook gevoelig kan zijn voor het negatief gezichtsverlies van de
ontvanger van de boodschap, blijkt uit de zeer frequente collocatie van wegens
omstandigheden en helaas (21,5% van alle Google-voorkomens). Het tussenwerp-
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sel helaas (net als jammergenoeg dat ook regelmatig met wegens omstandigheden voorkomt) fungeert om aan te geven dat de taalgebruiker beseft hoezeer de mededeling storend of pijnlijk zal zijn voor de toegesprokene.
Deze dubbele aanslag op de beleefdheid komt duidelijk in die voorbeelden
naar voren waarin zowel wegens omstandigheden als ook helaas voorkomen. Wanneer beide binnen een zin naast elkaar worden geplaatst, treffen we beide volgordes regelmatig aan: helaas wegens omstandigheden (28.3%) en wegens omstandigheden
helaas (71.7%). Ook vooropplaatsing is voor beide een beschikbare optie:
(23)
(24)

Helaas gaat wegens omstandigheden de cross van dit jaar niet door.
Wegens omstandigheden gaat helaas de cross van dit jaar niet door.

Beleefdheid en respect voor het negatief gezicht van de gesprekspartner is m.i.
ook de verklaring van het regelmatig voorkomende gebruik, in relevante voorbeelden, van het modale werkwoorden moeten. Hier doel ik op gevallen waarin
dit werkwoord een hele stand van zaken in zijn bereik heeft, zoals in (25):
(25)

Wegens omstandigheden moeten wij helaas onze caravan verkopen.

Net als we iemand beleefd kunnen verzoeken om niet te roken met Je mag hier
niet roken door de inbreuk op diens vrijheid onder een algemene verplichting te
rangschikken (zie Huls 2002: 154), impliceert de gebruiker van (25) dat hij de
toegesprokene niet zou lastig vallen met zijn verkoopwens, ware het niet dat
onafwendbare omstandigheden dit afdwongen.
Indien deze analyse juist is, dan volgt hieruit dat de raison d'être van wegens
omstandigheden, zoals ook helaas en moeten in een zin als (25), gezocht moet worden in de interactionele sfeer. Met andere woorden is (25) een coöperatievere,
beleefdere versie van (26):
(26)

Wij verkopen onze caravan.

Dit wijst erop dat wegens omstandigheden, als uitdrukking die toch niets kan bijdragen tot de objectieve karakterisering van een stand van zaken, een proces van
subjectivisering heeft ondergaan, door Harder (1999: 212) gedefinieerd als `reorientation of the conceptual content towards the subjective point of view'.
Subjectief, ja, maar ook intersubjectief. Zoals Janssen (2002: 25) duidelijk
maakt, `[a] is we het over iets willen hebben, interpreteren we het tot op zekere
hoogte zelfs vanuit het gezichtspunt van onze gesprekspartner'. De taalgebruiker die wegens omstandigheden aan zijn teleurstellende mededeling toevoegt, stemt
zijn taalhandeling af op de verwachte reactie van de toegesprokene en zodoende handhaaft hij ook zijn eigen gezicht.
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5. Implicaties voor de Functionele Grammatica
Laten we tot slot terugkeren naar de implicaties voor de Functionele Grammatica. Voor de orthodoxe EG-theorie vormt de uitdrukking wegens omstandigheden
een onoplosbaar probleem, want in de voorbeelden die we hebben onderzocht,
wordt een geïmpliceerde satelliet expliciet uitgedrukt. Alle menselijke handelingen worden tenslotte `wegens omstandigheden' uitgevoerd! In de nu in ontwikkeling zijnde Functionele Discourse Grammatica (Hengeveld en Mackenzie
2006) worden aan alle uitingen vier onderliggende structuren toegekend, waarvan hier twee aan de orde zijn. Op het representationele analyseniveau wordt de
objectieve karakterisering van de propositie weergegeven — voorzover van toepassing, want uitingen als uitroepen en verwensingen omvatten in principe geen
propositie. Op het tussenpersoonlijke analyseniveau worden alle aspecten van
de uiting weergegeven die te maken hebben met de interactieve functies ervan.
Hier vinden we dan ook adverbia terug die de aard van de uiting zelf aangeven
(kortom, om het in een notendop te vertellen, ...), de plaats ervan in de interactie (ten
tweede, bij wijze van conclusie, ...), de bron van de informatie (naar verluidt, volgens
welingelichte bronnen, ...), enz. In deze benadering wordt (inter)subjectivering
geïnterpreteerd als de migratie van elementen uit het representationele naar het
tussenpersoonlijke analyseniveau, een proces dat door sommigen pragmatisering wordt genoemd (vgl. Brinton 1996 voor het Engels, Mosegaard Hansen
2005 voor het Franse enfin, Janssen (in druk) voor het Nederlandse kijk eens en
moetje eens koken als focus-markeerders).
Mijn voorstel is dat we wegens omstandigheden als invariabel beleefdheidspartikel in het tussenpersoonlijke analyseniveau situeren, en wel net als helaas als
modificeerder van de `gecommuniceerde inhoud'. Op dat analyseniveau wordt
de maximale taalhandeling (A[ct]) (want we hebben ook minimale taalhandelingen als uitroepen en vocatieven) als volgt geanalyseerd:
c27> (A: [(F) mis (P)A (C: [...I (Q] (A))
waarbij A = Act
F = Illocution
P = Participant (S[peaker] resp. A[ddressee])
C = Communicated Content
Tussen de vierkante haakjes kan een aantal deelhandelingen (Subacts) voorkomen, dat zijn deelhandelingen van verwijzing (R[eference]) en toekenning
(ascnp Mion). Op iedere variabele (A, F, P, C, R, T) kan een (morfosyntactisch
uitgedrukte) operator of een (lexicale) modificeerder worden toegepast. In het
geval van wegens omstandigheden wordt noch de handeling noch de allocutie gemoveerd, maar de inhoud van de boodschap. Daarom lijkt (28) de juiste analyse
te zijn:
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(28) (A: [(F) (P)S (P)A (C: [...] (C): wegens omstandigheden (C)] (A))
De uitdrukking krijgt op deze manier een heel andere analyse dan bijvoorbeeld
wegens marteling in (29):
(29)

De majoor is wegens marteling veroordeeld tot een celstraf.

Omdat het hier gaat om een objectieve toevoeging van de misdaad die is begaan, behoort wegens marteling tot het representationele analyseniveau, zoals
weergegeven, met weglating van veel details, in (30):
(30) (p: (e: [(f: veroordeel- (f)) (Xi) (x2: majoor (x2)) (ei: celstraf (el)) (e2: marteling (e2))Reden] (e)) (p))
Als we stellen dat het inzicht van Dik (1997) betreffende impliciete en niet-impliciete satellieten behoort tot het representationele analyseniveau van de FDG,
dan hoeven we wegens omstandigheden als beleefdheidsmarkeerder niet meer als
theoretische anomalie te beschouwen.
6. Conclusie
Uit dit onderzoek naar de uitdrukking wegens omstandigheden is gebleken hoe een
semantisch anomale constructie wordt ingezet in het tussenpersoonlijke verkeer. Dankzij de beleefdheidstheorie hebben we kunnen aantonen dat deze uit
ondanks (en wellicht juist vanwege) haar semantische leegte een dub--druking
bele pragmatische functie uitoefent, namelijk om zowel het positief gezicht van
de schrijver als ook het negatief gezicht van de lezer tegemoet te komen. Het is
één voorbeeld te meer van het verschijnsel dat Theo Janssen een carrière lang
heeft beziggehouden: de wisselwerking tussen semantiek en pragmatiek.
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Tussen onbegrip en wantrouwen
Een verkenning van het Nederlandse woord publicist

Danièle Torck *

Abstract — This paper is a reflection on the Dutch word publicist, and on its uses in the Dutch

media as part of a description of the writer status or as (part ot) a signature. It involves the etymology of
the word, a description in terms of lexical semantics and a discourse analytical analysis of the representation of the publicist s role. The uniqueness of the Dutch usage raises some questions relative to the
public dimension given to private opinions by the denomination publicist.

1. Inleiding
Woorden zijn levende wezens. Zij hebben een geschiedenis, en hun betekenis
en gebruik ondergaan in de loop van een mensenleven veranderingen. De perceptie van woorden raakt soms gepolariseerd, woorden kunnen worden bemind
of gehaat, vaak worden gebruikt of juist systematisch vermeden. Woorden kunnen lelijk worden gevonden of niet de vorm hebben die we bij hun betekenis
verwachten. Het woord plagen klinkt in mijn onhollandse oren te zwaar voor de
betekenis die het heeft, het Franse equivalent taquiner heeft daarentegen het vereiste ludieke tintje. Vaker houden positieve of negatieve gevoelens ten aanzien
van woorden verband met hun referent. Woorden die naar categorieën verwijzen, vormen een interessant geval. De toekenning van een categoriale naam aan
een individu kan soms als arbitrair of problematisch overkomen.
Het Nederlandse woord publicist is zo'n categoriale term. In het meest frequente gebruik wordt de term geassocieerd met een agens (de schrijver), een
product (een tekst), een ontvanger (het publiek van de media) en een doelstelling (een mening geven over een actueel vraagstuk). Bij de ondertekening van
een stuk komt het woord publicist echter zelden alleen voor. Het wordt meestal
gecombineerd met andere termen, die naar zeer uiteenlopende professionele activiteiten of interesses kunnen verwijzen. Dit op het eerste gezicht banale ver
roept voor de discourse- analyticus, maar ook voor de gewone lezer,-schijnel
interessante vragen op.
Mijn belangstelling voor de term publicist wil ik toelichten aan de hand van
vier korte uiteenzettingen. De eerste uiteenzetting betreft de officiële betekenis
van het woord en de etymologie ervan. De tweede komt voort uit een empirisch onderzoek naar het huidige gebruik van het woord en zal aandacht besteden aan referentiële en categoriale benamingen. De derde betreft de schrijver en
zijn sociale en discursieve identiteit: door de meervoudige vorm van de onderFaculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam. <dmf.torck@let.vu.nl>.
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tekening is er sprake van meer dan één identiteit. De laatste uiteenzetting, die in
het bestek van dit artikel schematisch zal blijven, heeft betrekking op de plaats
van de publicist in de Nederlandse mediacultuur en op zijn/haar maatschappelij ke rol.
2. De term publicist: toen en nu, hier en elders
De term publicist is afkomstig uit het Frans en heeft volgens de Van Dale (2005)
drie betekenissen. De eerste, aangeduid als `verouderd', verwijst naar een schrijver over staatsrecht. De tweede betekenis is die van een schrijver over openbare, actuele maatschappelijke en politieke aangelegenheden. De derde betekenis is dezelfde als die van het woord journalist.
In het Frans is de eerste betekenis (sinds 1762 in de Dictionnaire de l'cadémie)
nog gangbaar; de tweede betekenis (journalist) die de Trésor de la Langue Française
vermeldt, wordt als verouderd en pejoratief gekwalificeerd. Een derde betekenis, sinds 1906 aanwezig en uit het Engels overgenomen, is `agent de publicité,
publicitaire'. Het Engelse publicist heeft in de Oxford English Dictionary dezelfde
beschrijving als het Franse woord, maar in MacMillan English Dictionary (2002)
komt uitsluitend de volgende betekenis voor: `Someone whose job is to use
newspapers, television, etc. in order to make people notice a person, organiza
tion or product'. Hetzelfde geldt voor het Amerikaans Engels. De Merriam Web
ster College Dictionary (10e editie) vermeldt drie betekenissen: de eerste twee komen overeen met die van het Nederlands, maar de derde is verreweg het meest
frequent: `it is a person whose job is to generate and manage publicity for a public figure, especially a celebrity, or for a work such as a book or a movie'.' Het
volgende voorbeeld behelst nog een andere variatie op deze betekenis: "The
publicist for the Elizabeth Smart family discussed the techniques he used when
dealing with the media during the nine-month search and eventual rescue of the
Salt Lake teenager" (jlmc.iastate.edu, 29/1/2006).
-

-

Samenvattend:
Nederlands

(1) schrijver over
staatsrecht (veroud.)

Frans

(1) schrijver over staatsrecht
(1) schrijver over
staatsrecht
zeldzaam)

Engels

1

(2) schrijver over
openbare vraagstukken
(2) journalist
(veroud.)
(2) expert or commentator on public
affairs (zeldzaam)

(3) journalist

(3) publicitaire
(3) one thatpublici<es, press agent,
media specialist

Een internet-site roept auteurs op om hun eigen publicist te worden: "Don't be at the
mercy of your Publisher, publicist, or press agent! How to promote and publicize
your book when they don't" (www.dnapublication.com, 23/12/2005).
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Het achttiende-eeuwse Franse gebruik van publiciste is terug te vinden in de titels
van revolutionaire kranten: Le Publiciste parisien van J.P. Marat (1789), of Le Publiciste de la Øpublique Française (Par l'ombre de Marat) van Jacques Roux (1793).
Maar het woord duidt vooral specialisten van politieke ideeën en systemen aan.
Negentiende -eeuwse publiczstes als Guizot en Thiers waren theoretici van poli
ideeën en systemen. In de aankondiging van een recent seminar in Parijs-tiek
(mei 2005) wordt Francois Guizot gepresenteerd als een "publiciste libéral".
Het volgende citaat uit dezelfde bron illustreert deze negentiende -eeuwse betekenis: "De ce panorama sort une image contrastée où Guizot est partagé entre
l'avis favorable accordé au théoricien de la monarchie représentative et la critique de l'homme d'Etat responsable de la chute du régime ". 2) De term publiciste
komt ook voor in combinatie met andere termen. Emile 011ivier, lid van de
Academie Française, wordt aangeduid als "homme politique, avocat et essayiste" en als "avocat, orateur parlementaire, publiciste". 3
De combinatie van publiczste met andere beroeps- of functieaanduidingen is
dus in de eerste helft van de 19e eeuw vaak aanwezig, en het woord verwijst
meestal naar een politieke activiteit. In de tweede helft van dezelfde eeuw vervangen de aanduiding (en de figuur) van de intellectuel engagé geleidelijk aan het
woord publiciste, en publiciste krijgt zijn oorspronkelijke betekenis van `specialist
in publiek recht' terug. Een deelnemer aan het hiervoor vermelde seminar,
Alain Laquièze, wordt geïntroduceerd als "Publiciste, il travaille sur l'histoire
des idées sans négliger le temps present ni dans ses événements — le traité pour
une Constitution européenne, dont il analyse le `deficit démocratique' ni dans
ses recherches les plus pointues [...]".
In het Nederlands heeft publicist al in de 17e eeuw de tweede hedendaagse
betekenis. Over een zekere Johannes Feylingius (1629-1696) wordt gezegd dat
hij "predikant en publicist" was. De persoon die als zodanig wordt gecategoriseerd, heeft geen vaste betrekking als journalist maar publiceert regelmatig. Een
ander voorbeeld is Eillert Meeter (1818-1862), "publicist in democratische bladen tussen 1840 en 1851". Hij begint zijn carrière "als publicist in een decennium waarin Nederland relatief grote politieke spanningen kende ".
Twee kenmerken van het hedendaagse Nederlandse gebruik van het woord
bestaan dan al: de combinatie van publicist met een of meer beroeps- of functie
een verwijzing naar radicale of progressieve meningen en-anduige,
ideeën. Omdat de publicisten vaak niet tot het politieke establishment behoorden, werden ze veelal waargenomen als `links'. Een korte verkenning van het
hedendaagse gebruik van publicist zal laten zien dat een publicist niet meer uit
-sluitendovr
politiek schrijft.

2
3

http://chevs.sciences-po.fr, 28/12/2005.
http://www.academie-francaise.fr, 28/12/2005.
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3. Het Nederlandse woord in het hedendaagse gebruik
De tweede betekenis van publicist in het moderne Nederlands is dominant, en
als onderdeel van een (zelfbeschrijving in twee structuren te vinden: 4
Structuur A: X is publicist, beroep 1, beroep 2 ...
(1)

(2)

(Uit een aankondiging van een debat in De Rode Hoed:)
Abdulwahid van Bommel is geestelijk verzorger en publicist
Shervin Nekue is programmamaker, gespreksleider, dichter en publicist
(Als ondertekening van een opiniestuk in Trouw, De Verdieping, Podium 28/9/2005:)
Henk Kouwenhoven is oud-journalist en publicist.

S truc tuur B: Xis publicist over/ op het gebied van
(3)
(4)

De Nederlander Peter van Houten woont in Rome en is een bekende
publicist over de astrologie.
Rutger Verhoog, schrijver, publicist op het gebied van poëzie en literatuur.

In structuur A staat de positie van publicist in de opsomming niet vast. Het programma voor een in 1999 door Onze Taal georganiseerd congres over het thema
`Gastvrij Nederlands? Invloed op onze taal' (www.onzetaal.nl, 23/12/2005) levert de volgende variatie aan patronen op:
10.45 `Meer respect voor het Nederlands graag' - door drs. Liesbeth Koenen,
taalkundige, journalist en publicist, over de invloed van het Engels /Amerikaans op het Nederlands en de (vermeende) effecten daarvan.
14.25 'Nedermix: het Nederlands in contact met andere talen' - door dr. René
Appel, publicist en hoogleraar Nederlands als tweede taal, over de beïnvloeding
van onze taal door andere talen.
Is de volgorde van de categoriale benaming totaal arbitrair of geeft deze de
voornaamste positie weer van waaruit een spreker het woord zal voeren? In de
context van dit symposium zou dat dan kunnen betekenen dat René Appel in
de eerste plaats als publicist zal optreden, en niet als hoogleraar Nederlands als
tweede taal, terwijl Liesbeth Koenen in de eerste plaats als taalkundige het
woord zal nemen. Een tweede vraag heeft betrekking op de combinatie journa4

Alle voorbeelden gevonden via Google.nl (de meeste zijn verzameld tussen 23 en
30/12/2005). De derde Franse en Engelse betekenis schijnt in opkomst te zijn. Een
voorbeeld: "Colin's publicist zegt dat de reden van opname uitputting [...] Dat
meldt Entertainment Tonight, maar Kidman's publicist reageert er sceptisch op".
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list en publicist: de lezers van Onze Taal zullen waarschijnlijk weten dat L. Koenen
voornamelijk in wetenschappelijke supplementen over taalkundige onderwerpen schrijft. Vallen haar activiteiten als publicist dan binnen of buiten de discipline taalkunde? Zal ze over Nedermix praten vanuit het perspectief van een
taalkundige of vanuit het perspectief van een publicist? En wat zou het laatste
wel kunnen zijn?
In structuur A is ook de combinatie van functies, beroepen of interesses niet
aan beperkingen gebonden, zoals de volgende random selectie van voorbeelden
laat zien:
Jos van der Lans is cultuurpsycholoog, publicist en (part time) politicus
Thomas von der Dunk cultuurhistoricus en publicist
E. Raymond historicus, socioloog, programmamaker en publicist
Amos Oz, schrijver en publicist
Tariq Ali, publicist en socialistisch activist
Antoine Bodar, rooms- katholiek priester en publicist
Douglas Abrams Arava is publicist en enthousiast beoefenaar van taoïstische liefdestechnieken
Structuur B geeft aan op welk gebied de publicist over een vorm van specialistische kennis beschikt. Structuur A doet dat niet expliciet. De meest voor de
hand liggende interpretatie van A is dat de publicist gebruik maakt van specialistische kennis uit zijn andere `profielen': het is aan te nemen dat Von der
Dunk als publicist voornamelijk over cultuur zal schrijven, Bodar over religieuze vraagstukken en D.A. Arava over de Tao en de liefde.
Wat hebben al deze schrijvers gemeen dat ze tevens publicist worden genoemd? Op deze vraag probeer ik in de volgende paragraaf een antwoord te

geven vanuit twee perspectieven: de lexicale semantiek en de Critical Discourse
Analysis.
4. Wat voor woord is publicist?

4.1 Publicist als benaming
Volgens Kleiber en Tamba (1990) zijn er drie typen benaming (dénomination).
Het eerste type, de re, verwijst naar `generische categorieën', ook `objectieve'
categorieën genoemd (Petit 2000), omdat ze geen evaluatieve component bevatten. Daarbij horen namen van beroepen: taalkundige, socioloog journalist zijn
voorbeelden van denominaties de re. Het tweede type, de dicto, verwijst naar een
categorisering die gebaseerd is op evaluatie. Een voorbeeld hiervan is de term
wetenschapper die niet naar een beroepsclassificatie verwijst maar naar een bepaalde activiteit (domein) met een bijzondere connotatie (vergelijk `Zij is een
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echte wetenschapper' met `Zij is een echte bioloog'). Het woord kan ook als byperoniem gelden. De derde groep, de re/de dicto wordt in Kleiber & Tamba geïllustreerd met woorden als expert en specialist. In zijn betekenis de dicto verwijst
expert niet naar een referent in termen van lidmaatschap van een bepaald beroepsdomein maar in termen van bijzondere kennis of vaardigheid. Maar expert
kan ook een de re benaming zijn die in context gepreciseerd wordt door de ver
-wijzng
naar een bepaald domein of beroep.
Het woord publicist zoals het wordt gebruikt in het moderne Nederlands is
op zichzelf geen de re benaming. Het kan niet als aanduiding van een beroeps
beschouwd worden. Het is geen hyperoniem (een columniste wordt-categori
bijvoorbeeld niet automatisch als een soort publicist gezien), noch een hyponiem
van bijvoorbeeld journalist. Als de dicto benaming verwijst het naar de stukken die
regelmatig in de media verschijnen, vermoedelijk op basis van bijzondere kennis, expertise of kwaliteiten. Om de combinatie de re/de dicto aan het woord toe
te kennen, zoals voor expert, moet het specifieke kennisdomein bekend zijn. Dat
verklaart misschien de meervoudige ondertekening, die op enkele uitzonderingen na regel is. 5
De ambiguïteit wordt versterkt doordat niet bekend is hoe iemand de benaming publicist toegekend heeft gekregen: gaat het om een zelf-toekennende benaming6 of een toekenning door een andere partij (media-instantie of publiek)
op grond van bijzondere kwaliteiten of prestaties?
4.2 Publicist als identiteit

Het is in de sociale psychologie, de discourse-analyse en de retorica gebruikelijk
om een onderscheid te maken tussen sociale identiteit (sociaal ethos of ook prediscursief ethos genoemd, Amossy (1999)) en discursieve identiteit of discursief
ethos, hetgeen verwijst naar het beeld van de schrijver zoals dat door en in de
tekst geschapen wordt. Ik zal de discursieve identiteit buiten beschouwing laten,
aangezien ik hier geen analyse wijd aan teksten van publicisten. De meervoudige ondertekening van de tekst verwijst in de eerste plaats naar de sociale identiteit van de schrijver. Hoe deze identiteit ook het discursieve ethos beïnvloedt,
is een onderwerp voor verder onderzoek.

Paul Scheffer is daar een voorbeeld van. Vanwege zijn grote bekendheid in Nederland wordt zijn naam vaak alleen gevolgd door het woord publicist. In het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk, is hij "de socioloog Paul Scheffer" (Le Figaro 2627/11/2005), "1'essayiste" (L'Express 27/10/2005) of de "politicologue et sociologue, essayiste, professeur de sociologie urbaine" (Persbericht over een door het Institut néerlandais in Parijs georganiseerd debat op 7 april 2005).
Men kan zich aanmelden als publicist bij Pressurge.org, met de mogelijkheid om vier
specialismen aan te geven (23/12/2005).
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Een artikel van Theo van Leeuwen (1996) over `The representation of social
actors' levert een mogelijke andere beschrijving van het woord op. Van Leeuwens beschrijving is toegepast op de representatie van de sociale actoren in de
tekst zelf. Maar omdat stukken van publicisten persuasieve teksten zijn, is de
auteur en de benaming ervan deel van de representatie. Publicist is volgens het
model wel een generieke referentie (vs. .speczfieke) naar een bepaalde groep actoren.
Van Leeuwen beschrijft ook een proces van associatie dat, meestal via parataxis,
verschillende groepen of categorieën verenigt, vaak om de nieuwe groep tegenover een andere groep te stellen, zoals in het volgende voorbeeld: "They believed that the immigration program existed for the benefit of politicians, bureaucrats, and the ethnic minorities, not for Australians as a whole" (50). De eerste
groep, zegt Van Leeuwen, is niet als een stabiele en geïnstitutionaliseerde groep
gepresenteerd, maar als een `alliance which exists only in relation to a specific
activity or set of activities' (50). In het geval van Publicist is er wel sprake van
een soort 'gemeenschap' die uitsluitend op een specifieke activiteit is gebaseerd.
Een derde component bij de beschrijving van de identiteit is wat Van Leeuwen
overdeterminatie noemt: "Overdetermination occurs when social actors are represented as participating, at the same time, in more than one social practice" (61).
Overdeterminatie kan op verschillende wijzen bewerkstelligd worden, waaronder symbolisatie en connotatie. Het woord publicist zou beschreven kunnen
worden als een generiek woord met een door associatie gedetermineerde betekenis, en
overdeterminatie door ymbolisatie en connotatie die gerelateerd zijn aan de stam van
het woord, namelijk publiek. Ik zal in 4. een hypothese proberen te formuleren
over de aard van deze overdeterminatie.

4.3 Publicist als bron van ambiguiteit
Een mogelijke bron van ambiguïteit in het taalgebruik hangt samen met de ver
instantie voor de meningen die in de tekst geformuleerd wor--antwordelijk
den, die de principal genoemd wordt door Goffman en l'énonciateur door Ducrot.
Bij persuasieve teksten is de identiteit, het publieke imago en de autoriteit van
de schrijver van groot belang bij de beoordeling van het standpunt dat in de
tekst ingenomen wordt. De ambiguïteit kan ook het genre van de tekst betreffen. Dat gewone lezers ook gevoelig kunnen zijn voor deze ambiguïteiten is
bekend. Een voorbeeld hiervan is de recente polemiek rond Geert Maks Gedoemd tot kwetsbaarheid (winter 2005). 7 De polemiek over de inhoud van de tekst
laat ik buiten beschouwing, het gaat hier om het genre van de tekst en de positie van de auteur. Het boekje van 94 pagina's heeft zelf geen genreaanduiding

Maks boekje is een reactie op gebeurtenissen in 2004, voornamelijk de film Submission 1, de moord op Theo van Gogh en de maatschappelijke onrust en ontsteltenis
die daarop volgden.

116

Danièle Torck

als bijv. essay of pamflet, alleen de naam van de auteur wordt vermeld, zonder
verwijzing naar professionele of sociale identiteiten. De aard van de tekst en de
positie van de auteur zijn meer dan eens aangekaart in artikelen, discussies in de
media en talrijke uitwisselingen op forums en weblogs. In de aankondiging van
een discussie in Buitenhof over `Hoe erg is Nederland in de war?' lezen we bijvoorbeeld dat we kunnen rekenen op een "titanendebat tussen de huidige en
vorige hoogleraar Grootstedelijke Problematiek: Paul Scheffer, publicist en bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Problematiek, en de schrijver Geert Mak"
(www.vpro.nl, 29/12/2005). Al lijkt de keuze van de aanduidingen van sociale
actoren soms vrij arbitrair, deze kan ook betekenisvol zijn, zoals misschien in
deze aankondiging het geval is. Discussiefora laten zien dat de beoordeling van
de tekst door gewone lezers regelmatig wordt gekoppeld aan de voornaamste
identiteit die door lezers aan de persoon toegekend wordt ("Geert Mak heeft
rechten gestudeerd en geen geschiedenis ", www.banality.nl, 29/12/2005). Het
volgende citaat verwoordt een complexe redenering van dat type:
[...] Als Mak als historicus en wetenschapper wordt aangesproken op dit pamflet, zal het ongetwijfeld rammelen hier en daar. Ik heb het gelezen. Ik heb zelf
Mak als auteur niet langs een wetenschappelijke maatlat gelegd, die behoefte heb
ik niet gehad. Want daarvoor ontbreekt nu eenmaal de noodzakelijke distantie.
Ik heb wel zijn gezag als auteur erkend, juist omdat hij historicus is. Dat wel.
[...] (anjameulenbelt.sp.nl/weblog, 30/12/2005)
Bij het lezen van persuasieve teksten kan de identiteit van de schrijver verwachtingen wekken niet alleen over de inhoud maar ook over compositie en stijl van
de tekst en de aard van de argumentatie. Bij de aanwezigheid van meervoudige
identiteiten is aan te nemen dat deze een rol spelen bij de perceptie en beoordeling van de tekst en dit proces complexer en dubbelzinniger maken.

5. Publicisten in de Nederlandse media
Het gebruik van het woord publicist zoals dat hierboven beschreven is, lijkt specifiek te zijn voor de Nederlandse situatie. Waar het Nederlands dit woord ge
gebruikt het Frans bijvoorbeeld meer klassieke benamingen. Bij een de--bruikt,
bat in Nederland over Irak (13/12/2002) werd een van de deelnemers, Eric
Rouleau, gepresenteerd als "publicist en onderzoeker, Frans ambassadeur in
Tunesië (1985-1986) en in Turkije (1998-1992)". Maar Google.fr noemt dezelfde persoon "journaliste (ancien éditorialiste du Monde), écrivain et (ex) diplomate". Wat voegt de denominatie publicist toe aan de naam en de aanduiding
van een beroep of een expertise van de schrijver?
Een tweede kenmerk van het gebruik is het arbitraire karakter ervan. Bij de
bepaling van het auteurschap van een tekst komt voor dezelfde persoon het
woord publicist soms wel voor, soms ook weer niet, soms geïsoleerd en soms
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gecombineerd met andere benamingen, in de eerste positie of in een andere
positie in de opsomming. Wie kiest er voor de aanwezigheid of de afwezigheid
van het woord? De schrijver zelf of een redacteur? Is de keuze afhankelijk van
de thema van de tekst? Is de `willekeurigheid' van het gebruik te analyseren?
Een derde kenmerk is de blijvende ambiguïteit van het woord, voor een deel
gerelateerd aan het betekeniselement `publiek', dat de overdeterminatie bepaalt. De
Nederlandse publicist heeft niets meer te maken met `publiek recht', en het is
onwaarschijnlijk dat lezers de associatie met deze oude betekenis nog maken.
Binnen het etymologische kader zijn er nog twee mogelijke associaties/connotaties: het publieke woord (la parole publique, in de 19e-eeuwse betekenis) en
de publieke opinie (l'opinion publique in de moderne betekenis). Is de publicist
een soort intellectuel engage? Is de publicist een geprivilegieerde deelnemer aan het
publieke debat over politieke of maatschappelijke kwesties? Maar als zijn officiële
toegang tot het openbare debat gebaseerd is op een bepaalde expertise (bijv.
wetenschappelijk, of politiek), waarom is de vermelding van deze expertise dan
niet voldoende? Als deze expertise daarentegen geen rol speelt, als het stuk
vooral de uiting is van de mening van een individu, van een burger, zou de
persoonsnaam dan niet voldoende zijn? Het bestaan van een derde betekenis,
zoals in het Frans en in het Engels, die in opkomst is in het Nederlandse taal gebruik, vertroebelt de connotatie van het woord nog meer. Als de Engelssprekende publicist voornamelijk bezig is met het verkopen van intellectuele of
culturele producten van een ander, is de Nederlandse versie dan niet bezig met
het `verkopen' van zijn eigen ideeën en opinies, zijn eigen imago?
Zou de publicist dan in dit geval iets hebben van wat Charaudeau (1997) in
zijn boek over de sociale praktijk van de media een logocrate noemt? Daarmee
wordt bedoeld
une catégorie d'intervenants appelés 'logocrates' auxquels s'adressent les medias,
souvent par commodité, et qui parlent davantage selon une logique d'auto-justification de leur propre parole de commentateur des médias (expliquer au plus
grand nombre) que selon une logique de demonstration scientifique. (Charaudeau
1997: 244) 8

De verkenning van het Nederlandse woord publicist in zijn tweede betekenis
heeft naar mijn mening vragen opgeworpen die betrekking hebben op het nut
(is een dergelijk gebruik wel nodig ?), op de onzekerheid waarin de lezer verkeert
bij het lezen van de tekst (wie spreekt er?), en op het potentiële conflict tussen
normen in stijl en argumentatie wanneer bijvoorbeeld de publicist ook wetenschapper is, of tussen posities en de daaraan gerelateerde ethiek.

8

Een voetnoot voegt daar nog het volgende aan toe: "Deux faits les rendent suspects: la `répétition' (ce sont toujours les mêmes) et la `systématicité' de leur discours (soit a contre-courant, soit ambivalent)" (244).
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Hoe lezers denken over het woord en zijn referenten is niet bekend. De invloed die de meervoudige ondertekening uitoefent op de beoordeling van de
tekst en op het beeld van publicisten is ook niet bekend. Beide aspecten verdienen onderzoek. Voor de Critical-Discourse-analyticus en de sociaal-psycholoog
is de kwestie van de invloed van publicisten op het publieke debat ook een
actuele vraag.
Ik hoop dat ik met deze bescheiden verkenning enigszins mijn gemengde
gevoelens ten aanzien van het woord publicist heb kunnen verduidelijken.
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Woordvorming als spiegel van de samenleving
Ad Welschen *

Abstract — Prefab compounds like regelgeving (`giving of rules and verwachtingspatroon

(`pattern of expectations) are used more and more in collocations that should be reserved for their
grounding concrete nouns, such as de regelgeving overtreden ("breaking the rule giving') and aan
het verwachtingspatroon voldoen ("meeting the expectation pattern'). These improper collocations reveal a structural bias in 'officialese' and semi-public speech. In domains like these, a proliferating tendency can be observed towards a more elaborate, quasi-technical usage of complex nouns rather
than straightforward simplex ones, even in contexts where the compound can only be used improperly.
This involves an implicit shift in meaning from the complex noun into its simplex correlate, downgrading the meaning of the compounding head morpheme. We might call the generic phenomenon on the
morpho-lexical level ISORD COMPLICATION, and term this specific device PSEUDO-COMPOUNDING.
The sh in meaning turns out to be pragmatically describable in terms of METONYMY, which makes
this shift of usage interesting not only on a grammatical level, but also conceptually.

1. Nodeloze nominalisering

Nominalisering van een werkwoordstam is een krachtig middel tot het creëren
van nieuwe zelfstandige naamwoorden. AFLEIDING met het suffix —ing is daarvan wel de meest versatiele optie. Deze formaties bezitten het voordeel van een
zekere ambivalentie: ze kennen vaak een meer concrete en een meer abstracte
toepassing, ze kunnen zowel de handeling benoemen als het resultaat daarvan,
zoals bijvoorbeeld bij afleiding of vereniging. Het suffix kan concreta opleveren als
tekening of woning naast procestermen als wandeling of kroning. De bruikbaarheid
van dit procédé wordt nog aanzienlijk vergroot doordat hiermee ook meer
complexe toepassingen te vormen zijn, zoals bij woordvorming en samenleving.
Bij deze formaties doet zich een bijzonderheid voor. Samenleving is een reguliere afleiding van het samengestelde werkwoord samenleven, maar woordvorming
correspondeert niet met een werkwoord *woordvormen. Bij dit laatste type is de
nominalering initieel: ze smeedt zonder tussenkomst van een primaire verbale
vorm (als bij samenleven) combinaties van een nomen en een werkwoord samen.
We zouden zulke formaties SAMENSTELLINGEN kunnen noemen, ware het niet
dat het werkwoordelijk element hier slechts een specifieke, combinatorische
component vormt. Niettemin is deze defectieve werkwoordscomponent bepalend voor de nieuwe combinatie en vormt zij daar het functionele hoofd van.
Dit artikel bevat de eerste uitgeschreven neerslag van een onderzoeksproject `Metonyms We Live By', waarover ik eerder mondeling verslag heb gedaan (Welschen
2004; 2005). Bij beide gelegenheden mocht ik Theo Janssen onder mijn gehoor weten. Ik dank redactie en lezers van Onze Taal en Taalpost voor hun externe mede
aan dit onderzoek (Welschen 2003). E-mailadres: <a.j.welschen@uva.nl>. -werking
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Dit bijzondere type woordvorming wordt SAMENSTELLENDE AFLEIDING
genoemd. Het is ook interessant omdat er een basale syntactische constructie
aan ten grondslag ligt: het opereert op een onderliggende predikatie, veelal een
object werkwoords-relatie. De normale tussenfase van een daaruit samengesteld werkwoord wordt hier overgeslagen, maar een daarvan schijnbaar toch afgeleide nominalisering grijpt rechtstreeks aan op dat syntactisch frame. Het is
een morfologische n^iiard, een handige prefab- methode.
Nog om een heel andere reden is dit morfologisch bijzondere type interessant. Deze ligt op het terrein van zijn semantisch bereik en in de verschuivingen
die zich daarbij voordoen. Bepaalde subcategorieën bij dit type namelijk blijken
in het hedendaagse taalgebruik aangewend te worden in een oneigenlijke functie, op plaatsen waar geen complex nomen nodig is, omdat er al een eenduidig
grondwoord met de bedoelde betekenis bestaat. Twee voorbeelden, uit het
NOS- journaal van 14 februari 2006. We vangen zinsneden op als de volgende:

(1)
(2)

Er is gebruik gemaakt van wetgeving die in 2004 is aangescherpt.
Kernenergie kan worden ingezet als Nederland zijn klimaatdoelstellingen
niet haalt.

We hebben hier te maken met een eigenaardigheid in het hedendaagse taalgebruik die niet of nauwelijks meer opvalt: een onnodige en semantisch onterechte voorkeur voor complexe nominaliseringen in plaats van simplexen. In (1) en
(2) vinden we zulke indirecte nomina, terwijl daar even goed of beter kortere
naamwoorden gekozen hadden kunnen worden: wet(ten) en (klimaat)doeffien).
Toevoeging van een werkwoordelijke staart + —ing lijkt hier geen welgemotiveerde lexicale keuze, maar eerder een soort automatisme, een gemakzuchtige,
gedachteloze passe-partout. Allerlei soorten publiek taalgebruik, van semi- formeel
en tot formeel, zijn van zulke onnodige nominaliseringen doordrenkt.
De schaal waarop dat gebeurt, maakt dit verschijnsel tot veel meer dan een
stilistische kwestie. De vraag is waar die nauwelijks bedwingbare voorkeur vandaan komt, en op welke systematiek zij zou kunnen berusten.
2. Woordverzwaring en PSEUDO- SAMENSTELLING

Meer dan tien jaar geleden vroeg Marcel Lemmens (hierna ook: L.) voor dit
verschijnsel en soortgelijke andere al enige aandacht. Lemmens (1994) bundelt
allerlei observaties van woordgebruik over de periode 1988-1994. Hij signaleert
daarin tal van sluipende betekenisverschuivingen. Het gaat daarbij onder meer
om typisch aangedikte woorden, morfologisch verrijkte formaties die weliswaar
een vormuitbreiding vertonen, maar waarmee dan weinig of geen betekenisuitbreiding correspondeert. Met functioneel klinkende elementen voor- of achter
het woord wordt de uitgangsterm, het grondwoord opgetuigd. Betekenis voegen ze echter nauwelijks toe. Dergelijke quasi-specificerende morfemen vormen

Woordvorming als spiegel van de samenleving

121

niet alleen overbodige opsmuk, maar worden ook oneigenlijk ingezet. Nomina
—ing fungeert als een van zulke 'verrijkingsvormen'.
-liserngmt
Wat Lemmens als nieuw woordgebruik signaleerde blijkt zo'n vijftien jaar
later in meerdere categorieën nog springlevend en zelfs volkomen ingeburgerd.
Zeker in gevallen als (1) en (2) is een gevestigd patroon werkzaam. We mogen
zelfs stellen dat de algemene verbreidheid van die systematiek tendeert naar een
morfo-lexicale taalverandering. Zulk woordgebruik vindt zijn oorsprong in de
professionele sfeer. Met name in manager- en bestuurderstaal doet het opgeld,
om zich van daaruit breed te verspreiden. Als vaktermen hebben aldus `opgevoerde' grondwoorden vaak wel een betekenis-onderscheidende functie, maar
in andere contexten verliezen ze die snel. Tegelijk wint hun niet-onderscheidend gebruik des te sneller veld. Het lijkt een contraproductieve ontwikkeling:
bewerkelijke in plaats van eenvoudige woordbouw, verlenging in plaats van
besnoeiïng. Het taalgebruik volgt ook hier echter geen simpele lijnen van logica,
conciesheid en efficiëntie. We kunnen deze verschijnselen met een overkoepelende term WOORDVERZWARING noemen. Om na te gaan wat daar zoal onder
kan vallen, knopen we nog even aan bij Lemmens.
Verschillende soorten passeren bij L. de revue. Zo wijst hij op het modieuze
gebruik van voorzetsels bij werkwoorden als aanscherpen (zie 1), nachecken en uit
1 We zien `aandikkend' woordgebruik ook vaak met achtervoeging.-ontwikel.
L. wijst op het weinig betekenis-onderscheidend gebruik van afgeleide nomina
als problematiek, ystematiek en methodiek in plaats van hun respectieve grondwoorden. 2 Een apart stukje (1994, 66-72) wijdt L. aan wat hij aanduidt als `—ing- taal'.
Drie voorbeelden uit mijn eigen corpus:
(3)

Timmer zal niet tevreden zijn, maar ze zal tevreden moeten zijn gezien
haar positionering in het klassement. [Frank Snoeks, WK Schaatsen Nagono, 18-1-04]

(4)

Bestuurders willen veel meer grip krijgen op allerlei zaken, waar ze ook invulling aan willen geven, en waar ze meer sturing op willen krijgen.
[Burgemeester kleine Friese gemeente, radio 1, 29-9-05]

(5) Autokinderzitje Topper. Te gebruiken als zitverhoger. Goedgekeurd vol
nieuwe normering.
[Karwei Krant 21, 22-5-06]-gensd
We zien hier gevallen die meer ad hoc, on line gevormd lijken (normering positionering, sturing) naast een inmiddels veelgehoorde term (invulling). In de eerste gevallen lijkt nog geïmproviseerd te worden volgens een latent aanwezig stramien,
in het laatste is al sprake van volledige inburgering.
1

2

We vinden een vergelijkbaar verschijnsel ook bij onnodig specificerende nominale
samenstellingen, in fraai klinkende termen als bijv. randvoorwaarde, radiostilte, windstilte
en waterscheiding. Zie ook Elffers (2005).
Er is ook te wijzen op verlengde vormen als agressiviteit en functionaliteit; collocaties
als argumentatie (geven, motivatie (vragen), medicatie (innemen), terminologie (gebruiken); omschrijvingen als (met nieuwe) technologie (`techniek') of psychologische (druk) (`psychisch').
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L. ziet hierbij een onderscheid. Gaat het bij formaties als verzuring en vergrij^ing nog over een bepaald proces, waardoor deze nomina nog niet in het meer voud gebruikt worden, bij formaties als uitlening en zelfdoding is dat al wel het
geval. In dit verband noemt L. ook voorbeelden als taakstelling vraagstelling en
verslaglegging, waarvan hem opvalt, dat ze in betekenis nauwelijks verschillen van
hun grondwoorden, zodat die in principe ook in het meervoud gebruikt zouden
kunnen gaan worden. Dat laatste is hier zeker betwistbaar.
L. noemt deze laatste gevallen terloops, alsof ze alleen maar verdere illustraties van `—ing-taal' vormen. Hij vergeet, dat het hier woordvorming betreft met
virtuele werkwoorden: we kennen geen infinitiefvormen *taakstellen, *vraagstellen
en *verslaglegger. Deze defectieve combinaties komen speciaal voor met —ing. 3
Meer nog dan de reguliere nominaliseringen lijken de nieuw gevormde nomina
lexicale hiaten te vullen. Dat is positief. Maar het is contraproductief dat zulke
ready-mades vervolgens gemakkelijk aanleiding geven tot oneigenlijk gebruik.
Daarbij verliest het werkwoordelijk element zijn onderscheidende functie.
Nog wat voorbeelden uit mijn eigen corpus, die laten zien hoe geruisloos
de betekenisverwisseling plaatsvindt:
(6)

De Jong citeert die brief ook in zijn geschiedschrjjving.
[les Visijsje, Waarde geschiedschnjving tekort schoot', Volkskrant, 20-4-06]

(7)

(...) Nee, maar ik hoor uw vraagstelling ...
(...) Wat moet je daar dan aan regelgeving voor ontwikkelen?
[Minister Johan Remkes, NOVA Politiek, 21-4-06]

(8)

Ik heb een magneetwerking op ontevreden PvdA - kiezers.
[Staatsecretaris Mark Rutte, Volkskrant, 22-4-06]

(9)

Affaires zoals de Schiedammer parkmoord hebben de beeldvorming geen
['Open dag van de rechtspraak', NOS-journaal 22-4-06]
goed gedaan .

(10) Hij voert als bewijsvoering een heleboel berichten uit Het Parool aan.
[Radioprogramma OVT over Ies Visijsje, VPRO 23-4-06]

Terwijl de samenstellende afleiding op zichzelf een versnelde woordvormingsprocedure vormt, wordt hier formulerings- technisch juist een omweg bewandeld. Dit roept vragen op. Waarom doen juist vaak meer geschoolde sprekers
en schrijvers dat? Is er iets mis met de grondwoorden (taak, vraag verslag enz.)? Zijn
die soms te veel nomen? Gaat het hier niet primair om het (nominale PRODUCT ,
)

maar om het (verbale) PROCES? Zijn processen suggestiever dan producten?
Het is paradoxaal. Het effect zou inderdaad hooguit kunnen zijn, dat in de
complexe vorm het handelingskarakter (proces) nog aspectueel aanwezig is. Er
wordt niet zozeer aan het resultaat (product) zelf gerefereerd, maar aan de daar3

Een uitzondering is vormgeving, waarnaast ook als deelwoord vormgegeven bestaat. Bij
sommige van zulke formaties bestaan ook tegenwoordige deelwoorden en nomina
agentis. Bij die afleidingen echter spelen WOORDVERZWARING en PSEUDO-SAMENSTELLING geen rol.
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aan voorafgaande fase, alsof die het product no beter oproept. Werkt hier, om
met de dichter Leopold te spreken, `de rijkdom van het onvoltooide'? Wetgeving
besluitvorming en doelstelling zijn echter niet hetzelfde als wet, besluit en doel. Deze
begrippen liggen uiteraard wel dicht bij elkaar, proces en product liggen immers
`in elkaars verlengde'. Mag je het een dan voor het ander gebruiken?
Niet bi-directioneel dan toch. Product impliceert wel proces, maar niet omgekeerd. Toch lijkt de WEG ERTOE hier meer gewicht te hebben dan het DOEL.
Er wordt een aspectueel verschil gesuggereerd, maar het is de vraag of een dergelijke nuance in de praktijk werkelijk beoogd wordt. Wat is dan de meerwaarde?
Het is, zoals we nog zullen zien, meer een kwestie van CONNOTATIE, niet
van denotatie. Nominalisering met —ing laat die mogelijkheid toe. Handelings ambiguïteit is die categorie immers eigen. Ongemerkt wordt de procesnotie ingewisseld voor die van het product. Maar hier wordt aantoonbaar een grens
overschreden en treedt het complex in de rechten van het grondwoord. Dat
blijkt met name uit de wijze waarop de samengestelde vorm de kenmerkende
syntactische omgeving (COLLOCATIE) van dat grondwoord gaat overnemen.
Nemen we de mogelijke koploper in dit verschuivingsproces:
(11)

Dick Advocaat, de trainer van het Nederlands elftal die na in de halve
finale van het EK te zijn uitgeschakeld, tevreden verklaart dat `de doelstel-

ling is gehaald'.

[Volkskrant, 3-7-04]

Welk target hier ook gehaald mag zijn, het gehoopte doel in elk geval niet. Doelstelling kwam als management-term in zwang in de jaren zeventig. Deze term
heeft het pleit inmiddels geheel gewonnen en is verwisselbaar geworden met
doel. De dynamische meerwaarde ervan is alweer verbleekt. De identificatie met
het grondwoord wordt compleet:
(12)

Dat is ook in lijn met de dselstellingen die door ons gesteld worden.

[Radio 1, 14-10-05]

Net als bij wetgeving en regelgeving zijn wij ons hier niet of nauwelijks meer bewust
van het oorspronkelijk verschil met het grondwoord. Doelstelling is echter al verder in zijn redresseringproces. Als enige van zijn soortgenoten kent het een verschoven meervoudsvorm, zie (2) en (12). Andere koplopers, als wetgeving en regel
zijn nog wat meer collectiverend of procesaanduidend, en behouden-gevin,
daarmee meer hun nominaliserend karakter. Maar het verschil is gradueel. In de
praktijk vervagen ook dergelijke formaties tot PSEUDO- SAMENSTELLINGEN.
We moeten bij deze kwalificatie een licht voorbehoud maken. Zulke pseudo-samenstellingen behouden vaak een zekere connotatieve meerwaarde. Voor
laat die zich aldus specificeren:
-lopig
• qua vorm: de samengestelde vorm klinkt toch meer specifiek of chique dan het
grondwoord en kan daardoor in principe een grotere attentiewaarde krijgen;

• qua betekenis: de samengestelde vorm verwijst meer naar onderliggende noties
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(PROCESSEN en PROCEDURES) dan naar inhoud of uitkomst daarvan, waarmee
het discours op een `hoger plan' wordt getild (abstracter en meer technisch wordt).

Deze meerwaarde is echter aan inflatie onderhevig. De connotatieve kracht neemt
af naarmate zulke formaties meer verspreiding vinden buiten hun oorspronkelijke gebruiksdomeinen en als gesunkenes Kulturfut gemeengoed worden.
3. Het type REGELGEVING
Het is opmerkelijk dat over dit verschijnsel nauwelijks literatuur bestaat, en al
helemaal geen vakliteratuur. Het gaat hier toch niet om een incidenteel of kleinschalig gegeven, om voorbijgaand of modieus gebruik, maar om een trend in
het moderne taalgebruik die zich, zij het onopvallend, breed en pervasief doorzet,
waarschijnlijks al enkele decennia. Na het al langer vigerende doelstelling voor doel
is thans alomtegenwoordig regelgeving in de zin van regel(s). Begunstigd door de
vaste verbinding wet- en regelgeving dreigt dit oorspronkelijk juridisch-technische
begrip niet alleen voor elk geheel aan wettelijke bepalingen gebruikt te worden,
maar ook voor individuele wetten of regels. De betekenis kan uiterst concreet
worden als fysieke output (`papieren rompslomp'). Maar er zijn schakeringen:
(13) a Wij hebben de indruk dat de horeca zich goed houdt aan de wettelijke

regelgeving.

[Radio 1, 17-11-03]

b De CNV-voorzitter zei dat hij de buik vol had van modieuze politici die
alle regelgeving voor de werknemers willen veranderen of afschaffen.
[Radio 1, over de arbeidstijdenwet, 29-11-031

c ... dan vallen we terug op de bestaande regelgeving.
[Staatssecretaris Mark Rutte, TV, 23-1-04]

d ... uitgedrukt in 80.000 pagina's regelgeving die Europa rijk is.
[Paul Sneijder, NOS-journaal 13-9-04]

e Het stoort hem <hoogleraar De Glopper> dat de discussie over spelling
puur wetenschappelijk is. Niemand die zich afvraagt of al die regelgeving
[Volkskrant, 13-10-05]
nog wel te leren is.
f Bij AZ bestaat nog een regelgeving die gebonden is aan normen en waar[AZ-trainer Louis van Gaal, NRC, 15-10-05]
den. Back to basic[s].
In al deze collocaties wordt naar het concretum, het simplex verwezen. De
grens wordt dus even zovele malen overschreden. Vallen zulke toepassingen
nog binnen een meer gebruikelijke, woordafhankelijke betekenisoprekking, of is
er meer aan de hand?
Doelstelling en regelgeving zijn prototypisch, maar er zijn nog verschillende andere voortrekkers en daar zijn meerdere werkwoordelijke formanten bij betrokken, met name beeldvorming berichtgeving besluitvorming hulpverlening vraagstelling en
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wetgeving. Het procédé vertoont een morfo-lexicale en lexico-grammaticale sys
blijkt paradigmatisch en ook in de breedte in zekere mate produc -temaik.H
Deze pseudo- samenstellingen vormen een eigen klasse. Om dat te illustre--tief.
ren is een representatieve collectie nodig. We kunnen daarvan alleen een samenvattend overzicht en nog enkele bijzondere voorbeelden geven.
Het aantal formanten in ons corpus bedraagt 15. Zes daarvan zijn in meerdere
of mindere mate groepsvormend en vormen de formantklassen A) tot en met
F). Het aantal types (formaties met deze formanten) bedraagt thans 43, waarvan
34 bij de groepsvormers. We geven van al deze formanten een schematisch
overzicht, voorzien van prototypes en ingedeeld naar de aard van de semantische verschuiving (zie Tabel 1 op de volgende pagina).
Significant voor de groepsvormende formanten is, dat ze naar verhouding
zo weinig semantisch gewicht in de schaal leggen. Het zijn primaire handelingswerkwoorden en bij voorkeur ongeleed. Oneigenlijk gebruikt vormen deze
woorddelen dummy-achtige toevoegsels. Daarom is een vergissing als in (14)
symptomatisch. Naast het bekende naamgeving vinden we een geïmproviseerd
naamstelling. Trendmatige probeersels zijn ook nieuwsgeving en redengeving (15).
Maatvoering en woordvoering (16) komen ook voor.
(14)

Dus houdt u morgen de berichtvorming, eh de berichtgeving goed bij.
[Weerman Erwin Krol, NOS Journaal, 23-1-04]

(15)

De redengeving die de Nederlandse regering heeft gegeven en ook Tony
Blair, was die dreiging van massavernietigingswapens in Irak.
[Tweede-Kamerlid B. Koenders, `Standpunt NL', radio 1, 4-2-04]

(16) Je kunt van mening verschillen, je kunt het er niet mee eens zijn, je kunt er
ongelukkig mee zijn, dat is wat anders dan te kiezen voor een woordvoering
dat je bewoordingen gebruikt die dusdanig zijn dat elk respect weg is.
[Premier Balkenende over de `nationale hetze' tegen coach Dick Advocaat, NOS- journaal, 26-6-04]

Zo krijgen deze werkwoordelijke formanten bijna een suffix-karakter. Ze zwakken af van samenstellende morfemen naar afleidende, hetgeen een verdere
grammaticalisatie betekent. Dat dergelijke elementen inhoudelijk weinig toevoegen kan mede hun bruikbaarheid verklaren. Zulke woordverlengingen storen in
de praktijk immers niet of nauwelijks, juist omdat ze zo dicht bij hun grondwoord blijven. Er is geen echte discongruentie. We kunnen ze bij oneigenlijk
gebruik LOZE FORMANTEN noemen. Niet in strijd met deze inhoudelijke loosheid is, dat deze varianten toch meer professioneel klinken, meer aangekleed en
meer 'af. Functioneel zijn ze daarom toch nooit geheel `loos'. Uiteraard moeten
we dit gebruik op stilistische gronden afkeuren. De volgende stelregels gelden
immers op woord- respectievelijk tekstniveau:

• Wees in uw woordkeus niet onprecies (elegantie-maxime);
• Maak uw teksten niet onnodig abstract en complex (anti- vervuilings-criterium).
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Tabell. He! !ype REGELGEVING
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4. Connotaties op hoger plan
Semi- formele communicatie vervalt gemakkelijk tot nodeloze complexiteit, zeker in de schriftelijke zinsbouw, maar kennelijk ook bij mondeling woordgebruik, en dat niet slechts bij hoger geschoolden. Maar het gaat om de systematiek. Hier zijn we op een vast morfologisch patroon gestuit. Wat hebben deze
nodeloze nominaliseringen gemeen? Wat is hier de rationale?
De connotatie die deze formaties meedragen is die van een HOGERE ORDE,
een wereld van processen, procedures en instituties. Ze refereert aan een hogere
vorm van organisatie of aan een hoger, quasi-wetenschappelijk begrippensysteem. Er wordt een zekere mate van abstractie en tevens van professionaliteit
gesuggereerd. De- concretisering krijgt de voorkeur. Anderzijds roepen zulke
nominaliseringen een zekere dynamiek op, een suggestie van volle actie, werkzame krachten en nog onvoltooide, zich voltrekkende processen. We zijn meer
on line. Actiebetrokkenheid is evenzeer wat ze willen uitstralen.
Onze hooggeorganiseerde, dynamische maatschappij verleidt ons permanent
tot oneigenlijk abstraherend en actiebetrokken woordgebruik. Het gaat de ge
meer om het effect on line, en minder om de netto-inhoud van woor--bruikes
den en begrippen. De vorm prevaleert, de connotatie fait la musique. De beteke
nis mag dan verschuiven, de meer abstracte, technische signatuur blijft wel behouden. Zulk gebruik is te noteren bij sprekers uit allerlei lagen en van heel diverse pluimage. Het is onontkoombaar. We doen er allemaal zelf aan mee, in
meerdere of mindere mate. Zonder speciaal goede sier te willen maken plegen
we zo lippendienst aan de wereld van de deskundigen, besluitvormers en beleidsmakers, van wie we onbewust en ongewild het stijlidioom overnemen. Het
hedendaagse taalverkeer verleidt tot dynamisering en processualisering van ons
woordgebruik. Nominalisering voorziet in die behoefte. Bestaande, gewonere,
maar meer statische naamwoordelijke begrippen worden gevitaliseerd en krijgen
een werkwoordelijke reminiscentie. Dat is immers de specifieke meerwaarde
van dit halfwerkwoordelijke procédé. Maar het blijkt dat deze tendens niet geheel op zichzelf staat. Nominale samenstellingen zonder werkwoordelijke component laten verrassenderwijs een vergelijkbaar oneigenlijk gebruik zien.
-

5. Een tweede type: VERWACHTINGSPATROON
Het is de verdienste van trend- en taalwatcher Jan Kuitenbrouwer (hierna ook: K.),
dat hij de overeenkomst zag tussen het verschoven gebruik bij formaties als regelgeving en vraagstelling en dat bij een geheel ander type, al maakte hij daar zelf
geen onderscheid tussen. Het gaat hier om nominale samenstellingen van het
type verwachtingspatroon, thuissituatie en voorbeeldfunctie (Kuitenbrouwer 1996, 117118). Onder de noemer `Tlerivachtingspatroon' presenteert K. in totaal zeven ob
(hij noemt ook nog democratiseringsproces en vredesproces). Al betreft het-servati
twee ongelijksoortige formatietypen, de werking is hetzelfde. Verwachtingspatroon

128

Ad Wlelschen

en regelgeving worden even makkelijk oneigenlijk gebruikt. K. eindigt zijn column
met de verzuchting: "Het is net science fiction: eerst ontstaan lelijke mutaties
als verwachtingspatroon, voorbeeldfunctie, thuissituatie en regelgeving vervolgens verd ringen ze ook nog de zelfstandige naamwoorden waaruit ze zijn voortgekomen.
Een soort bodysnatchers zijn het. De bodysnatchers van de taal" (K. 1996: 118). Het
beeld is wat gewelddadig, maar de constatering lijkt treffend juist. Pseudo-samenstellingen PARASITEREN niet slechts op hun grondwoorden, als ze de kans
krijgen KANNIBALISEREN ze die. 4
Onkundig van K.'s observaties kwam ik zes jaar later tot precies dezelfde
bevindingen, en frappant genoeg ook aan de hand van twee van zijn trefwoorden: verwachtingspatroon en regelgeving. Het is significant dat eerst K. en later ikzelf
onafhankelijk van hem, bij beide formatietypen dezelfde systematiek herkenden. Mijn bevindingen vormen zo een onafhankelijke bevestiging voor de al
door K. geziene samenhang.
Grammaticaal ligt het niet echt voor de hand om deze morfologisch nogal
verschillende formaties op een dieper niveau met elkaar in verband te brengen.
Maar wat belangrijker is: ook lexicaal lijken ze van een andere orde. Konden we
bij het type REGELGEVING nog spreken van betekeniszwakke, dummy-achtige
formanten, bij VERJVACHTINGSPATROON betreft het op het oog markante
woorddelen, die significante betekeniselementen zouden moeten toevoegen.
Pragmatisch gezien echter maakt dat geen verschil. Het betreft in beide gevallen
oneigenlijke REDRESSERING van complexe nomina. We vinden bij beide gevallen voorbijgaan aan (of neutralisatie van) het eigenlijke betekenisverschil.
In deze tweede categorie is het verschijnsel nog meer verbreid en gevarieerd.
Als prototype is mijn keuze gelijk aan die van K.: verwachtingspatroon. Met name
in sportverslaggeving heb ik het veel aangetroffen:
(17) a Het is niet zo maar een voetbalinterland, want het verwachtingspatroon is
[Radioverslag Nederland-Schotland 19-11-03]
erg hoog.
b Vorig jaar won Derksen het golftoernooi in Nijmegen. Hij mocht invallen omdat Tiger Woods niet meedeed. Toen was hij invaller en was zijn

verwachtingspatroon laag.

[`Met het oog op morgen', Radio 1, 3-3-04]

c Hans Kraaij jr.: Het verwachtingspatroon bij Ajax is natuurlijk gigantisch
hoog geweest voor het begin van de competitie.
Johan Derksen: Natuurlijk waren de verwachtingen hoog gespannen ...
[Voetbal-praatprogramma `Voetbal insite', RTL 4-10-04]

d A.: Veel profielwerkstukken voldoen niet aan de eisen.
B.: Of we moeten misschien het verwachtingspatroon bijstellen?
[Vergadering tutoren, scholengemeenschap te Hilversum, 15-1-04]

4

Heel kras en bizar is bewijslast, dat we in de media steeds vaker aantreffen in de functie van `(opgestapeld) bewijs' (bijvoorbeeld: iets met bewijslast onderbouwen), terwijl de
samenstelling praktisch het tegenovergestelde betekent.
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6. Pragmatische punten van overeenkomst
Wat is nu precies het verband en hoe verhouden beide categorieen zich tot elkaar? In elk geval is een punt van overeenkomst al snel zichtbaar. Het gaat bij
beide soorten met echt om gewone huis-, tuin- en keukenwoorden, maar om
woorden die een zekere vakmatige, technische kleur bezitten, die oorspronkelijk
stammen uit een meer professioneel taalgebruik. Ze kunnen bijvoorbeeld functioneel zijn als intern groepsjargon, dienstig in eigen kring en in een oldboys network. Toegepast buiten zulke specifieke domeinen wordt een dergelijk woordgebruik gemakkelijk oneigenlijk. Achtereenvolgens valt het op bij, in de smaak
van, en wordt het opgepikt door de buitenwacht. Het sijpelt door naar bredere
lagen die er hun eigen taalgebruik mee optuigen en kan zich zo verrassend snel
verbreiden. Zo ontstaan er twee paraileile trajecten waarlangs de proliferatie
plaatsgrijpt. Daartussen vindt een eenzijdig neerwaartse overdracht plaats: verticaal taalcontact zorgt voor de externe verbreiding. De motieven voor beide
groepen gebruikers verschillen, maar in hun effect versterken ze elkaar.

Tabel2. Een sociolinguistisch verspreidingsmodel

Het ligt voor de hand dat professionals in hun contacten naar buiten vaak behept zuilen zijn met dit euvel, en het hoeft dan ook met te verbazen om woordelijk nu ook beide prototypen uit een en dezelfde mond, bijna in een adem te
horen gebruiken:
(18)

[Een 'mobiliteitsfunctionaris', oud-wethouder van Nieuwegein]: Ik denk
dat het carpoolen in de jaren 90 geen succes is geworden omdat het oerwachtingspatroon veel te hoog was. De individualisering is veel sterker geworden en bovendien is de regelgeving veel te veel gewisseld. Carpoolen
vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsmanagementmaatregelen. Het moet aileen veel meer vraaggestuurd worden.
['De ochtenden', VPRO, Radio 1, 10-11-03]
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Deze functionaris is er zich misschien nauwelijks van bewust dat hij zijn taalgebruik onvoldoende afstemt op een niet speciaal ingevoerd gehoor. Het kan beroepsmisvorming zijn, maar ook een bewuste strategie om deskundigheid uit te
stralen. Hier wordt een typisch professioneel register gehanteerd. Ook twee
andersoortige formaties in dit citaat vallen onder de noemer woordverzwaring.
Dergelijke staaltjes van officialese, managers- of bestuurderstaal kunnen met talloze soortgelijke vermeerderd worden. Maar het gaat ons hier in het bijzonder
om de typologische verwantschap tussen regelgeving en verwachtingspatroon. We
zouden een dergelijk samentreffen kunnen opvatten als een verdere onafhankelijke indicatie voor de veronderstelde samenhang.
Daar zijn nog andere, vergelijkbare indicaties voor te geven. Naast een oneigenlijk gebruikte nominalisering als toonzetting kunnen we bijvoorbeeld een puur
nominale samenstelling als toonhoogte aantreffen, in precies dezelfde functie:
(19)

Deze dingen helpen echt niet en zeker niet met zo'n toonhoogte.
[WD- voorzi tter Van Zaanen over Hirsi Ali, tv-programma NOVA, 26-11-051

Ook de parallellie tussen bewijsvoering en het zeer oneigenlijk gebruikte bewijslast
wijst op zo'n verband. Voor straftoemeting versus strafmaat (indien ook van deze
formatie oneigenlijk gebruik kan worden geattesteerd) zou hetzelfde kunnen
gelden. Interessant is in dit opzicht voorts een verspreking als de volgende:

(20) De advocatuur was in een probleemstelling terechtgekomen.
[Tros -nieuwsshow, Radio 1, 13-5-06]

waar kennelijk probleemsituatie bedoeld was. We mogen wel aannemen dat er ondanks het grammaticale verschil een cognitieve, psycholinguïstische samenhang
bestaat tussen beide categorieën. De vraag is dan, waarop die diepere overeenkomst berust, behalve dat het in beide gevallen gaat om de zojuist besproken,
sociolinguïstisch bepaalde woordverzwaring.

7. Subcategorisatie bij het type VERWACHTINGSPATROON
Het puur nominale type VERWVACHTTNGSPATROON herbergt een grote diversiteit aan formanten. Het leent zich daarom ook veel beter tot nadere semantische analyse. Aan de hand daarvan kunnen we `met terugwerkende kracht' ook
het halfverbale type REGELGEVING nader duiden. Ik presenteer hieronder een
samenvattende classificatie van het nominale type voorzien van representatieve
voorbeelden. Andermaal vraagt deze materie om een ruime selectie van illustratieve voorbeelden. Mijn corpus voldoet daar rijkelijk aan. Helaas moet ik mij
binnen dit bestek tot een opsomming van de lemma's beperken.
In dit schema zijn bij de desbetreffende subtypen onder meer de vier ver
genoemde nominale formanten terug te vinden. Wat nu op--schilend,orK.
valt, is dat deze door K. gebruikte voorbeelden alle behoren tot het hieronder
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weergegeven basistype I, semantisch te generaliseren onder de noemer: CONCEPTUELE VERWIJDING. Ze zijn daar onder te brengen bij de subtypen A I, C
en D, waarnaast nog twee andere subtypen onderscheiden kunnen worden. K's
voorbeelden behoren wel tot de meer frequente formaties en geven een eerste
indruk, maar de omvang van de hele categorie laat zich daaruit niet aflezen. En
wat meer is: ook het hele, drievoudig te verdelen basistype II, met de semantische tegenhanger: CONCEPTUELE INPERKING, ontbreekt bij hem. K's observaties waren scherp genoeg, maar op basis daarvan lieten zulke semantische onderscheidingen op verschillende niveaus zich ook nog niet ontdekken. Daar was
veel meer materiaal voor nodig.
We zetten nu grote stappen, maar het vereist nauwelijks betoog, dat het hele
type REGELGEVING (met zijn verdere semantische subcategorisatie van PROCEDURES, PROCESSEN en INSTITUTIES / INSTITUTIONELE PROCEDURES) gerelateerd kan worden aan het nominale subtype der proces -aanduidingen (C). De
volgende stap is, dat het net als VERI/ACHTINGSPATROON (D) en al die andere
subtypen, gesubsumeerd zou kunnen worden onder een groot, overkoepelend
complex van CONCEPTUELE METONYMIE. Alle hier nog niet genoemde voorbeelden vinden in dit schema een natuurlijke plaats, er zijn geen restgevallen.
Het type VERWACHTINGSPATROON omvat in mijn corpus 84 formaties, het
dubbele van REGELGEVING. Dit overzicht kan in al zijn schetsmatigheid niet
representatief zijn zonder tenminste een kale opsomming van al deze lemma's.
We kunnen zo althans het framework tonen. Ik ben mij er van bewust dat een
dergelijke opsomming weinig zegt zonder de bijbehorende contexten en niet
controleerbaar is. De lezer zal zich hopelijk ook zonder nadere adstructie toch
ook enigszins kunnen voorstellen dat, hoe en wanneer dergelijke formaties oneigenlijk gedebiteerd worden. Nevenstaande lijst mag beschouwd worden als in
hoge mate representatief, al behoudt ze nog een enigszins open karakter en kan
ze dus niet uitputtend zijn.
Het bijbehorende voorbeeldmateriaal zou overtuigend kunnen illustreren
waarom dit onderzoeksproject onder verwijzing naar Lakoff en Johnson (1980)
als titel draagt Metonyms We Live By. Ons taalgebruik is blijkbaar niet alleen doordrenkt van velerlei realisaties van conceptuele metaforiek, maar op kleinere tot
middelgrote schaal ook van een tweetal conceptuele metoniemen, CONCEPTUELE VERWIJDING en CONCEPTUELE INPERKING, die in het onderhavige geval
een onverwachte en zeer specifieke morfologische gedaante aannemen. Het
gaat hier om morfo-lexicale realisaties van de SYNECDOCHE. Dit verschijnsel
hoort kennelijk niet slechts thuis binnen de domeinen van stijlleer en retorica,
maar blijkt ook heel gewoon, zij het vaak verborgen, in het alledaagse taalgebruik.
We lijken hier te maken te hebben met een natuurlijk gegeven, zowel binnen
de semantiek als in de pragmatiek. Talige communicatie laat vaak de nodige
speling toe. Het lijkt ook in zaken van woordkeus niet altijd nodig om consequent op het meest passende niveau af te stemmen. Termen en begrippen ver-
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Tabel3. He! type VERWACHTINGSPATROON
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Bij Tabel 3. Verdere lemma's van basistype I:
A) I. contractsituatie, gezinssituatie, thuissituatie, schoolsituatie, werksituatie,
probleemstelling (lees: -situatie;
geiinssfeer, privé- sfeer;
evenwichtsrelatie, werkrelatie, privé-relatie;
II. aidsproblematiek, vergrijiingsproblematzek, achterstandsproblematiek;
belevingswereld; stomerijgebeuren; succesverhaal
B)

aandachtsveld; bewijslast

C)

arbeidsproces, democratiseringsproces, vredesproces;
etalagefunctie, hoeksteenfunctie, ymboolfunctie, waakhondfunctie;
regenval, sneeuwval

D)

beoordelingspatroon, consumptiepatroon, coördinatiepatroon, cultuurpatroon, gedragspatroon,
gewenningspatroon, kostenpatroon, rolpatroon, waarden en normenpatronen;
verwachtingsbeeld, herinneringsbeeld, koopkrachtbeeld, wedstrijdbeeld, weerbeeld, giektebeeld;
koopkrachtpaa je, mode plaa je, totag plaa je;
spanningsboog•
medialandschap.
-

Verdere lemma's van basistype II:
E)

aaibaarheidsfactor, vertrouwensfactor

F)

concentratieniveau, kostenniveau, omzetniveau, spanningsniveau, welvaartsniveau; be^ettingsgraad, participatiegraad;
panpunt, irritatiepunt, referentiepunt;
amusementswaarde, attentiewaarde, cultuurwaarden; toonhoogte; risicogehalte;
uittettingscoef czënt

G)

dollartekens, eurotekens (in de ogen hebben);
een prijskaasje hebben;
de krantenkoppen halen.

tonen vaak een zekere bandbreedte. De ene keer kan een lexicaal hyperoniem
worden gekozen, de andere keer een hyponiem. Conceptuele scherpstelling kan
variëren. 5
Anders dan metaforiek is metonymie geen kwestie van vergelijking of substitutie [X IS (ALS )Y], maar van verschuiving [X IS INHERENT / ADJACENT AAN
Y] . Men zou het verschijnsel in operationele termen dan ook met een variabele
camera-instelling kunnen vergelijken. Nu eens wordt er een groothoeklens gehanteerd, dan weer wordt er ingezoomd op een saillant herkenningspunt.
5

Op grammaticaal niveau zien we een vergelijkbare vrijheid van handelen bij de keuze voor uitbreidende dan wel beperkende bepalingen.
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8. Slot
De `grammatica' van pseudo- samenstellingen laat zich beregelen met metonymische concepten. Maar de drive tot deze morfo-lexicale ontwikkeling is te zoeken in externe factoren, in eigenschappen van onze moderne samenleving en de
communicatieve eisen die zij stelt, of lijkt te stellen. Overbodig te zeggen dat bij
het lexicaal rijkere type VERWACHTINGSPATROON nog in veel sterker mate dan
bij het type REGELGEVING geput wordt uit het arsenaal van professionele,
semi-wetenschappelijke en -technische termen en begrippen. Dat tekent de tijdgeest, en ook die kunnen we hier niet meer dan schetsmatig aangeven. Uit de
veelheid van trefwoorden echter rijst daarvan al een kaleidoscopisch beeld op.
Achter elkaar gezet leveren die een staalkaart op van modebegrippen en andere
tijdskenmerken en bieden zo een inkijkje in het moderne leven.
Sinds de jaren zestig is er in ons land een bredere laag van hoger opgeleiden
gegroeid. Democratisering heeft de oude maatschappelijke kaders overhoop gegooid. De burger is mondiger geworden. Besluitvorming door vergaderen en
overleggen is bijna ritueel geworden. Semi-technische informatie wordt op vele
platforms uitgewisseld. Een explosieve groei van dienstensector, middenkader,
ambtelijke instellingen en managementstructuren; versnelde informatie en communicatie via audiovisuele en electronische media, het zijn allemaal maatschappelijke realiteiten van de laatste decennia. Onze maatschappij is enerzijds verwetenschappelijkt, en anderzijds veel opener en dynamischer geworden. De hedendaagse osmose van techniek, wetenschap en een open samenleving trekt
diepe sporen in het taalgebruik.
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Exotisme en spektakel in Construction Grammar
Frank Brisard*

Abstract — In Kay & Fillmore (1999), the noncompositional nature of independent constructions in
the grammar of a language is illustrated on the basis of the specific interpretations conventionally
associated with the What's X doing Y? construction. This construction is analyzed along the lines of
Construction Grammar. It is argued that neither compositional processes (semantic) nor derivations
from a literal meaning (by processes of conversational reasoning pragmatic) provide the details needed to
describe the construction's full content potential. I point out the danger in assuming too quickly that
certain semantic features involved are exclusively due to the construction's idiomatic status, rather than
to its constituents. I also argue for a reappraisal of schematic representations of sub-constructional elements, particularly at the level of grammatical meaning.

1. Inleiding
In de cognitieve taalkunde woedt sinds een jaar of tien een regelmatig herop flakkerend debat omtrent het mentale statuut van betekenisrepresentaties, zoals
die worden geponeerd in allerlei typisch cognitief-taalkundige studies, van lexicale zowel als van grammaticale uitdrukkingen. Dat is niet zo verwonderlijk,
gezien het psychologische engagement van de cognitieve taalkunde, waarbij
minimaal geen analytische constructen en mechanismen worden gehanteerd als
die niet tevens aantoonbaar een rol spelen in niet-talige processen van (hogere)
cognitie. Doorgaans wordt binnen de cognitieve taalkunde bovendien uitgegaan
van de assumptie dat feiten van talige structuur en functie grotendeels worden
bepaald door het gebruik van concrete talige uitdrukkingen, wat men een usagebased- perspectief noemt. Beide uitgangspunten samen leiden tot een visie op
taalbeschrijving die de spreker(/hoorder) centraal stelt, als bron van productie
(/interpretatie) en reservoir van talige ervaringen en hun abstraheringen. Toch
biedt zo'n psychologische kijk op de wetenschappelijke studie van taal blijkbaar
nog geen garantie voor een enigszins coherente positie met betrekking tot de
typering van mogelijke betekenisrelaties in de semantiek, aangezien men het er
ook in het cognitieve paradigma niet over eens is in welke mate een linguïstische beschrijving in feite een maximale modellering moet zijn, bijv. van de spreker tijdens het online- proces van spraakproductie.
De discussie over het juiste niveau van granulariteit in de representatie van
homonieme, polyseme en monoseme elementen van betekenis levert een tref-

* Universiteit Antwerpen, Departement Taalkunde, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen. E-mail: <frank.brisard@ua.ac.be>. Dank aan Ronny Boogaart voor zijn nuttige opmerkingen bij een eerste versie van dit artikel.
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fende illustratie van dit gebrek aan consensus. Meestal gaat het in dit verband
om de vraag of in de analyse van semantische netwerken, waarin betekenissen
van één polyseme vorm met elkaar worden verbonden, naar een zo groot mogelijke abstractie moet worden gestreefd, of net naar de laagste linguïstisch relevante niveaus van representatie. Meestal ook vertrekt deze vraag vanuit de presuppositie, die al dan niet terecht is, dat onderscheiden tussen betekenissen
slechts analytisch plausibel zijn als een spreker zich ernaar oriënteert (zich er
`bewust' van is of kan worden) tijdens het spreken, wat dan op zijn beurt bij
voorbaat, en ten onrechte, het belang uitsluit van de meest schematische vormen van semantische representatie. Dat dit echter allerminst een of/of-vraag
hoeft te zijn, mag nochtans blijken uit theoretisch onderbouwde uitspraken
hieromtrent vanuit het eigen paradigma, zoals Langackers (1987) bespreking
van de zogenaamde rule/list fallacy (veralgemeningen zijn altijd regels, lijsten bevatten enkel uitzonderingen), of nog, Crofts (1998) complementaire voorstelling van de generality fallacy (alleen de eenvoudigste analyse is psychologisch
reëel). Beide misvattingen zijn uitingen van een algemene neiging om in de analyse van een talig fenomeen de gelijktijdige geldigheid van uiteenlopende verklaringen op voorhand af te wijzen.
In recente tijden is de interesse voor een usage-based- aanpak aangevuld door
een methodologische bekommernis om de unificatie van het formele apparaat
waarmee symbolische constructies worden beschreven. Symbolische constructies zijn conventionele associaties van vorm en betekenis van variërende complexiteit, van individuele morfemen tot abstracte syntactische patronen. Niet
grammatica's representeren de syntactische en semantische infor -derivatonl
zulke constructies typeert in een plat vlak, als het ware, waarbinnen-matied
complexiteit wordt verkregen door samenstellende delen met elkaar te laten
versmelten. Construction Grammar is daar één van, en de gevalstudie in Kay en
Fillmore (1999) licht de basisprincipes van deze theorie toe aan de hand van
een uitgebreide analyse van een welbepaald grammaticaal probleem in het Engels.l Met hun studie wensen de auteurs aan te tonen hoe de thesis van een
onafhankelijke, subschematische en lexicaal deels gespecificeerde constructie in
het Engels analytisch kan worden verantwoord. Cruciaal in de redenering die
hiertoe leidt, is het bestaan van exotische semantische (maar ook vormelijke)
Kay en Fillmore voegen zich in hun artikel bij een reeks voorgangers die vanuit een
formele hoek rond unificatie werken, en dit bijna altijd gebaseerd op het principe
dat syntactische `projecties' voornamelijk vanuit het lexicon gegenereerd worden:

gnerali^ed phrase structure grammar, head-driven phrase structure grammar, lexical functional
grammar, enz. Dit overzicht valt echter vooral op door de afwezigheid van cognitieve modellen, waaronder Langackers Cognitive Grammar, die evenzeer op de unificatie
van grammaticale en lexicale beschrijving uit zijn. De redenen voor deze lacune
moeten ongetwijfeld in academisch-politieke sferen worden gezocht, eerder dan dat
ze inhoudelijk gemotiveerd zouden zijn.
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eigenschappen die aan de constructie als geheel moeten worden toegekend, omdat ze niet afleidbaar zijn van haar samenstellende delen.
Nadat ik in de volgende paragraaf kort de uitgangspunten van Construction
Grammar met betrekking tot de semantische beschrijving van grammaticale constructies verduidelijk, ga ik in op de (overigens steekhoudende) bewering van
Kay en Fillmore dat de globale semantiek van de constructie die zij identificeren niet te herleiden is tot de som van de semantiek van de samenstellende delen. Het punt dat zij willen maken, is echter te spectaculair uitgewerkt. Ik zal
met name trachten aan te tonen dat dit slechts ten dele opgaat voor de constructie in kwestie, en dat er wel degelijk meer motiverende factoren kunnen
worden gevonden in de betekenissen van individuele uitdrukkingen die bijdragen tot de constructie dan door de auteurs zijn aangedragen. Dit illustreert
meteen het rechtstreekse nut van schematische semantische representaties van
grammaticale (en lexicale) uitdrukkingen binnen de ambities die constructie
meervoud) doorgaans vooropstellen. Aan het eind van het-gramtic's(nhe
artikel verbind ik dit debat met Theo's haast intuïtieve affiniteit met de zoektocht naar abstracte verklarende schema's in de taalkunde, die ik deel.
2. Construction Grammar
Kay en Fillmore (1999) geven de uiting in (la) als voorbeeld van een speciaal
grammaticaal object in het Engels, de What's X doing Y?- constructie (WXDY):
(1) a Klant:

b Ober:

Waiter, what's this fly doing in my soup?
`Ober, wat doet deze vlieg in mijn soep ?' 2
Madam, I believe that's the backstroke.
`Ik denk rugslag, mevrouw.'

Hiervan beweren zij dat de interpretaties die ermee verbonden zijn, niet worden
gevormd op basis van normale processen van semantische compositie. Er is
met andere woorden een semantisch residu op het niveau van de constructionele betekenis, dat evenmin kan worden afgeleid van een letterlijke betekenis
door middel van processen van conversationele logica. Deze eigenschap van de
constructie is de conceptuele tegenhanger van haar bijzonderheden op vormeDe Nederlandse vertaling van WXDY- zinnen verschilt op een essentieel punt van
het Engelse patroon omdat zij de simpele OTT-vorm van het werkwoord bevat,
waardoor geen expliciete aanduiding van temporele continuïteit of progressie wordt
gegeven. Zoals we zullen zien in paragraaf 3, is het semantische onderscheid in het
Engels tussen de simple present en de present progressive eigen aan het tempus- en aspectsysteem van deze taal, en wordt dat contrast niet gedeeld door het Nederlands.
De Nederlandse zin Wat is deze vlieg in min soep aan het doen? roept meer dan de versie
in (la) het gevatte antwoord in (1 b) op, en is in dit opzicht geen goede vertaling van
een Engelse WXDY-zin.

138

Frank Brisard

lijk vlak en kan niet worden verklaard door een traditionele (compositionele) semantiek-cum- pragmatiek.
De uitdrukking van ongerijmdheid (incongruity) doet instantiaties van de
WXDY- constructie verschillen van vergelijkbare zinnen die dat niet zijn. Het
oordeel dat die vlieg niet thuishoort in de soep, laat staan dat ze er enige legitieme activiteit zou kunnen ontwikkelen, behoort tot de conventionele betekenis
van (la). De vraag is dan ook niet letterlijk een naar informatie (maar een beschuldiging of verwijt), een gegeven dat de repliek in (Ib) exploiteert. Tegelijk is
de betekenis van ongerijmdheid niet toe te schrijven aan een van de individuele
uitdrukkingen waaruit de zin bestaat en is zij dus in zekere zin idiomatisch, of
dat willen de auteurs hard maken. In subtiele manipulaties van (la), zoals in (2),
tonen zij aan dat de constructionele betekenis verdwijnt zodra één vormelijk
kenmerk verandert, waardoor het resultaat nog uitsluitend letterlijk kan worden
genomen:

(2) What's this fly in my soup doing?
De verplaatsing van de locatieve bepaling in my soup heeft tot gevolg dat zin (2)
enkel kan worden gelezen als een niet-retorische vraag naar informatie over de
aard van de activiteit die het onderwerp ontplooit.
De WXDY- constructie wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een typische
woordvolgorde, en verder door een aantal vormelijke elementen die samen het
specifieke van deze constructie uitmaken. De semantiek van drie daarvan, die
volgens mij door de auteurs zijn onderbelicht of op eigenaardige wijze voorgesteld, behandel ik in de volgende paragraaf: de Engelse progressive, meteen ook
de vorm van het hoofdwerkwoord doing, en het vragend voornaamwoord what.
Aangezien elk element ook semantisch een bijdrage tot de constructie levert die
Kay en Fillmore niet of nauwelijks hebben opgemerkt, kan men de stelligheid
in twijfel trekken waarmee zij, voor deze ene constructie, beweren dat de interpretatie van ongerijmdheid bovenop of in de plaats komt van de betekenis van
haar onderdelen. Hier is, nogmaals, niet mee gezegd dat de theorie niet deugt,
wel dat haar toepassing kan mank gaan.

3. Lokale bronnen van interpretatie
3.1 De progressive
De waarde van ongerijmdheid die aan de WXDY- constructie wordt toegeschreven , krijgt een intrinsiek negatieve evaluatie die niet noodzakelijkerwijze terug te
vinden is in allerhande parafaseringen, ook niet als die dicht aansluiten bij het
origineel. Daarom besluiten Kay en Fillmore dat het oordeel van ongerijmdheid
dat gepaard gaat met het gebruik van WXDY, en dat meteen op een afkeurende
houding van de spreker moet wijzen, alleen aan deze constructie te wijten is, en
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dus niet aan de semantiek van een van haar constituenten. Nochtans gaat het
uitdrukkelijk om een conventionele associatie van deze constructie. De betekenis
van ongerijmdheid kan dus evenmin een conversationele implicatuur zijn die al
dan niet wordt gegenereerd naar aanleiding van bepaalde contextuele gegevens
(bijv. de notie dat, als de acties van een vlieg in een vloeistof moeilijk anders
kunnen worden gezien dan als een ontsnappingspoging, de vraag wat die vlieg
aan het doen is ostentatief oncoöperatief is en zo leidt tot verdere calculaties
van wat de spreker wel kan hebben bedoeld). Dat het in het geval van de
WXDY-constructie niet om een implicatuur gaat, moet onder meer blijken uit
het feit dat de betekenis van ongerijmdheid niet ophefbaar is, in tegenstelling
tot echte contextgebonden inferenties als in (3):
(3)
(4)

Look what your children are doing in my garden. How adorable!
`Kijk watje kinderen in mijn tuin (aan het) doen (zijn). Hoe schattig!'
?What are your children doing playing in my garden? How adorable!
Wat zitten je kinderen te spelen in mijn tuin? Hoe schattig!'

Kay en Fillmore beweren dat de basisbetekenis van WXDY er een is van ongerijmdheid, of de uitdrukking van een negatieve vorm van `verrassing'. Aangezien die negatieve evaluatie niet ophefbaar is, zoals de problematische pragmatische aanvaardbaarheid van (4) getuigt, maar wel in (3), waar de toevoeging van
een positief oordeel de mogelijke negatieve interpretatie van de eerste zin opschort, besluiten de auteurs dat uitingen (3) en (4) semantisch weinig of niets
met elkaar te maken hebben. (4) is een voorbeeld van de WXDY- constructie en
moet daarom ongerijmdheid uitdrukken, terwijl (3) een normale Engelse zin is
met een normaal 'progressief' gebruik van de progressive-vorm. 3 Maar dat laatste
gaat duidelijk te ver: ook in zin (3) zit onmiskenbaar, en wel dankzij het gebruik
van de progressive, een element van verrassing, waardoor de vraag rijst of er een
conceptueel verband bestaat tussen `normale' gebruiken van de progressive buiten
de WXDY-constructie, en de bijdrage van de progressive in die constructie zelf.
Als een element van verrassing deel uitmaakt van de semantiek van de Engelse progressive, kan de negatieve evaluatie daarvan, die zo centraal zou staan in
de WXDY-constructie, worden gezien als een speciale maar niettemin nog
enigszins gemotiveerde variant van die algemene betekenis. Dan zou de waarde
van ongerijmdheid die met de constructie wordt geassocieerd wel degelijk kunnen worden verbonden met de semantiek van een van haar onderdelen, en met

3

In termen van Construction Grammar kan voorbeeld (3) worden geschetst als een instantiatie van erg abstracte constructionele schema's van het Engels, waardoor deze
zin vormelijk noch semantisch veel idiomatische eigenschappen telt. \X XDY daarentegen is een specifiek schema dat door zijn hogere mate van lexicale en syn
bepaaldheid de verwachting oproept van een speciale communicatieve-tacishe
functie.
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name met dat deel, de progressive-vorm, waarvan nu net wordt gezegd dat het
zijn normale functie, de uitdrukking van aspect, volkomen verliest. Zo'n uitspraak veronderstelt echter een grondige kennis van de semantiek van deze
werkwoordelijke vorm, die de auteurs klaarblijkelijk onvoldoende hebben. Een
van de argumenten die zij aanhalen om hun bewering omtrent het speciale karakter van de progressive in WXDY te staven, betreft de combinatiemogelijkheden van deze vorm met werkwoordstypes van uiteenlopend lexicaal aspect (imperfectieve toestanden vs. perfectieve gebeurtenissen). Kay en Fillmore observeren in dit verband dat de `progressive' binnen de WXDY-constructie kan wor-

den gecombineerd met imperfectieve werkwoorden die buiten de constructie
deze vorm weren. Vergelijk hiervoor voorbeelden (5) en (6):
(5)
(6)

What's he doing knowing the answer?
Wat zit hij het antwoord te weten ?'
*He's knowing the answer.
`Hij is het antwoord aan het kennen.'

Maar ten eerste is de - ing-vorm in knowing geen progressive maar een tegenwoordig deelwoord, waarvoor zulke restricties duidelijk niet gelden. Het is bovendien onmiskenbaar dat het Engels een reeks gradueel verschuivende contexten
kent waarin gebruiken van de progressive in combinatie met imperfectiva volmaakt mogelijk zijn, op voorwaarde dat de situatie die het werkwoord aanduidt
als dynamisch wordt ge(re)construeerd, met suggesties van een interne verandering van toestand en een begrensd temporeel verloop. En laat dat nu net zijn
wat het woordje doing in een zin als (5) doet: het duidt erop dat het weten (knog) waarvan sprake eerder als een observeerbare activiteit (`tonen dat je het
weet') dan als een verborgen mentale toestand moet worden opgevat. Deze dynamische, perfectiviserende interpretatie van de inhoud van lexicaal imperfectieve werkwoorden in combinatie met de -ing-vorm komt wel vaker voor in het
Engels, en is geenszins beperkt tot de WXDY-constructie (of andere idiomatische constructies).
De relativiteit van het lexicale aspect (de Aktionsari) van een werkwoord,

t.t.z., de contextuele manipuleerbaarheid ervan, is een niet helemaal onbekend
fenomeen in de Engelse taalkunde. Terwijl sommige werkwoorden typisch te
plaatsen zijn aan een van beide extremen van het spectrum van imperfectieve/perfectieve situaties, lijkt de meerderheid thuis te horen in een tussenzone
waarin de aspectuele interpretatie afhangt van contextuele factoren (construa^.
De volgende voorbeelden (zie ook Langacker 2001) illustreren beide groepen:
(7)
(8)

Theo {is lying/*lies} on the beach.
`Theo ligt op het strand.'
Belgium flies/*is lying} between France and the Netherlands.
`België ligt tussen Frankrijk en Nederland.'
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A statue of Bill Clinton {stands/is standing} in the plaza.
`Op het plein staat een standbeeld van Bill Clinton.'
I {am living/live} in Brussels (right now).
`Ik woon (nu) in Brussel.'

Afhankelijk van de aard van het grammaticaal subject laat een werkwoord als lie
eerder een imperfectieve dan een perfectieve lezing toe, zoals in (7-8): Theo's
positie is veel contingenter dan die van een land en in principe onderworpen
aan zijn eigen wil/controle, en daardoor ook tijdelijker 4 en perfectiever (en dus
combineerbaar met de progressive) . Theo lies on the beach kan enkel wanneer Theo
als immobiel wordt voorgesteld, bijv. in een coma, of een beeld van hem, of in
generisch aandoende uitspraken. De werkwoorden stand en live zijn minder duidelijk in hun `natuurlijke' voorkeur voor dit of geen aspect, en laten soms twee
verschillende interpretaties toe voor hetzelfde onderwerp, als in (9-10): de
keuze voor de simplex- vs. progressive-vorm van de Engelse tegenwoordige tijd
drukt uit hoe de spreker de temporele (in)stabiliteit van een situatie inschat. Net
als in andere contexten lijkt er dus een conventionele associatie te bestaan tussen het gebruik van de (present) progressive en de suggestie van contingentie, tijde
niet-noodzakelijkheid.
-lijkhedn(pstmc)
Verder moet, met betrekking tot de semantiek van de Engelse progressive,
worden opgemerkt dat de uitdrukking van contingentie, een modale bekommernis, hier zelfs deel van uitmaakt in contexten die schijnbaar louter draaien
rond temporele progressie. Zo hebben Goldsmith en Woisetschlaeger (1982)
gewezen op wat zij het `fenomenale' karakter noemen van een situatie aangeduid met de present progressive, tegenover de `structurele' interpretatie die door
simple-present-vormen wordt opgeroepen. Dat onderscheid is altijd aanwezig in
het gebruik van deze vormen en kan worden geïllustreerd aan de hand van wil
-lekurig
`minimale paren' als in (11):
(11) The engine doesn't smoke / isn't smoking anymore.
`De motor rookt niet meer.'
In navolging van Goldsmith en Woisetschlaegers (1982: 80) bewering dat de
wereld op twee manieren kan worden beschreven, wordt de keuze tussen de
twee vormen van de tegenwoordige tijd in het Engels grotendeels bepaald door
de intentie van de spreker om weer te geven `what things happen in the world'
(accident), of net om te suggereren `how the world is made that such things
may happen in it' (substantie). Dit is fundamenteel geen aspectuele maar een

4

In technische termen: bounded. Dat wil zeggen dat dit gebruik van lie de verwachting
van instabiliteit, en dus van een eindpunt vooropstelt, dat nochtans niet noodzakelijk als inherent moet worden opgevat (teliciteit). Daarom noem ik hierboven ook do,
dat op zich atelisch is, perfectief.

142

Frank Brisard

epistemologische kwestie, en in (11) komt ze tot uiting door het contrast tussen
een interpretatie die wijst op een structurele eigenschap van de motor (met de
garantie dat hij niet meer zal roken; simple presens, vs. een die deze eigenschap als
een tijdelijke toevalligheid construeert (daarom niet minder waar op het spreekmoment, maar zonder garanties voor de toekomst; present progressive).
De fenomenale kwaliteit die Goldsmith en Woisetschlaeger voorstellen als
een centraal en constant bestanddeel van de semantiek van de Engelse progressive, wordt op diverse wijzen gerealiseerd in concrete gebruikscontexten en kan
als een semantisch schema worden opgevat. Dat schema uit zich duidelijker
onder sommige omstandigheden dan onder andere, zoals in contexten waarin
de realisatie van een situatie als incidenteel wordt gezien, en niet als een stand
van zaken die volgt uit de structuur van de wereld. Temporele progressie is, in
de vette werkwoordsvormen in voorbeelden (12-13), veeleer een gegeven van
de conceptuele achtergrond en de echte nadruk in deze gebruiken ligt op het
epistemisch statuut van de aangeduide situaties: 5
(12)

They were supposed to go up ... at the end of ... August.
... When.. they usually run,
and,
... (TSK) (H) <VOX fish weren't running this year VOX>,
you know,
it's like everywhere.
... Nothing's doing what it's supposed to,

(13)

ALINA: but of course that got ripped off also.
<VOX But never mind VOX>.
(Hx[=])
LENORE: [He's <X having X>] bad luck with that car.

Sprekers van het Engels kiezen de progressive als ze een zekere onvertrouwdheid
met een stand van zaken willen uitdrukken. Het is niet de werkelijkheidswaarde
van een situatie op zich die hierdoor wordt geproblematiseerd, maar de vraag of
die situatie moet volgen uit wat we weten over de structuur van de wereld. De
situatie zelf wordt beschreven alsof ze zich letterlijk op het spreekmoment aan
het ontrollen is, en dat geldt zowel voor perfectieve gebeurtenissen (12) als
voor imperfectieve toestanden (13). In tegenstelling tot een normale wereld
waarin vissen eens per jaar trekken (they usually run; geen progressive), doen ze dat
dit jaar niet en dat is een opvallend, onverwacht gegeven dat morfologisch gemarkeerd wordt in de werkwoordsvorm Çflsh weren't running this year, nothing's

5

Deze voorbeelden zijn afkomstig uit het Santa-Barbara-corpus van gesproken Amerikaans Engels en komen voor in een uitgebreidere analyse van de progressive in Brisard (2005).
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doing what it's supposed to). Het atypische karakter van een situatie kan ook opgaan
voor (tijdelijke) imperfectieve toestanden, die daarom moeiteloos met de progressive worden gecombineerd (he's having bad luck), ook buiten de WXDY-constructie. Merk op dat de uitdrukking van atypicaliteit en onverwachtheid waarvan hier sprake veel affiniteit vertoont met de semantische noties van verrassing
en ongewenstheid (`surprising and/or undesirable') die Kay en Fillmore (1999:
29) identificeren als relevant voor de WXDY-constructie, zodat het vermoeden
rijst dat deze semantiek misschien niet zozeer constructioneel, dan wel subconstructioneel gemotiveerd is, en met name door de aanwezigheid van één mor
progressive-vorm.
-folgischemnt,d
Kay en Fillmore (1999: 5) vragen zich af aan wie het oordeel van ongerijmdheid moet worden toegeschreven dat met het gebruik van WXDY gepaard gaat,
als het dan toch niet constructioneel gemotiveerd zou zijn. Zij beweren dat de
constructie zelf de bron van dit oordeel in het midden laat en de hoorder verondersteld wordt dit met behulp van context op te lossen, wat zij technisch opvangen door 'prag(matic resolution)' te noteren bij het argument van het zogenaamde incongruity judgment frame (uiteraard op het hoogste niveau van representatie van de constructie). Ter staving van deze bewering halen zij voorbeeld (14)
aan, waarin advocaten hun strategie van verdediging bespreken:
(14) How are we going to deal with our client's confusing account of what the
photographs were doing in his briefcase?
`Hoe gaan we het verwarrende verhaal van onze cliënt aanpakken van wat
de foto's in zijn tas deden?'
Wiens oordeel van ongerijmdheid wordt uitgedrukt in (14)? Kay en Fillmore
houden vol dat niets wat expliciet met deze zin, of met de uiting ervan, geassocieerd is, kan optreden als (ver)oordelende instantie, en dat de waarde van ongerijmdheid vanwege haar motivering op een exclusief constructioneel niveau
princiyiieel niet kan worden toegeschreven aan een element dat deel uitmaakt van
de constructie. Maar is het wel zo dat de ongerijmdheid van de bijzin in (14)
niet kan worden gerelateerd aan enige zinsinterne component? Het lijkt me dat
de uitdrukking confusing impliciet (in termen van Cognitive Grammar subjectief)
een entiteit oproept die wordt verward, een onuitgesproken doelwit van ontsteltenis dat dienst doet als (even impliciete) bron van het oordeel van ongerijmdheid dat later in de zin wordt uitgedrukt. Opnieuw wordt hier al te snel
verondersteld dat een betekenis die meespeelt op het niveau van de constructie
niet tegelijkertijd kan worden verbonden met eenheden op lagere niveaus, een
euvel waaraan kan worden verholpen door lexicale en grammaticale subconstructionele elementen op een meer systematische wijze te analyseren in meer
schematische termen. Bovendien is het, vanuit een cognitief-linguïstisch geïnformeerd standpunt, geenszins noodzakelijk dat de procedurele betekenissen
die vele grammaticale uitdrukkingen en op presupposities gebaseerde construc-
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ties typeren, en waarbij de hoorder `instructies' krijgt om referenten onafhankelijk te identificeren, meteen en automatisch als pragmatisch moeten worden ge
moge duidelijk zijn dat de Cognitieve Semantiek, die encyclopedisch-dui.Het
is in plaats van logisch /referentialistisch, ruimte laat voor een geïntegreerde behandeling van impliciete betekeniselementen die niet naar het domein van de
pragmatiek worden verwezen uit analytische routine.

3.2 `Vanilla doing'
Ordinair vanille -doen is de tegenhanger van idiomatische gebruiken van hetzelfde werkwoord, specifiek aan een constructie. Ook in dit verband spreken
Kay en Fillmore van een speciale, aan geen ander gebruik te relateren variant
van het werkwoord do, eigen aan WXDY. Maar wellicht zijn er niettemin moleculen van `vanilla doing' terug te vinden in het smaakpalet van de constructie.
Kay en Fillmore vermelden dat de do in (15a) niet verwijst naar een letterlijke
activiteit en dus idiosyncratisch is. De WXDY- constructie verdraagt in het algemeen geen simple present-vorm van dit werkwoord (15b), wat de indruk zou
versterken van haar morfosyntactische gemarkeerdheid:

(15) a What's this scratch doing on the table?
b *WXThat does this scratch do on the table?
`wat doet deze kras op de tafel ?'
Dat een constructie als in (15b), met een perfectief werkwoord in de simple present, sowieso grammaticaal moeilijk ligt in het Engels, is gebleken uit de voorgaande discussie over de progressive (zie ook noot 2). En do behoudt inderdaad
zijn perfectieve eigenschappen, ook binnen WXDY, wat al een minimaal verband met gewoon vanille -doing suggereert. Schematisch (bijv. ook voor het louter grammaticale gebruik in contexten van `do support') kan dit werkwoord
worden gereduceerd tot de aanduiding van een perfectieve gebeurtenis, beperkt
in de tijd en met minstens een hint van dynamiciteit. Dat laatste kan in zeer ab
gebruiken worden geïnterpreteerd in termen van de functionaliteit van-strace
de ene entiteit voor een andere, of het manifeste gebrek daaraan, zoals in (16-

17):
What does this scratch do on the record?
Wat doet deze kras op de plaat ?'
(17) Look at what this color does to/?in your room!
`Kijk wat die kleur doet met/?in je kamer!'
(16)

(16) en (17), beide in de simple present, zijn geen voorbeelden van WXDY, maar
het gebruik van do hier om een (al dan niet gewenst) effect te beschrijven roept
wel degelijk echo's op van de ongerijmdheid die in Kay en Fi imores analyse
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meespeelt, waarbij de idee van ongerijmdheid kan worden geparafraseerd als de
afwezigheid van een plausibele functie voor een gegeven object in een specifiek
kader. 6 Er is weliswaar evenmin sprake van een letterlijke activiteit in deze zinnen, maar dat is geen reden om het verband met prototypische gebruiken van
fysiek do op te geven. En het is helemaal onverantwoord om de doing-vorm in
WXDY zomaar op één lijn te zetten met zuivere (`betekenisloze') hulpwerkwoorden, zoals Kay en Fillmore (1999: 21) doen.
Het is niet zo dat WXDY-do geen informatie toevoegt aan de semantiek van
de constructie, zoals de auteurs beweren: het werkwoord duidt het perfectieve
(temporeel gebonden) profiel aan van de situatie die als ongerijmd wordt voorgesteld, met alle semantische implicaties die zo'n profiel meebrengt, en wijst
minimaal op een (negatief) effect van de aanwezigheid van de X-constituent op
wat in de Y-constituent wordt opgeroepen, en dus toch op een zekere werk
daarom niet verwonderlijk dat het weglaten van do uit-zamheidvnX.Hts
de constructie leidt tot weinig idiomatische varianten die geen enkele notie van
dynamiciteit of uitwerking inhouden, zoals in (18):
(18) Why is this scratch / there a scratch on the table?
`Waarom zit deze kras / er een kras op de tafel?'
Technisch, zo leggen ze uit, behandelen Kay en Fillmore (1999: 19) WXDY
niet als een lexicaal lemma voor be, het hoofd van deze verbale constructie,
omdat zo'n behandeling onterecht (volgens de auteurs) zou suggereren dat de
opgeroepen waarde van ongerijmdheid gewoon een betekenis van be is, en niet
van de gehele constructie. Maar gegeven de centrale rol van de progressive in de
constructie, zou net zo'n suggestie niet helemaal onbruikbaar zijn, nl. dat de
waarde van ongerijmdheid volgt uit één (of meerdere) element(en) van ` XDY
(bijv. be ... -ing). Dat zou de constructie er niet minder interessant op maken,
want er resten haar overigens voldoende speciale (morfosyntactische) kenmerken om een aparte behandeling te rechtvaardigen. Anderzijds heeft, naast die
van be ... -ing, de aanwezigheid van do een minstens even grote invloed op hoe
de constructie wordt gedefinieerd, waardoor in de analyse bepaalde `selecties'
eigen aan de constructie gerust specifiek aan dit laatste element kunnen worden
toegeschreven.

Op (16) kan het antwoord iets zijn als `ze zorgt ervoor dat de plaat verspringt', vermoedelijk een negatief effect (vgl. Wat doet deze voetnoot hier ?' — `Zij verduidelijkt
een punt uit de tekst.'). Ook (17) zou een of andere oprechte respons kunnen uitlokken, en dit in tegenstelling tot de meeste gevallen van WXDY. We zouden
daarom kunnen stellen dat WXDY een ironische vraag naar de functionaliteit van
een onvermoed element stelt, zonder dat daar een zinnige reactie op wordt verwacht.
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4. Conclusie: overal betekenis
Kay en Fillmore poneren de geldigheid van een analyse van de WXDY-constructie als een speciaal grammaticaal object, en overtuigen daar grotendeels in.
Ze betogen op plausibele wijze dat de Engelse grammatica een specifieke conventie (regel, schema, constructie) bevat die het WXDY-type van zinnen, en
alleen dit type, motiveert. Methodologisch impliceert hun aanpak dat die eigenschappen van de data uit de analyse worden gefilterd die te wijten zijn aan andere constructies van het Engels (inclusief afzonderlijke morfemen/lexemen).
Op die manier betrekt een theorie als Construction Grammar idealiter zowel de
meest idiomatische als de meest algemene patronen van een taal bij haar verklaring.
De verleiding is groot om strikt idiomatische (exotische) eigenschappen te
ontdekken in een bepaald patroon, althans in een paradigma dat de niet -compositionele aard van constructies wil aantonen. Dat gaat soms (en zeker niet
noodzakelijkerwijze) ten koste van de aandacht voor het algemene in taal, dat
zich per definitie op een hoger analytisch niveau bevindt. Dat is ook, vermoed
ik, wat in Kay en Fillmore (1999) deels is gebeurd, ondanks het inzicht dat het
idiomatische ons niets vertelt, tenzij in zijn interactie met gemotiveerde of niet arbitraire aspecten van taal. Schematische betekenissen, met andere woorden,
bewijzen hun nut voor linguïstische analyse in minstens twee opzichten: om de
relatie tussen betekenis en gebruik/interpretatie (meaning vs. use/sense) scherp te
stellen binnen het semantisch spectrum van een `constructie', én om tussen
constructies uit te maken wat de verschillende bronnen van betekenis zijn zoals
die, individueel en altijd op partiële wijze, bijdragen tot een (potentieel niet compositionele) representatie (zie Janssen 1994). En wat zijn zulke schema's nu
anders dan de producten van een principieel op monosemie gerichte verklaring,
t.t.z., een die streeft naar de grootst mogelijke generalisering 7 De schema's
waarbij zo'n verklaring uitkomt, zijn typisch géintegreerde, unitaire concepten
(geen ongestructureerde bundels van kenmerken e.d.) die op een categorische
manier een facet van onze ervaring met en kennis van de wereld voorstellen
(Janssen 1995, 2003) — bijv. de notie van een ongerijmde situatie als in WXDY.
Dat hun interpretatie, telkens als ze effectief worden toegepast door een spreker /hoorder, contextueel verrijkt wordt, is een haast triviale opmerking die na?

De term `monosemie' is eventueel misleidend omwille van zijn eerste lid, dat een
exclusieve gerichtheid op één overkoepelende betekenis per uitdrukking vooropstelt. Een monoseme analyse kan, maar hoeft echter niet te leiden tot één basisbetekenis. Het gaat er in feite om de analyse te laten uitmonden in de meest algemene,
en dus de meest omvattende en verklarende termen, zoals in alle goede vormen van
wetenschap, en niet om per se op zoek te gaan naar unieke schema's als absoluut
principe van verklaring. Misschien zouden we het daarom ook beter kunnen hebben
over een begrip als `oligosemie', of iets aanverwants.
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laat om een solide basis te bieden voor het in de hedendaagse taalkunde zo omstreden methodologische onderscheid tussen semantiek en pragmatiek. In een
semantiek die zichzelf cognitief noemt, wordt het pragmatische statuut van een
betekenis niet bepaald door haar contextuele afhankelijkheid, maar door de
(in)compatibiliteit tussen de conventionele associatie van een vorm en zijn betekenis en wat de spreker op een bepaald moment precies bedoelt.
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De aap trekt een grimas, dus de aap heeft plezier
De psychologische basis van de cognitieve linguïstiek
Wilbert Spooren*

Abstract — In his career Theo Janssen has propagated the cognitive linguistic approach to the study of
language and language use. In a recent publication Danssen te versch.) he has taken a route that may
be misinterpreted as leading to an anlicognitive and behavioristic destzny, which could well be
characteristic of present-day cognitive linguistics. In this contribution, five worries uttered in cognitive
linguistic circles about the theoretical foundations of linguistics are discussed and, where possible,
countered. It is concluded that what we need in the study of language and language use is a strategy of
converging evidence.

1. Inleiding
Het vertrek van Theo Janssen is een moment van bezinning. Janssen heeft zich
in zijn jaren aan de Vrije Universiteit altijd sterk ingezet voor een bestudering
van het taalsysteem met het oog op het taalgebruik. Niet voor niets leggen de
twee onderwijsboeken die hij in de laatste tien jaar schreef (Janssen 1997) dan
wel redigeerde (Janssen 2002) heel nadrukkelijk de relatie tussen taalsysteem en
taalgebruik. Daarmee heeft hij de neerlandistische taalkunde aan de VU een
heel eigen signatuur gegeven. Al vroeg heeft hij zich dan ook meer thuis gevoeld in het paradigma van de cognitieve linguïstiek dan in meer formele benaderingen van de taalkunde. Bij zijn vertrek is het de moeite waard eens na te
denken over de waarden van dat paradigma.
De benaming `cognitieve linguïstiek' is in menig opzicht misleidend (Gibbs
1996). De naam suggereert dat andere benaderingen van de linguïstiek geen oog
hebben voor implicaties van de analyses voor het menselijk cognitief systeem.
Zo'n suggestie is beslist onjuist: vanaf het begin heeft het generatieve paradigma mentalistische claims gehad over de aard van de representaties. Een ander
misleidend aspect van de naam cognitieve linguïstiek is dat hij een eenheid suggereert die er beslist niet is. Allerlei verschillende raamwerken en methodes
worden gedekt door die vlag en de belangrijkste bestaansreden voor de cognitieve linguïstiek lijkt wel een negatieve te zijn, namelijk een antimentalistisch uitgangspunt. Zoals de ICLA-site meldt:
Cognitive Linguistics grew out of the work of a number of researchers active in
the 1970s who were interested in the relation of language and mind, and who
* Afd. Taal & Communicatie, Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam.
<w.spooren@let.vu.nl>. Margreet Onrust inspireerde me tot de titel van mijn bij drage. Dank aan Esther Pascual, Ted Sanders en Gerard Steen voor opmerkingen
bij een eerdere versie van deze tekst. Uiteraard zijn alle (denk)fouten de mijne.

150

Wilbert Spooren
did not follow the prevailing tendency to explain linguistic patterns by means of
appeals to structural properties internal to and specific to language. Rather than
attempting to segregate syntax from the rest of language in a `syntactic component' governed by a set of principles and elements specific to that component,
the line of research followed instead was to examine the relation of language
structure to things outside language: cognitive principles and mechanisms not
specific to language, including principles of human categorization; pragmatic
and interactional principles; and functional principles in general, such as iconicity and economy. (http://www.cogling.org/cl.shtml, geraadpleegd op 19-1-2006)

Dit in wezen negatieve uitgangspunt heeft tot heel verrassende nieuwe inzichten geleid en is, getuige het succes van de ICLC-conferenties, vruchtbaar gebleken (zie ook Geeraerts en Cuykens red., te versch.). Het enthousiasme over de
vernieuwing van de cognitieve linguïstiek deel ik van harte. Tot de belangrijke
verdiensten van de cognitieve linguïstiek reken ik het gegeven dat nieuwe thema's op de agenda zijn gezet. Voorbeelden daarvan zijn de bestudering van taal
natuurlijke context, aandacht voor nauwgezette analyses van-verschijnl
de taalverwervingscontext van leerders, de relatie tussen talige en algemeencognitieve principes van taalgebruik en aandacht voor de relatie tussen taalwetenschap en psycholinguïstiek (zie Sanders en Spooren te versch.). Ook staat de
cognitieve linguïstiek open voor nieuwe onderzoeksmethoden, zoals het gebruik van spontaan taalgebruik in natuurlijke context, bijv. in de vorm van corpora.l Tegelijkertijd lijkt een bestaansreden voor veel cognitief linguïstisch werk
te bestaan uit een aanval op generatieve analyses van taalverschijnselen en thema's. Voorbeelden daarvan zijn aanvallen op het aangeboren taalvermogen en
de critical age-hypothese, de heranalyse van zgn. eilandbeperkingen en de oppositie tegen taalspecifieke modules. Die aanvallen dreigen in mijn ogen in sommige
gevallen door te slaan en te leiden tot behaviorisme, anti-cognitivisme, apriorisme en een afkeer van nomothetisch onderzoek. Juist omdat de cognitieve lin guïstiek zo'n wezenlijke vernieuwing van de taalwetenschap inhoudt, maak ik
me bezorgd om deze ontwikkeling. In zijn recente bijdrage aan de afscheidsbundel voor Lachlan Mackenzie Ganssen te versch.) neemt Theo Janssen een
aantal posities in die voor mijn gevoel dat gevaar in zich houden. Daarom wil ik
in deze bijdrage mijn visie geven op een aantal van die standpunten.
2. Janssen (te versch.) over een spreker/hoorder-gebaseerde grammatica
In zijn bijdrage gaat Janssen in gevecht met formeel-semantische analyses waar
notie zinsbetekenis (`zin' in de zin van `uiting buiten context') een rol-inde
Esther Pascual wijst me er terecht op dat de belangstelling van cognitieve linguïsten
voor concreet taalgebruik vaak niet meer lijkt dan lippendienst. Zo komt er in Langackers (2001) discussiestuk over de relatie tussen discourse en grammatica geen
voorbeeld van spontaan taalgebruik voor.
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speelt. Betekenistoekenning is in de ogen van Janssen (en velen met hem) het
resultaat van een interactief proces, waarin de spreker met zijn geluidssignalen
de hoorder leidt bij het vaststellen welke situatie relevant is in het huidige refe
Betekenistoekenning is ook een groot aantal dingen niet. Beteke--rentikad.
nistoekenning is bijvoorbeeld niet gebaseerd op bewuste analyse van het geluidssignaal. Betekenistoekenning is ook niet het maken van een mentale representatie van de bedoeling van de spreker. Het is geen overdracht van een ab
mentale representatie. Om het proces van betekenistoekenning te be--strace
schrijven hoeven we niet een tussenliggend niveau aan te nemen van zinsbetekenis. Een bezwaar tegen het idee van een mentale representatie is dat dat een
interpretatiemechanisme voor die mentale representatie vereist, wat weer tot
een mentale representatie leidt die op zijn beurt geïnterpreteerd moet worden,
etc., ad infinitum. Bovendien leidt zo'n idee af van het gegeven dat een uiting
een handeling is. En in ieder geval kan dat proces van betekenistoekenning alleen plaatsvinden door menselijke wezens (en niet bijvoorbeeld gesimuleerd
worden op een computer) .
Het is mogelijk om deze visie te lezen als een pleidooi tegen de `buizenpostmetafoor' van communicatie. Volgens die metafoor is communicatie een proces
waarin ideeën en bedoelingen van de spreker in een pakketje verstuurd worden
via een medium (spraak of tekst). De ontvanger pakt na ontvangst het pakketje
uit en decodeert zo de ideeën en bedoelingen van de spreker. De metafoor lijkt
op een aantal punten niet in staat om de complexiteit van communicatie te beschrijven (zie Janssen 2002, hoofdst. 1, voor een uitgebreide bespreking hiervan). Zo is communicatie doorgaans een proces van co-constructie: de betekenis van uitingen is niet vooraf gegeven, nee, spreker en hoorder creëren die betekenis beiden actief, zodat de precieze interpretatie van een uiting afhangt van
context tot context.

Mocht Janssens standpunt een aanval zijn op de buizenpost-metafoor, dan
lijkt zijn standpunt weinig controversieel. Maar het is waarschijnlijker dat het
beeld dat Janssen hier schetst radicaler is. Het getuigt van een aantal angsten dat
leeft binnen een deel van de cognitieve linguïstiek. Die angsten staan ironisch
genoeg op gespannen voet met het cognitieve karakter van de taalwetenschap.
Ik zal die angsten hieronder beschrijven en, waar mogelijk, proberen weg te
nemen.
3. Cognitieve linguïstische angsten

3.1

De angst voor de `intentional fallacy'

Literatuurwetenschappers waken angstvallig om al te makkelijk aannames te
doen over bedoelingen van auteurs. We hebben geen toegang tot die bedoelingen en wie daar wel uitspraken over doet bedrijft de intentionaliteitsdrogreden
(de `intentional fallacy'). Cognitieve psychologen aarzelen niet om erg makkelijk
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aannames te doen over de bedoelingen van een denkende instantie. Of zoals
Margreet Onrust (p.c.) dat eens treffend samenvatte: "De aap trekt een grimas.
Dus: de aap heeft plezier." Ook Janssen waarschuwt voor de `intentional fallacy'. We hebben niet rechtstreeks toegang tot de bedoelingen van onze conversationele partner, het enige wat we hebben is het geluidssignaal. Alle bedoelingen die we daar verder aan toekennen zijn inferenties van de kant van de
hoorder Ganssen te versch.: 12).
Nu is het ontegenzeggelijk waar dat we niet rechtstreeks toegang hebben tot
de bedoelingen van de spreker. Maar wat we wel hebben is het geheel aan contextuele informatie, zoals onze gedeelde achtergrond, de situationele context, de
voorafgaande en volgende handelingen. Clark (1996) analyseert communicatieve intenties in termen van zgn. joint actions, en bespreekt in het kader daarvan
wat hij noemt de actieladder. Bij het uitvoeren van een communicatieve handeling worden geluid en gebaren geproduceerd, maar die worden tegelijkertijd als
signaal (d.w.z. als betekenisvol), als een taalhandeling en als een gezamenlijke
actie geïnterpreteerd. Dus wie tot zijn hoorder zegt, `Ga zitten' (al wijzend naar
een stoel), produceert geluidssignalen en gebaren, die als signaal geïnterpreteerd
worden, namelijk als een uitnodiging, die onderdeel is van een gezamenlijke actie (een gesprek voeren). Met andere woorden, bedoelingen worden gedemon
blijken uit vervolgacties. Mensen maken voortdurend hypotheses-stredn
over de bedoelingen van hun conversationele partners en voor de juistheid van
die hypotheses wordt evidentie geaccumuleerd in de omringende context. Wie
dus louter op de grimas afgaat om te concluderen dat de intentie van de aap is
te lachen, heeft weinig evidentie gebruikt. 2
3.2 De angst voor abstracte mentale representaties
Het betoog van Janssen getuigt van een afkeer van de aanname dat het proces
van interpretatie leidt tot het maken van een mentale representatie (ook wel
semantische of propositionele representatie genoemd) door de hoorder. Voor
wie vanuit de psychologie vertrouwd is met onderzoek naar de verwerking van
en het geheugen voor teksten, is dit een bijzonder standpunt. Discoursepsychologen als Walther Kintsch, Murray Singer en Philip Johnson-Laird hebben om
betoogd voor de psychologische realiteit van mentale representaties.-standig
Kintsch (1998) wijdt bijvoorbeeld een aparte paragraaf (par. 3.1.3) aan de psychologische realiteit van proposities als representatie-eenheden van tekstbegrip.
Hij verwijst daarbij naar allerlei onderzoek naar geheugen voor tekst, waarin de
notie `propositie' een centrale rol speelt. Een voorbeeld daarvan is de bevinding
dat mensen zich beter woorden kunnen herinneren die uit dezelfde propositie
2

Natuurlijk doet zich hier Wittgensteins vraag voor of we dieren zouden kunnen begrijpen ook als zij en wij dezelfde code zouden beheersen, gegeven het ontbreken
van voldoende `common ground'.
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voortkomen dan woorden die uit verschillende proposities komen, zelfs als de
afstand tussen de woorden uit dezelfde propositie groter is dan die tussen de
woorden uit verschillende proposities.
Wellicht is de angst voor mentale representaties eerder een angst voor statische modellen dan voor de mentale representaties an sich. In dat geval is de
angst ongegrond, want Kintsch merkt nadrukkelijk op dat de realiteit van proposities niet incompatibel is met aannames over dynamische representatiemodellen, waarin betekenis in context wordt toegekend.

3.3 De angst voor niet gegronde primitieven
Formeel-semantische theorieën veronderstellen dat aan uitingen een abstracte
mentale representatie wordt toegekend, maar de bouwstenen van die representatie zijn niet verankerd. Het zijn maar abstracte symbolen. Onduidelijk blijft
hoe het voor mensen mogelijk is aan die abstracte symbolen betekenis toe te
kennen.
In de cognitieve linguïstiek wordt de oplossing voor dit probleem gezien in
zogenaamde embodiment- theorieën (Lakoff en Johnson 1998). Deze stellen dat
de primitieve concepten verankerd moeten zijn in het menselijk lichaam. Dat
kan bijvoorbeeld doordat deze bouwstenen van de conceptuele structuren ontleend zijn aan lichamelijke en sociale ervaringen. Voor de these dat cognitie embodied is, is veel empirische evidentie (zie Zwaan 2004 voor een overzicht). Dat
onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat leestijden van zinnen als `open the drawer'
toenemen als tegelijkertijd incongruente acties moeten worden ondernomen
(zoals een joystick van je af bewegen) (Glenberg en Kaschak 2002). Een ander
voorbeeld is het onderzoek van Boroditsky (2001). Zij toonde aan dat mensen
die vooraan in een wachtrij staan de ambigue zin `Wednesday's meeting has
been moved forward by two days' anders interpreteren dan mensen achteraan
in een wachtrij. Buiten context kan de uiting betekenen dat de bijeenkomst verplaatst is naar maandag of dat de bijeenkomst verplaatst is naar vrijdag. De interpretatie hangt af van de metafoor die de hoorder hanteert voor tijd. De
interpretatie `vrijdag' past bij een conceptie van tijd als iets waarvan het verleden achter je ligt en de toekomst voor je (dit heet wel het `ego-moving'-perspectief). Wie de voorkeur geeft aan de `maandag'-interpretatie hanteert een opvatting van tijd als iets dat op je afkomt (het `time-moving'-perspectief).
De discussie over `embodied cognition' roept herinneringen op aan de discussie over connectionisme en neurale netwerken (Rumelhart en McLelland
red. 1986). In het connectionisme worden mentale processen gemodelleerd
door ze weer te geven als activitaties van knopen in netwerken. Die netwerken
zijn tot op zekere hoogte zelflerend, doordat ze op grond van training leren wat
optimale activatierelaties zijn tussen de verschillende knopen. Daarmee worden
ze wel gezien als alternatieve modellen voor menselijke cognitie dan traditionele
symboolmanipulatiemodellen zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden in de
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generatieve grammatica. Het aantrekkelijke van een connectionistisch model is
dat er nergens expliciete regels in het netwerk zitten terwijl het model zich wel
volgens die regels gedraagt. Die regels zijn te beschouwen als epifenomenen.
Eén van de argumenten die voor het connectionisme is ingebracht is dat het
voorstelbaar is dat de menselijke geest ook een neuraal netwerk is, aangezien
die bestaat uit neuronen en synapsen. Nu heeft Levelt (1989) al betoogd dat het
een misverstand is om te denken dat uit de vermeende isomorfie tussen connectionistische netwerken en de menselijke geest de superioriteit van dergelijke
modellen zou blijken. De echte test is of het mogelijk is om met een connectionistisch netwerk mentale processen te modelleren. Levelts evaluatie is op dit
punt negatief: op zijn best is een connectionistisch netwerk een taal, een implementatiemedium voor het modelleren van mentale activiteit. Zo bezien is het
heel wel mogelijk om klassieke symboolmanipulatiemodellen te modelleren in
een connectionistisch raamwerk.
Een vergelijkbare overweging is te maken ten aanzien van `embodied cognition'. Als het waar is dat de bouwstenen van de conceptuele structuur constructen zijn die ontleend zijn aan gedrag, dan wil dat niet zeggen dat er geen conceptuele structuren zijn. Ook volgt daar dan niet uit dat mentale processen wel
of niet gemodelleerd kunnen worden als manipulaties van conceptuele structuren. Het is net als in het geval van het connectionisme heel wel denkbaar dat
klassieke symboolmanipulatiemodellen te modelleren zijn in een `grounded
cognition' raamwerk.
`Grounded cognition' is het antwoord van de cognitieve linguïstiek op het
cartesiaanse dualisme. Of grounded cognition op gespannen voet staat met het
modelleren van mentale processen als abstracte symboolmanipulaties staat nog
te bezien. In ieder geval kan de vraag naar die spanning niet a priori beantwoord worden. Hoe adequaat `embodied cognition' mentale modellen zijn,
hoort een empirische vraag te zijn.

3.4 De angst voor betekenis los van context
Betekenisconstructie is een interactief proces, waarbij spreker en hoorder beiden actief zijn en dat afhankelijk is van de context waarin de uiting gepleegd
wordt. Dit is een geaccepteerde visie in taalgebruiksonderzoek. Daaruit trekt
Janssen de conclusie dat er geen invariabele, contextonafhankelijke betekeniselementen zijn. Morfemen, woorden, zinnen hebben geen betekenis.
Ik wil daar een andere opvatting tegenover stellen, één die vrij gangbaar is in
het taalgebruiksonderzoek. Talige elementen bevatten instructies die aanwijzingen vormen hoe de interpretator de mentale representatie die hij of zij tot op
heden gemaakt heeft dient bij te stellen. Wie het woord maar tegenkomt, weet
dat hij twee mentale ruimtes moet construeren die elk een stand van zaken beschrijven die onverenigbaar is met de andere. Wie het woord in verwerkt, weet
dat hij een relatie moet leggen tussen een object en een container. Wie het
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woord ik verwerkt, weet dat er verwezen wordt naar de spreker van de uiting.
Die instructie vormt de context-onafhankelijke betekeniscomponent van het
woord. Dat een dergelijke betekenis in een concrete context aangepast moet
worden (bijvoorbeeld als een secundaire spreker geciteerd wordt die ik ge
doet niets af aan de realiteit van context- onafhankelijke betekenisele--bruikt)
menten. Een vergelijkbare visie op talige elementen als verwerkingsinstructies is
te vinden bij zulke auteurs als Ducrot (1980), Lang (1984), Fauconnier (1985),
Spooren (1989), Verhagen (2005) en Sanders en Spooren (te versch.).

3.5 Angst voor nomothetisch onderzoek
Een traditioneel onderscheid in de wetenschapsmethodologie is dat tussen nomothetisch en idiografisch onderzoek. In nomothetisch ('wettenstellend) onderzoek wordt gezocht naar regelmaat achter verschijnselen. Typisch nomothetisch onderzoek probeert kenmerken van onderzoeksfenomen te verzamelen en
aan de hand daarvan conclusies te trekken over verbanden tussen de fenomenen waarin men geïnteresseerd is. Wie bijvoorbeeld wil weten of het voegwoord want vaker in epistemische contexten voorkomt dan het voegwoord omdat, kan van een groot aantal contexten van want en van omdat vaststellen of het
om epistemische contexten gaat en vervolgens het verschil in epistemiciteit
toetsen. Wie idiografisch (`het eigene beschrijvend') onderzoek doet is geïnteresseerd in een nauwgezette beschrijving van een unieke, niet -herhaalbare gebeurtenis.
De these dat een uiting haar betekenis krijgt in context, in een proces van
co-constructie, leidt er nogal eens toe, ook in cognitief-linguïstische kringen, dat
bij de analyse van taal in context de voorkeur wordt gegeven aan idiografisch
onderzoek: minutieuze analyse van betekenisnuances op etnomethodologische
basis, bijvoorbeeld met gebruikmaking van de conversatieanalyse. De fijnzinnige betekenisnuances die uit dat proces naar boven komen getuigen vaak van
een bewonderenswaardige gevoeligheid voor interpretaties en een verrijking van
het taalkundig arsenaal. Tegelijkertijd gaat er ook een dreiging van uit als aan de
`single-case analysis' een exclusieve status wordt toegekend, zoals dat bijv. gebeurt door Schegloff (1993). Hij stelt dat kwantitatieve uitspraken over taalverschijnselen teruggaan op ongemotiveerde aannames zoals het bestaan van een
base-line om het belang van een verschijnsel te interpreteren. Schegloff noemt
het voorbeeld van het aantal keren lachen per minuut; om die te kunnen tellen
zouden we moeten weten wat plaatsen zijn waar lachen voor had kunnen komen. Een andere reden om afkerig te zijn van een nomothetische aanpak is dat
we bij het indelen van verschijnselen in categorieën uitgaan van bestaande categorieën, terwijl die categorieën doorgaans `werkende-weg' geconstrueerd worden en dus niet op voorhand, pretheoretisch, voorhanden zijn. Wat 'epistemisch' is, is niet vooraf gegeven, aldus de idiograaf, maar zien we door naar de
data te kijken.
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Daar valt op een aantal manieren iets tegen in te brengen. Allereerst een
concessie: natuurlijk is het zo dat in veel kwantitatief onderzoek op naïeve wijze
gebruik gemaakt wordt van categorieën, terwijl die categorieën doorgaans problematisch zijn. Tegelijkertijd getuigt de aanname dat de conversatieanalist zonder aannames vooraf, als een echte empirist de verschijnselen bekijkt, van gren
naïviteit. De vertaling van een gesprek in een transcript is een activiteit-zenlo
die vol categoriseringskeuzes zit. De vaststelling dat iets als pauze telt is een
daad van categorisering. Ook is het een misvatting om te denken dat het binnen
een conversatieanalytisch kader onmogelijk is om kwantitatieve uitspraken te
doen. Een voorbeeld van een onverdacht conversatieanalytische kwantitatieve
uitspraak is: "The construction format [maar + recycling an abandoned telling]
used in an environment of the possible closure of a potentially alternative line
of development [...] may be used as a device for resuming an abandoned line of
development that came before the alternative one" (Mazeland en Huiskes
2001). Hier wordt overduidelijk een generalisatie beschreven.
En zo hoort het ook, mijns inziens. Wie een empirische werkelijkheid (al
dan niet geconstrueerd) beschrijft, streeft naar algemene uitspraken over verschijnselen. Zo iemand doet er goed aan gebruik te maken van wat voor infor matie ook maar hij of zij te pakken kan krijgen. Die evidentie kan uit single-case
analysis komen, of uit grootschalig corpusonderzoek naar natuurlijk taalgebruik
of (in geval men een bepaalde eigenschap wil isoleren en `onder het vergrootglas' bestuderen) uit een experiment. In het ideale geval convergeert die evidentie, doordat verschillende informatiebronnen elkaar ondersteunen. Idiografische en nomothetische visies op de wetenschap horen elkaar aan te vullen. De
idiografische aanpak speelt daarbij een belangrijke rol, bijv. voor het genereren
van hypotheses die in een later stadium getoetst kunnen worden, of als luis in
de pels om aannames uit nomothetisch onderzoek te problematiseren.
4. Conclusie
Ik heb in deze bijdrage betoogd dat de cognitieve linguïstiek een waardevolle
bijdrage levert aan de studie van taal en taalgebruik. Tegelijkertijd heb ik een
aantal tendensen geconstateerd die mijns inziens de verdere ontwikkeling van
de cognitieve linguïstiek bedreigen. De angsten die ik heb geschetst kunnen leiden tot een anticognitieve houding, bijvoorbeeld uit afkeer van mentale representaties van intenties, en tot behaviorisme, uit afkeer van het toekennen van
intenties aan uitingen of uit misplaatste gevoelens van superioriteit over etnomethodologische onderzoeksgegevens. Ik pleit ervoor dat we de bestudering
van taal en taalgebruik een empirische onderzoekstraditie laten zijn, die gebruik
maakt van zoveel mogelijk onderzoeksinstrumenten als ons ter beschikking
staan. Pas dan wordt de cognitieve linguïst de inter- en transdisciplinaire onderzoeker van taal en taalgebruik die Theo Janssen in zijn carrière steeds voor ogen
heeft gestaan.
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Dreigt polysemie uit de hand te lopen?
Een oefening in semantische categorisering
Arie Verhagen*

Abstract — This paper reports on an exercise in semantic categorization, in an attempt to address the
issue of polysemy for two particular verbs in Dutch (beloven `promise' and dreigen `threaten that
exhibit both descriptive and evaluative (`subjective) uses. it turns out that d Brent criteria for distin
-guishndfertmagyilcondtresu.Bialocrthdfensalikd
to d Brent constructional contexts with which the verbs are conventionally associated. I therefore suggest
that if these conventions are themselves taken to be the meanings of the words (rather than the conceptual content associated with the forms through these conventions), the conclusion that the words are
polysemous is both unavoidable and unproblematic.
1. Inleiding
In Verhagen (1995, 2000) wordt een parallel getrokken tussen verschillende ge
werkwoorden beloven en dreigen: beide kunnen zowel een-bruikswjzenvad
taalhandeling benoemen die uitgevoerd wordt door de referent vanl het subject
van de zin (voorbeelden (1) en (2)), als een zekere evidentiële of epistemische
evaluatie van de kant van de spreker (voorbeelden (3) en (4».
(1)
(2)

jeltsin beloofde de hervormingen te zullen voorzetten.
Het Noordkoreaanse delegatielid [...I dreigde Seoul in `één grote vlammenzee te veranderen'.

(3)
(4)

De Champions League beloofde een ideaal slotcouplet te krijgen.
Sla uit de kas dreigde onverkoopbaar te worden.

Het gaat mij nu niet om de precieze semantische karakterisering van het tweede
soort gevallen. Ook zonder dat we beslissen of ze beter 'evidentieel' of `epistemisch' genoemd kunnen worden, is het verschil met de eerste soort gevallen
duidelijk genoeg; ik zal ze van elkaar onderscheiden als `objectieve' ((1)-(2)) en
`subjectieve' ((3)-(4)) gebruikswijzen van beloven en dreigen.
Moeten we nu aan deze verschillende gebruikswijzen de status van verschillende betekenissen toekennen? Anders gezegd: zijn beloven en dreigen polyseem, of
hebben ze elk slechts één algemene betekenis, die in verschillende contexten
een verschillende interpretatie oplevert 2
?

* E-mailadres van de auteur: <Arie.Verhagen@let.LeidenUniv.nl>.
In de rest van dit stuk zal ik kortweg speken van `subject' e.d.
2 De overwegingen in dit stukje zijn een nevenresultaat van pogingen om een grote
verzameling feitelijke gebruiksgevallen (uit de Volkskant van 1994) van deze werkwoorden in deze twee categorieën in te delen.
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2. Tegenstrijdige aanwijzingen
Om te beginnen zou het feit dat dezelfde soorten gebruikswijzen optreden bij
verschillende werkwoorden, een aanwijzing kunnen zijn in de richting van het
antwoord monosemie: een aantrekkelijke verklaring is immers dat een en hetzelfde interpretatie-mechanisme bewerkstelligt dat verwante betekenissen (hier
commissieve taalhandelingen) gelijksoortige `afgeleide' interpretaties kunnen
krijgen. Bovendien is het hier zo dat het soort context waarin de ene of de andere interpretatie optreedt, daadwerkelijk hetzelfde is voor beide werkwoorden:
in (1) en (2) zijn de subjecten bezielde entiteiten en benoemen de complementen handelingen die onder controle staan van het subject, terwijl de subjecten in
(3) en (4) onbezield zijn en de complementen processen benoemen die niet onder controle van het subject staan; dat lijkt een afdoende verklaringsgrond te
bieden waarom de interpretatie van de werkwoorden hier wel anders moet zijn.
De relatie tussen interpretatie en linguïstische context van de werkwoorden is
ook nog eens op één lijn te stellen met die tussen `agens-gebaseerde' en `epistemische' modaliteit, zoals gedocumenteerd in Heine (1995); enkele voorbeelden daarvan zijn:
(5)
(6)

Je moet even bellen met de baas.
Als 't goed is, moet het daar nog liggen.

In(5) gaat het om een verplichting van het subject van de zin, dat subject is
bezield, en het complement duidt een actie aan onder controle van het subject.
In (6) daarentegen gaat het om een conclusie waartoe de spreker zich in de gegeven omstandigheden verplicht acht, het subject is onbezield, en het complement duidt een ongecontroleerde situatie aan. Kortom, er lijkt een algemeen
mechanisme ten grondslag te liggen aan het verschil tussen objectief en subjectief beloven en dreigen, zodat dat verschil niet in die werkwoorden zelf gelokaliseerd hoeft te worden. De relatie tussen interpretatie en betekenis van al deze
werkwoorden lijkt een prima kandidaat voor de status van `principe van conceptualisering' dat, samen met de algemene betekenis van een woord, de diversiteit aan gebruikswijzen van dat woord kan verantwoorden (cf. Janssen 2003).
Aan de andere kant maakt o.a. Heine (1995) zelf ook al duidelijk dat het feit
dat dezelfde principes terug te vinden zijn bij verschillende werkwoorden,
geenszins voldoende grond is voor de conclusie dat de werkwoorden niet polyseem zijn; 3 er kunnen heel goed andere redenen zijn om de verschillende ge
toch ook direct met de werkwoorden zelf geassocieerd te achten.-bruikswjzen
Ook in het geval van beloven en dreigen zijn zulke redenen te geven. Zo zijn er
duidelijk dubbelzinnige gevallen:
3

Dat zou, zoals terecht opgemerkt door Boogaart (2005), een geval zijn van de zogeheten `rule-list fallacy'.
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Het nieuwe college van B&W belooft snel te zijn.
[Het grootste gevaar voor het ANC vindt hij] dat de zwarte kiezers dreigen weg te blijven.

De ene lezing van (7) houdt in dat het college de belofte doet ergens snel mee
te zijn (waarschijnlijk met het doorvoeren van maatregelen), en de andere dat de
schrijver inschat (bijv. op grond van de reputatie van de leden ervan of de eerste daden) dat het college snel is. Speciaal relevant is dat er tussen die twee lezingen gekozen moet worden; er is niet zoiets als een `vage', maar wel consistente interpretatie waarbij in het midden blijft welke van de twee lezingen gevolgd wordt. Op dezelfde manier kan (8) zowel gelezen worden als inhoudend
dat de zwarte kiezers het dreigement uiten om niet te gaan stemmen, als dat de
`hij' van de hoofdzin de inschatting maakt dat de zwarte kiezers wel eens weg
zouden kunnen blijven. Deze stand van zaken en met name het feit dat er in die
dubbelzinnige gevallen tussen de ene en de andere lezing `geswitcht' moet worden, lijken een duidelijk aanwijzing op te leveren voor polysemie (vgl. Geeraerts
1993, en de daar aangehaalde literatuur, o.a. p. 233).
Als een element daadwerkelijk meerdere betekenissen heeft, is het vaak
mogelijk om het zonder logische tegenspraak in een conjunctie van een positieve en een formeel identieke negatieve zin te gebruiken (`p en niet p'), namelijk met een andere betekenis in elk van beide zinnen (Geeraerts 1993). Met enige moeite (met name gebruik van contrast-accent), lijkt het mij inderdaad mogelijk om met de onderhavige gevallen zulk soort zinnen te construeren:
(9)
(10)

Het nieuwe college belooft snel te zijn, ondanks het feit dat het niet beloof
snel te zijn.
Weliswaar is het niet zo dat de zwarte kiezers dreigen weg te blijven, maar
ze dreigen toch weg te blijven.

In feite liggen de zaken hier wel iets ingewikkelder. Merk op dat het zowel in (9)
als in (10) de objectieve variant is die ontkend wordt. Als we die verhouding omkeren, dan is het resultaat in beide gevallen op z'n best nogal vreemd:
'Weliswaar belooft het nieuwe college snel te zijn, maar het belooft niet snel
te zijn.
(10)' 'Ik denk niet dat de zwarte kiezers dreigen weg te blijven, hoe hard ze ook
dreigen weg te blijven.

(9)'

Dit kan echter verklaard worden als we ervan uitgaan dat de objectieve en subjectieve lezingen hun retorische, argumentatieve strekking delen, en dat de objectieve variant dus een specifiekere conceptuele inhoud heeft dan de subjectieve.
Als je de uitvoering van een belofte of dreigement rapporteert, versterk je de
gedachte dat wat er beloofd of gedreigd wordt daadwerkelijk kan gebeuren, en
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als je die gedachte net versterkt hebt, kun je hem niet tegenspreken zonder een
gevoel van inconsistentie op te roepen. Daarentegen kun je wel zonder inconsistentie zeggen dat je aanwijzingen hebt dat er iets gaat gebeuren, en tegelijk
één specifiek soort aanwijzing (dat er een taalhandeling is uitgevoerd) ontkennen. Dan is het hier gedemonstreerde fenomeen van hetzelfde type als we bij
`autohyponiemen' aantreffen: zin (11) kan ook alleen maar goed begrepen worden als uitdrukkend dat Herman wel een rund is, maar geen vrouwelijk rund —
het omgekeerde is met zichzelf in tegenspraak aangezien ieder vrouwelijk rund
(specifiekere betekenis) per definitie een rund (omvattende algemene betekenis)
is:
(11)

Herman is een koe, maar hij is geen koe.

Zo bezien levert een en ander een extra stukje evidentie op voor de semantische analyse in Verhagen (1995), en kan het tevens als aanwijzing voor polysemie in stand blijven. Hoewel het dus in eerste instantie mogelijk leek om voor
beloven en dreigen elk maar één betekenis aan te nemen (omdat het verschil tussen
objectieve en subjectieve gebruikswijzen toe te schrijven was aan het verschil in
constructies), hebben we nu andere aanwijzingen dat de werkwoorden toch
polyseem zijn.
Een probleem is echter dat er óók aanwijzingen zijn voor `vage' interpretaties,
die als het ware het midden houden tussen een objectieve (`taalhandeling') en
een subjectieve (`evidentie') lezing, of waarbij eigenlijk niet goed vast te stellen
is wat het verschil tussen de ene en de andere lezing zou zijn. Beschouw bijv.
(12) en (13):
(12)
(13)

[de Eurostar,] die ons in drie uur en nog wat minuten van Brussel Zuid
naar Londen belooft te brengen, ...
-staion
[Het waren immers president Clinton en vice-president Gore die zich in
september vorig jaar extra inspanden voor het vrijhandelsverdrag,] toen
een meerderheid in het Congres dreigde tegen te stemmen.

In (12) wordt niet alleen maar uitgedrukt dat de spreker een zekere (positieve)
verwachting heeft, maar wel degelijk ook het beeld opgeroepen dat iets of iemand een verplichting op zich neemt; de schrijver heeft recht van klagen als hij
niet binnen drie uur (en een beetje) in Londen is. Het feit dat er een actie (`naar
Londen brengen') vermeld wordt, en dat het betrekkelijk makkelijk is om `de
Eurostar' te personifiëren, draagt daar ongetwijfeld toe bij; de relatieve bijzin
lijkt dan dus een belofte te rapporteren. Maar dat is dan toch wel een tamelijk
zwak, metaforisch soort belofte, want niet uitgevoerd door een mens van vlees
en bloed. Kortom: de interpretatie van (12) bevat zowel elementen van de ob
-jectiv
als van de subjectieve lezing.
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Hetzelfde geldt voor (13). Niet alleen hadden Clinton en Gore (en de schrijver) reden om te denken dat meer dan de helft van de Congresleden tegen het
vrijhandelsverdrag zou kunnen gaan stemmen, maar de zin geeft tegelijk ook te
kennen dat het voornemen daartoe op de een of andere manier in ieder geval
door sommige Congresleden kenbaar is gemaakt. Dat gaat in de richting van
`een dreigement uiten'. Maar aan de andere kant toch ook weer niet helemaal:
het is niet nodig je voor te stellen dat de meerderheid als zodanig een taaluiting
geproduceerd heeft van het type `Als het beleid niet verandert, stemmen we
tegen'; dat het wel eens om `de meerderheid' zou kunnen gaan, is toch eerder
juist een conclusie, dan dat die uitdrukking verwijst naar een onafhankelijk geïdentificeerde handelende instantie.
Er zijn dus gebruiksgevallen waarin beloven en dreigen tegelijk aspecten van
een subjectieve en een objectieve lezing hebben. Dat suggereert op zijn beurt
dat die werkwoorden niet twee onderscheiden betekenissen hebben, maar alleen
een algemene (dus dat ze niet polyseem zijn), waarvan `objectief en `subjectief
context- afhankelijke interpretaties zijn, die, naar gelang de context, niet altijd
`zuiver' hoeven te zijn. Als er zowel contextuele factoren zijn die in de richting
van `objectiviteit' wijzen (bijv. een handeling aanduidend complement), als factoren die juist de andere kant uit wijzen (bijv. niet 100% bezielde subjecten),
dan kan de interpretatie van het werkwoord in kwestie zelf een zekere graad
van zowel objectiviteit als subjectiviteit hebben. Al met al is het antwoord op de
vraag van het begin van dit stukje er niet veel duidelijker op geworden.
3. Verschillende constructies en de rol van conventionaliteit
Op dit punt aangekomen is het nuttig om vast te stellen dat we tot nu toe maar
één soort syntactische context van de betrokken werkwoorden in ogenschouw
hebben genomen: die met infinitiefcomplementen met te. Wat kunnen we bij
enerzijds polysemie en anderzijds monosemie verwachten als we ook andere
constructionele omgevingen in ogenschouw nemen?
Als de monosemie- hypothese juist is, doen zich de volgende twee mogelijkheden voor: 1) de verschillende interpretatiemogelijkheden treden op in alle
constructietypen, 2) de verschillende interpretaties treden alleen op bij een bepaalde groep constructies (waaronder infinitiefcomplementen); variatie op de
dimensie subjectief-objectief is als het ware afhankelijk van dit constructietype.
Als de polysemie-hypothese juist is, lijkt de situatie in eerste instantie niet wezenlijk anders. Immers, ook hier is het mogelijk, 1) dat de verschillende interpretatiemogelijkheden in alle constructietypen optreden, of 2) dat sommige
constructies een van de twee interpretaties blokkeren; dat laatste is een ander
soort mechanisme dan bij monosemie, maar in termen van distributie van interpretaties over constructietypen kan het eigenlijk niet onderscheiden worden van
de situatie bij monosemie.
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Toch is er een verschil tussen beide benaderingen. Aangezien de relatie tussen vorm en betekenis conventioneel is, impliceert de polysemie-hypothese dat
ook het verband tussen de subjectieve en objectieve gebruikswijzen — omdat ze
opgevat worden als betekenissen — en de betrokken woordvormen conventioneel
is. Conventies hoeven niet hetzelfde te zijn voor het ene element en het andere;
toegepast op de hier besproken woorden: als een bepaald verband tussen vorm
en inhoud nood^akeljk hetzelfde zou zijn voor dreigen en beloven, is het niet conventioneel. De polysemie-hypothese staat dus variatie toe, d.w.z. verschillen
tussen de soorten contexten waarin beloven en dreigen subjectieve dan wel objectieve interpretaties kunnen krijgen. De monosemie-hypothese staat een dergelijke variatie in principe niet toe; als verschil in interpretatie alleen door de context veroorzaakt wordt, dan treedt dat verschil altijd op als aan de voorwaarden
ervoor voldaan is. 4
Hoe zit het nu in feite met de interpretatiemogelijkheden van beloven en dreigen in andere constructionele omgevingen dan infinitiefcomplementen? Het is
makkelijk om aan te tonen dat daar nogal duidelijke verschillen in zijn. Dreigen
treedt vaak met een subjectieve interpretatie op in puur-intransitief gebruik:
(14) a Ook hier dreigt een patstelling.
b Er dreigt een taalprobleem bij Europol.
c ... , omdat bij aanhoudende groei bezuinigingen dreigen.
d Ogenblikkelijk barstte de bui los die de hele dag al had gedreigd.
Beloven kan helemaal niet op deze manier gebruikt worden:
(15) a * Een fraaie winst beloofde.
b * Er beloofde een oplossing.
c * ..., omdat bij aanhoudende groei nieuwe investeringen beloven.
d * Eindelijk brak de zon door die de hele dag al had beloofd.
Daarentegen kan beloven subjectieve interpretaties hebben met een nominaal
complement, en dreigen juist niet:
(16) a Nieuwe superrijst belooft kwart hogere opbrengst.
b De grasmat van het Philips-stadion belooft boerenkool-voetbal van het
ergste soort.
(17) a * Financiële tegenvallers dreigen belastingverhoging.
Een theoretische mogelijkheid om binnen de monosemie-hypothese variatie te ver
te veronderstellen dat de algemene betekenissen van beloven en dreigen-antwordeis
op een cruciaal punt van elkaar verschillen, zodanig dat precies de eventueel waargenomen variatie in interpretatiemogelijkheden erdoor verklaard wordt. Het is echter
bij voorbaat duidelijk dat het moeilijk zal zijn onafhankelijke evidentie voor een dergelijke analyse te vinden.
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b * De grasmat van het Philips-stadion dreigt boerenkool-voetbal van het
ergste soort.
Op zich zouden we kunnen redeneren dat elk werkwoord z'n eigen syntactische
omgeving projecteert (beloven verplicht transitief, dreigen verplicht intransitief), en
dat daar de geïllustreerde verschillen op terug zijn te voeren, zodat zinnen als
(15) en (17) überhaupt niet kunnen, in welke interpretatie dan ook. Probleem is
alleen dat we daarmee wel een eind komen, maar toch niet helemaal. Er zijn
ook gevallen van subjectief beloven (met infinitiefcomplement) die echt niet als
transitief zijn op te vatten:
(18)

Er beloofden spannende tijden aan te breken.

Anderzijds kan dreigen wel vergezeld gaan van een prepositioneel complement
(met het voorzetsel mel, maar dat is altijd objectief:
(19)
(20)

De regering dreigde met belastingverhoging.
?'Financiële tegenvallers dreigen met belastingverhoging.

Daar staat weer tegenover dat dreigen helemaal zonder complement in finiete
zinnen zoals (14) uitsluitend subjectief te gebruiken is:
(21)
(22)

??De terroristen hebben gedreigd.
??Gisteren dreigde er nog iemand.

Maar het is niet eens zo dat we kunnen stellen dat zuiver -intransitief dreigen altijd subjectief is: complementloos dreigen met een objectieve interpretatie komt
wel degelijk voor, maar dan alleen als infinitief:
(23)
(24)

Hij begon te dreigen.
Iran is serieus aan het dreigen.

Ook op het niveau van specifiekere constructies zijn er verschillen. Zo is er de
vaste verbinding Dat belooft wat — met een subjectieve lezing — die geen parallel
heeft bij dreigen. Met een bezield subject en een neutraal pronominaal complement (uit het paradigma het/dat/dit/wat/iets/niets/veel/weinig/alles) kan beloven
slechts objectief geïnterpreteerd worden (Hij beloofde hel), terwijl dreigen, zoals we
reeds zagen, alleen een prepositioneel complement neemt (Hij dreigde ermee, *Hij

dreigde hel).
Aan een bepaalde mate van conventionaliteit in de verbindingsmogelijkheden van de onderhavige lexicale elementen met constructies valt dus niet te ontkomen. Al is er ook wel een zeker systeem in te ontdekken, dat systeem ver
niet alle (on)mogelijkheden. De interpretatiemogelijkheden van beloven en-klart
dreigen zijn geassocieerd met bepaalde conventionele constructionele verbin-
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dingsmogelijkheden, en daarmee zelf evenzeer conventioneel. In de volgende
tabel worden de bovenstaande bevindingen over de distributie van subjectieve
en objectieve lezingen van beloven en dreigen in relatie tot verschillende constructies samengevat:
subjectief

beloven

dreigen

•
•
•
•
•

te-complement
nomi naal complement
te-compl.
`kaal'
intransitief

objectief

•
•
•
•
•

te- complement
neutraal pronominaal complement

te-complement
met-complement
intransitief-infinitief

Als we dit overzicht in constructiegrammaticale termen interpreteren, dan kunnen we zeggen: beloven en dreigen zijn allebei `ouders' van meerdere specifieke
verbindingen (concrete constructies), waarvan een deel overlapt, maar een deel
ook niet, zoals aangegeven in Figuur 1.

dreigen beloven

X-met-NP NP-X X- te-complementX-NP NPØzield-X-pronneØ
Figuur 1. Constructies en subjectieve interpretaties bij dreigen en beloven
In een deel van de constructies waarmee de woorden geassocieerd zijn, vertoont elk van de woorden de mogelijkheid van een subjectieve interpretatie; dat
is aangegeven met de vakken in de figuur. Ook die gebieden overlappen, maar
de subjectieve interpretatiemogelijkheden vallen niet samen met de overlap in
constructies. Hierdoor is het niet zo dat er één knoop in het hele netwerk is die
fungeert als de vorm waarmee de subjectieve betekenis uniek geassocieerd is
(nog afgezien van het feit dat de infiniete complement-constructie ook objectieve interpretaties toestaat). In het licht van de gedeeltelijk gescheiden historische ontwikkeling van de betekenis van deze werkwoorden, is dit niet zo verwonderlijk: voor zover we nu weten kon dreigen gedurende een aantal eeuwen
subjectief geïnterpreteerd worden in een constructie met een infinitiefcomplement, terwijl dat met beloven (nog) niet mogelijk was (Verhagen 2000). Dat impliceert dat dit al die tijd een zelfstandige conventie voor dat woord en die con
structie geweest moet zijn, naast de andere gebruikswijzen. Toen beloven `op eigen houtje' ook die interpretatiemogelijkheid ontwikkelde, was dat een nieuwe
conventie die `er bij kwam', niet eentje die een eerdere tenietdeed. In feite hebben we in het hedendaags Nederlands nog steeds met die situatie te maken.

-
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4. Conclusie
In termen van conventionaliteit is er dus zeker sprake van polysemie op het
niveau van de woorden: er zijn conventies die bepalen dat de vorm dreigen in
bepaalde omstandigheden gebruikt kan worden om te helpen aanduiden dat de
spreker een subjectieve inschatting van de situatie geeft, en conventies volgens
welke diezelfde vorm gebruikt kan worden om er een taalhandeling mee te benoemen. In hoeverre de conceptuele inhoud van die twee gebruikswijzen overlapt,
de ene een speciaal geval is van de andere, etcetera, is zo bezien van ondergeschikt belang voor de beantwoording van de polysemievraag. Dat lijkt mij dan
ook de diagnose van de oorzaak van de eerder gedemonstreerde onduidelijkheid over die vraag: de testjes die we uitvoerden (`Kun je hetzelfde woord zonder tegenspraak bevestigend en ontkennend gebruiken?', e.d.) betreffen relaties
tussen onderdelen van de conceptuele ruimte waarmee bepaalde vormen, mede
dankzij de conventionele regels voor hun gebruik, verbonden kunnen worden,
niet de vraag hoeveel gebruiksconventies er zijn voor een bepaalde taalvorm.
Als we ervan uitgaan dat in feite alleen dit laatste beslissend is voor de polysemie-vraag, dan is het niet zo verwonderlijk en ook niet zo problematisch dat
testjes tegenstrijdige antwoorden suggereren op die vraag: in feite komt dat
doordat we ze proberen in te zetten voor een doel waar ze niet geschikt voor
zijn. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de conceptuele relaties taalkundig van
belang zijn: op zijn minst sturen ze het ontstaan van nieuwe conventionele gebruikswijzen, en bevorderen ze samenhang in het bestaande netwerk.
Dat het begrip `conventie' hoogst relevant is in de discussie over algemene
eenheidsbetekenissen versus concretere betekenissen van polyseme tekens is al
vaker opgemerkt (bijv. Langacker 2004). Ook in Theo Janssens denken over
taal vervullen conventies een cruciale rol, zoals reeds blijkt uit de door hem verzorgde inleidingen in de taalwetenschap. Graag leg ik hem de suggestie voor dat
het eigenlijk het beste is om conventies zelf — de gedeelde, wederzijds bekend
veronderstelde regels voor het gebruik van de woorden — als de betekenissen
van taalvormen te zien (`betekenis als gebruik' in de zin van Kellers (1998) interpretatie van Wittgenstein (1953)), en niet zozeer conceptueel-inhoudelijke aspecten waar die conventies betrekking op kunnen hebben; dat maakt het niet
alleen makkelijker om te spreken over `de betekenis' van taalelementen waarvan
het conceptueel-inhoudelijk karakter niet zo duidelijk is, zoals groeten, maar
bovenal kan het helpen de discussie over de aard en organisatie van taaltekens
te verhelderen.
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Verbale demonstratie als strategie van functionele adaptatie
bij Broca- afasie: een gevalstudie
Esther Pascual en Christine Versluis *

Abstract — This paper examines the use of verbal demonstration (Clark and Gerrig 1990), as in the

quotatzve and non-quotatzve use of direct speech, in a spontaneous conversation with a patient with
Broca's aphasia. Our claim is that our aphasic patient functionally adapts his speech to his damaged
cognitive capacities through a vast use of demonstration as opposed to description. At the same time, we
claim that there is no significant d erence between the use of direct speech by our aphasic patient and a
control without aphasia. In both cases, three features of demonstration were identified: 1) vividness, 2)
multifunctionality, and 3) metonymy. These, together with the extensive use of elliptical utterances,
which equally draw heavily on cognitive and conversational involvement of the interlocutor, make the
aphasic speech highly economic. In our view, this may explain why our aphasic patient manages to be
communicatively efficient, despite his severe language impairment. The ideas in this paper are in tune
with Janssen's (to appear) `speaker-hearer grammar,' his view of ellipsis as involving metonymy (2006),
and the work on direct speech used as `active verbal interaction' by Pascual and Janssen (2004) and
Janssen (in press).

1. Inleiding
In dit artikel richten we ons op de functie van verbale demonstratie in conversaties (Clark en Gerrig 1990), zoals bij het gebruik van de directe rede, als een
manier om referenten op te voeren in plaats van te beschrijven. Vanuit dat perspectief gaan we na hoe demonstratie wordt gebruikt om uitdrukking te geven
aan subjectieve en objectieve zaken, zoals gedachten, gevoelens, handelingen en
situaties op een manier die ten dienste staat van optimaal economisch taalgebruik. Onze focus ligt op het gebruik van demonstratie door een afatische spreker met agrammatisme. Sprekers met deze morfosyntactische stoornis maken
overmatig gebruik van elliptische zinnen ofwel `telegramstijl.' Het specifieke
gebruik van demonstratie in onze casus zal worden vergeleken met dat van een

controlepatiënt zonder afasie.

Het onderzoek is verricht in het kader van NWO post-doc Veni-project `Speech
representation as re-contextualization' (Pascual) en het AIO -project `Linguistisch conceptuele referentie bij Nederlandstalige afasiepatiënten' (Versluis). Onze
bijzondere dank gaat uit naar mw. dr. Evy Visch-Brink die de data waar ons artikel
op is gebaseerd ter beschikking heeft gesteld. E- mailadressen van de auteurs:
<e.pascual@let.vu.nl>, <cn.versluis@let.vu.nl>.
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2. Broca- afasie en telegramstijl
Afasie is een stoornis in het gebruik van taal, meestal als gevolg van een beroerte. Dit artikel behandelt het mondelinge taalgebruik van een spreker met
afasie van Broca. De taaluitingen van Broca-afasiepatiënten vallen op door tele
omissie of beperkt gebruik van functiewoorden en inflectie alsook de-gramstijl:
afwezigheid van complexe zinnen in het algemeen (Goodglass en Kaplan 1983;
Perlman Lorch 1991; Kolk 2004). Als we kijken naar het te analyseren fragment
van onze casuspatiënt dan zien we een heel duidelijke manifestatie van tele
Neem bijvoorbeeld (1), waar de patiënt uitlegt hoe hij tijdens een tele--gramstijl.
foongesprek met het ziekenhuis een herseninfarct krijgt (transcriptieconventies

in de Appendix) .
(1) 1 P o:h .. nou. eh staterda ng, acht hem. hm. em. he i : n=
2 I =o hmm o
3 P =eh (pewie) ziek ziekenhuis . eh hier=
4 I =o hmm o
5 P ammeh bill eke=
6 I =°hmm°
7 P =ehm nou eh zaterdag . o chte. nd . nou da's goed .. eh herseninfarct
eh
De spreker gebruikt in dit fragment overwegend werkwoordsloze één- of tweewoorduitingen: 2 "zaterdagnacht pijn "; "ziekenhuis "; "zaterdagochtend ?"; "de
telefoon tududuut". Uitzondering is de citatie "nou da's goed" (r. 31), een —
zeker in de interactieve context waarin hij gebruikt wordt — behoorlijk routinematige structuur.
Eén van de meest functionele verklaringen voor een overmatig gebruik van
elliptische uitingen bij afasie geeft de `adaptatietheorie' van Kolk (1995). Deze
theorie beschrijft telegramstijl als het resultaat van aanpassing van de spreker
aan een onderliggende stoornis, te weten een vertraagde verwerking van syn
informatie. Door deze vertraging is er niet voldoende tijd beschikbaar-tacishe
voor complexe morfosyntactische bewerkingen. Sprekers passen zich aan deze
tijdsdruk aan en schakelen over op procesmatig `goedkoper' taalgebruik zoals
(natuurlijke) ellipsis (Kolk en Heeschen 1990; Kolk 1995; De Roo e.a. 2003).
In het licht van onze casus is dit een interessante benadering van agrammatisme. Hier wordt namelijk niet zozeer gefocust op een gestoorde syntaxis, maar
eerder staat de functionele omgang met een cognitieve beperking centraal. Zo'n
functionele omgang is duidelijk zichtbaar in het taalgebruik van onze casuspa
Wij constateren echter dat deze zijn communicatieve draaglast niet alleen-tiën.
2

Uitingsgrenzen zijn bepaald op basis van prosodische kenmerken (zie Hannay en
Kroon 2005) .
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syntactisch, maar ook functioneel reduceert. Hij maakt veelvuldig gebruik van
demonstratie en doet daarmee een intensief beroep op kennis die beschikbaar is
in het conceptuele referentiekader dat hij deelt met zijn gesprekspartner.

3. Analyse
Voor zover ons bekend is er weinig onderzoek verricht naar het gebruik van
demonstratie door afatische sprekers. Relevante studies zijn Ulatowska en 01ness (2003) en Berko-Gleason e.a. (1980). Daarin wordt respectievelijk een relatief behoud en een toename van het gebruik van de directe rede bij Broca-afasiepatienten gerapporteerd. Deze bevindingen worden gere1ateerd aan een algemene beperking op comp1exe zinnen. De (demonstratieve) directe rede wordt
eerder beschouwd als economisch alternatief van de indirecte rede dan als een
onafhankelijk zinstype met een eigen communicatieve functie. Zo stellen Berko-Gleason e.a (1980: 380): "Broca's aphasics [...] are very limited in syntactic
structures - they may resort to direct quotes rather than embedded structures."
Recentelijk is ook een uitgebreide studie verschenen van Hengst e.a. (2005)
naar het gebruik van reported speech (RS, waaronder zowel directe en indirecte
rede wordt verstaan, als ook 'geconstrueerde spraak') in conversaties van zeven
afasiepatienten en hun gesprekspartners. Hengst e.a. stellen intuitief dat "[...]
individuals who used reported speech stood out as succesful communicators
despite often severe levels of aphasia" (2005: 138). Een be1angrijke conclusie uit
het onderzoek is dat patientcn en gezonde gesprekspartners RS op een formeel,
functioneel en distributief vergelijkbare manier gebruiken.
In wat voIgt bestuderen we het gebruik van demonstratie in een fragment
van een interview met een 31-jarige man die sinds vier maanden afatisch is. In
het fragment vertelt hij over de gebeurtenissen die leidden tot zijn taalstoornis.
Hij presenteert gedachten, gevoelens en handelingen niet beschrijvend, maar
demonstreert ze door de productie van geluiden of van zowel gerapporteerde
als geconstrueerde 'citaten.' Niet alleen gebruikt hij meer uitvoerende dan beschrijvende constructies (in 27 van de 41 uitingen), zijn gebruik van demonstratie - in telegramstijl - toont bovendien: 1) inleetbaarheid, 2) multifunctionaliteit en 3) een metonymische functie. We gaan achtereenvolgens op deze
zaken in en zullen het gebruik van verbale demonstratie in het interview met de
afasiepatient vergelijken met een gelijkaardig interview met een controlepatient
zonder afasie.

3.1

Inleejbaarheid

Verbale demonstratie brengt als geen andere talige constructie onder de aandacht dat spreker en hoorder een sociaal-communicatief kader delen. Tannen
(1994) stelt demonstratie zelfs volledig in functie van een sociaal-ernotionele
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betrokkenheid van sprekers en hoorders. Clark en Gerrig (1990: 793) verbinden
hier bovendien een economische waarde aan:
When speakers demonstrate only a snippet of an event, they tacitly assume that
their addressees share the right background to interpret it the same way they do.
In essence, they are asserting. `I am demonstrating something we both can in
terpret correctly'.

Demonstratie no digt de hoorder als het ware uit om zich werkelijk in te leven
in de aangeduide situatie. Demonstratie (bijv. via het gebruik van de directe
rede) maakt een vertelling `levendiger' dan de indirecte rede (Wierzbicka 1974;
Chafe 1982).
De functioneel economische `winst' van inleefbaarheid is dat de hoorder
actief wordt betrokken bij de voorstelling en zo bijdraagt aan de constructie
ervan. Spreker en hoorder delen zo de `communicatieve last' van de interactie
(Goodglass en Kaplan 1983; Goodwin 1994; Linebaugh e.a. 2006). De spreker
reikt als het ware talige `wegwijzers' aan die de hoorder gebruikt om de aangeduide situatie te identificeren in het domein van zijn ervaringskennis (Janssen te
versch.). Vanuit een conversatie - analytisch perspectief wordt telegramstijl ook
gezien als een strategie om de gesprekspartner expliciet te mobiliseren tot actieve betrokkenheid en co- constructie (Heeschen en Schegloff 1999; Goodwin
e.a. 1994) . Vanuit deze gedachten willen we ingaan op het belang van inleef
gedeelde communicatieve last in onze casus, waar verbale demon--barheidn
stratie slechts een rudimentaire vorm heeft . Nemen we het volgende fragment
van ons interview (demonstraties in cursief).

(2) 1 P =nou. mek > > sman sman < < KLOPKLOPKLOPKLOP nou niet thuis .
2
nou .helaas eh .stgppen . nee stadten

3 I =ja=
4 P =nou. eh: hallu.1, f vijf KL.OPKLOPKLOPKLO P nou ehm d weet ik nie
5
zes uu r jong ongel KLOPKLOPKLOPI^OP nou: dat weet t ik nigie,[ h eh
eh..
6
7 I hebben ze de d eur kapotgema[akt]
[ja]
8P
De afatische spreker rapporteert in (2) over de situatie waarin hij zich bevindt
nadat hij is getroffen door een beroerte en plotseling wordt geconfronteerd met
uitval van functies. Hij is alleen thuis en niet in staat om derden te waarschuwen. Er wordt twee keer bij hem aangeklopt en uiteindelijk wordt de deur ge
3 De patiënt maakt de hoorder deelgenoot van de situatie door deze-forced.

3

Reconstructie op basis van de integrale tekst van de conversatie.
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opnieuw uit te spelen. In Tabel 1 geven we de globale strekking van het verhaal
weer met voor elke act een beschrijvende parafrase. 4
act

regel

patiënt

1
a
b
c
2

r. 1
r. 1
r. 2
r. 2
r. 4

"k/op klop k lop klo
"niet thuis"
"nou helaas"
eker stappen"

parafrase
"

"

"nou ehm half vijf

a
3

r. 4
r. 5

kloklokloklo"
"nou ehm d weet ik nie"
"zes uur Longe onge"

a
b
4

r. 5
r. 5
r. 6

"klo k lop k lop klop"
"nou da weet ik niet'
"eh krrk"

Er werd geklopt / X klopte aan
X dacht dat ik niet thuis was
X vond dat jammer
X dacht dat ik stappen was
Om half vijf werd er weer geklopt
X begreep niet waar ik bleef
Om zes uur dacht X dat ik toch
wel thuis moest zijn
X klopte aan
X vertrouwde het niet meer
en X forceerde de deur

Tabel 1. Vertelling van patiënt 09 met beschrijvende parafrases

De spreker voert een strakke regie: hij speelt het verhaal uit in vier scènes die
hij, naast met tijdscoördinaten, introduceert met geluidscitaten die verwijzen
naar handelingen. Deze geluidsdemonstraties vormen grotendeels de backbone
van het verhaal. Daarbij demonstreert de spreker gedachten en gevoelens vanuit
het gezichtspunt van het buitenstaande personage, de aanklopper. De spreker
gebruikt geen expliciet quotateef frame, waarbij de citaties worden ingeleid, 5
maar beperkt zich tot `lege' of nul-quotaties (Mathis en Yule 1994), mogelijk op
basis van zijn beperking op het construeren van complexe uitingen.
De demonstraties doen meer dan alleen het verhaal verlevendigen. Ze geven
de hoorder handvatten voor de interpretatie van de opeenvolging van de handelingen in het verhaal. Doordat de hoorder zich via de citaties kan inleven in
de gedachten en gevoelens van de aanklopper krijgt zij zicht op de causale rela
tussen diens handelingen. De rudimentaire directe rede -constructies zijn-ties
dus zowel functioneel voor de constructie van de verhaallijn als voor de verankering van causaliteit in dit verhaal. Het aspect van 'inleefbaarheid' door verbale
demonstratie is vooral instrumenteel voor deze laatste functie.

Hierbij is het niet essentieel dat de parafrase een exacte match is met een zgn. `doelitem' of werkelijk door de spreker bedoelde situatie. Een dergelijke verwachting van
talige communicatie is relevant in een waarheidsconditioneel schema en niet in het
cognitief-linguïstische model dat wij hier hanteren. Daarin specificeren uitingen
conceptuele situaties in een door gesprekspartners gedeeld referentiekader. De observators pretenderen daarbij niet controle te hebben over exacte (inter)subjectieve
conceptuele representaties van de participanten.
Vergelijk bijv. typificerend van ( " ik had zoiets van") in Fooien e.a. (te versch.).
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Kijken we nu naar een vergelijkbare situatie, gerapporteerd door onze controlepersoon. 6
(3) 1 C nou ik kon me hoofd nog bewegen en dus we hadden zoiets van nou
2
3

ja ok en
toen 's avonds werd ik helemaal blauw om m'n mond en toen liet ik
alles
lopen en ik herkende m'n buurvrouw niet meer die stond in de slaap kamer en

4

5
6
7

ik had alleen maar zoiets van unie is dat? en toen had m'n man zoiets
van nou
dit is helemaal fout o fout dus die heeft me in de auto gegooid gezegd ik

gaje
naar het dekenhuis brengen dus gelukkig voor hem ja voor hem wel want
anderhalf uur later ben ik echt gestopt met ademen.
parafrase

act

regel

control

1
2

r. 1
r. 4

3

r. 4-5

4

r. 5-6

Laten we het nog even aanzien
"(ik herkende m'n buurvrouw niet
meer)"
"nou dit is helemaal m'n man maakte zich ernstig zorgen
fout o oul'
"ik gaje naar het iie- (m'n man gooide me in de auto) om
kenhuis breven"
me naar het ziekenhuis te brengen.
"nou ja ok"
"wie is dat'

Tabel 2. Vertelling van control 5 met beschrij vende parafrases
In dit fragment vertelt de controlepersoon (vrouw, 40 jaar) over het begin van
de ziekte die leidde tot amputatie van haar beide armen en benen. Evenals in
het geval van de casuspatiënt gaat het in dit fragment om een crisissituatie. De
controlepersoon refereert aan acties en gedachten van zichzelf en van een nauw
betrokken participant. Gedachten en interacties die aan de orde zijn worden
allemaal in directe rede — en dus op opvoerende wijze — weergegeven. De functie van deze demonstraties lijkt echter minder centraal voor de constructie en
samenhang van het verhaal dan datbij onze afatische spreker het geval is. Dit is
zichtbaar in de beschrijvende parafraseringen die worden gegeven in Tabel 2.
Tussen ronde haken is steeds een act of situatie gegeven die door de controlepersoon zelf ook descriptief gespecificeerd wordt. De demonstraties zijn geen
zelfstandige verhaalmomenten — die bijvoorbeeld een nieuwe sequentie introduceren of een gedachte specificeren, zoals in de casus —, maar maken eerder
6

Om praktische redenen is in dit artikel afgezien van een uitgebreide transcriptie van
het controlemateriaal.
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onderdeel uit van de beschrijvingen. Ze hebben een begeleidende rol als conclusie (1), illustratie (2), reactie (3) of mededeling (4). Zouden de demonstraties
weggelaten zijn, dan zou dat niet direct een conceptuele leemte tot gevolg heb
voor het verhaal. Wel zou dit gevolgen hebben voor de inleefbaarheid als-ben
`levendigheid' van deze geschiedenis. Een kanttekening hierbij is dat demonstratie (4) wel een belangrijke specificering geeft van de handeling aangeduid
met "dus die heeft me in de auto gegooid." Deze specificering zou echter eventueel ook inferentieel kunnen worden afgeleid uit het discourse-verloop.
Het subject- en het controleverhaal vertonen interessante overeenkomsten.
Beide hebben een vergelijkbare conceptuele structuur waarin tijdspunten expliciete oriëntaties zijn. In beide gevallen versterkt het gebruik van verbale demonstratie de inleefbaarheid voor de hoorder. Wat we wel zien is dat er functionele
verschillen zijn in het taalgebruik van beide sprekers. Is demonstratie bij de
control overwegend illustratief, bij de afatische spreker zien we dat de conceptuele structuur van het verhaal in belangrijke mate door verbale demonstratie
wordt gedragen. De afatische spreker maakt in formeel en functioneel opzicht
effectief gebruik van zijn taal; hij combineert telegrafische sequenties met geluids- en andere citaties, waarvan de interpretatie steunt op het inlevingsvermogen van de hoorder. De afatische spreker kan zich daardoor beperken tot een
zeer sobere verhaalopbouw zonder dat de causale samenhang van zijn verhaal
teloor gaat en zonder dat het verhaal inboet aan levendigheid.
3.2 Multifunctionaliteit
In het geselecteerde fragment van het interview met onze afatische spreker
maakt deze veelvuldig gebruik van demonstratie. Hij doet dat bovendien om
naar verschillende soorten van referenten te verwijzen. Neem bijvoorbeeld het
volgende fragment:
(4) 1 P =ja prec ies nou. ehm strompe=
2 I = o hmm o
3 P = nou .mek > > s man s man < < KLOPKLOPKLOPKLOP nou niet thuis . nou.
4
helaas eh stappen . nee stadien=
In dit korte fragment gebruikt de patiënt demonstratie voor iets anders dan het
presenteren van een uiting in een echte of imaginaire setting. In (4) wordt verbale demonstratie gebruikt voor het uivoeren van: 1) een actie (aankloppen, r.
3); 2) een inferentie (bewoner is niet thuis, r. 3; bewoner is de stad ingegaan, r.
4); en 3) een emotie (teleurstelling, r. 4). Een dergelijk aantal referentiële functies van demonstratie in het taalgebruik van deze patiënt beperkt zich echter
niet tot dit voorbeeld. Hij gebruikt in dit interview demonstratie vaker om een
gedachte, emotie of handeling uit te drukken (7, 8 en 22 maal) dan om aan een
uiting of gesprek te refereren (10 maal).
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In de literatuur wordt gesproken over het gebruik van demonstratie (met
name de directe rede) door sprekers met Broca- afasie voor het presenteren van
relatief korte dialogen en `interne spraak' (Ulatowska en Olness 2003). Het gebruik van demonstratie voor meer dan taalrapportage alleen komt beslist niet
alleen in afatisch taalgebruik voor. De multifunctionaliteit van de directe rede
komt ook voor in het dagelijkse mondelinge taalgebruik van het Engels en andere Germaanse talen (Pascual 2006) en in de grammatica van een aantal nietgeschreven talen (Haiman 1989; De Vries 2003). Object van demonstratie kan
bijna alles zijn dat een reële of potentiële verbale manifestatie kent (Clark en
Gerrig 1990; Tannen 1989). Pascual en Janssen (2004) noemen conversaties en
inferenties, gedachten en besluiten, emoties en attitudes, intenties en acties.?
Neem het volgende fragment uit het controlemateriaal:
(5) 1 C Ik dacht agh, je doet het allemaal wel. Je gaat een heel proces door, absoluut.
Je bent eerst ziek en dan ben je bezig met het herstellen, en dan ben
je bezig
3an hóé gga ik het weer doen? En een weg te vinden in de maatschappij.

2

Heel
4

veel pad, onbewust, ja, en toch onbewust ga je al die stadia door. En

7

in het
begin mis je j werk niet, en ben je ij van oh ik hoef niet meer naar m'n
werk, en goh, wat lekker! En dan sneeuwt het buiten en goh! Ik hoef niet
met
de auto daardoor ... en nu ben je zo van goh! kon ik er maar door, kon ik

8

maar
naar m'n werk, ja.

5
6

In (5) wordt demonstratie gebruikt voor het opvoeren van: 1) een gedachte
(`het valt wel mee,' r. 1); 2) een mentale bezigheid en een actie (actief op zoek
naar oplossingen; r. 2-3); en 3) emoties (blijdschap, frustratie, r. 5-7, 7-8). De
vraag blijft natuurlijk hoe het komt dat bij de directe rede, waarmee bij uitstek
een citaat van een uiting gepresenteerd word, ook kan worden gebruikt om te
refereren aan een andersoortige zaak. Om hier inzicht te krijgen, nemen we het
laatste deel van het in de vorige paragraaf behandelde fragment:
Pascual (2002, 2006) en Pascual en Janssen (2004) hebben laten zien dat normale
sprekers van Germaanse talen zoals het Nederlands de directe rede niet alleen mul tifunctioneel gebruiken in isolatie en na een werkwoord van zeggen of denken, maar
ook in talloze andere syntactische contexten. Wat Pascual (2002) `fictieve interactie'
ofwel `fictieve verbale interactie' noemt komt namelijk voor op de niveaus van de
deelzin (`Mijn houding is: nee heb jet), de woordgroep (`het eg voel van ik pas hier niet')
en zelfs het woord (afleidingen als lamaarlvaaien en samenstellingen als `die je-wel-dat-

vond-ik-altjd-al-gehalte') .
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(6) 1 C dus die heeft me in de auto gegooid gezegd ik ga je naar het ziekenhuis
2
brengen. Dus gelukkig voor hem ja voor hem wel want anderhalf uur
later ben ik
3
echt gestopt met ademen.
Met het citaat in dit voorbeeld, dat een letterlijk of los citaat is van een of
meerdere uitingen die feitelijk werden geproduceerd, wordt uiting gegeven aan
een beslissing of intentie van de spreker (de patiënt naar het ziekenhuis brengen), die leidde tot een gebeuren (de patiënt werd daadwerkelijk naar het ziekenhuis gebracht, wat haar leven redde). Een dergelijke `referentiële ketting'
toont de potentiële multifunctionaliteit van demonstratie. Onze veronderstelling is dat deze multifunctionaliteit samenhangt met het feit dat taal in sociale
interactie doorgaans de concreetste indicatie is van het denken, voelen en de
kennis van taalgebruikers (Cicourel 1973; Wierzbicka 1974) als ook hun intentie
(Haiman 1989; De Vries 2003). De associatie tussen taal-in-interactie en denken, voelen, enz. wordt mogelijk door het feit dat men er meestal van uit gaat
dat wat gezegd wordt waar is en uitdrukt wat de spreker feitelijk denkt (Sweetser 1987: 47-48). Tegelijkertijd gaat men er ook meestal van uit dat een intentie
leidt tot de uitvoering ervan.

3.3 Metonymische functie
Door de talige beperkingen bij afasie heeft het gedeelde referentiekader in de
communicatie met afasiepatiënten per definitie een ongewoon groot belang
voor het slagen van de interactie. Neem bijvoorbeeld de volgende sequentie,
waarin de afatische spreker vertelt — of liever: demonstreert — hoe hij een epileptische aanval krijgt tijdens een bezoek aan het revalidatiecentrum.
(7) 1 P =nou.. ehm din sdag. eh: ... em validatiecenter=
2 I =hmm
3 P eh ... m.. nou.j. (wil je) koffie? nou 's goed . eh eh suiker en mellek?
4
okee . suilker en mellek? SUITKER EN MEIMELLEK? hatllo J,!
HA : T LLO J ! .
5
pie:. w bots . nou... klaar=
6
=ja . je heb het nou over afgelopen dinsdag over het epileptisch ins [u It
7P
[hja]
De conversatie die hier wordt gedemonstreerd wordt niet expliciet als zodanig
geïntroduceerd, noch worden de gespreksbeurten op een expliciete grammaticale wijze van elkaar onderscheiden. De luisteraar moet dus niet-talige middelen
gebruiken om de nodige verbanden tussen de verschillende uitingen te leggen
en zo een coherent verhaal te construeren. Kennis van de soort situatie waarop
dit script van toepassing is, is onderdeel van het referentiekader dat hij deelt
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met de hoorder (en met elke Nederlandse taalgebruiker). Door middel van de
telegrafische opvoerende stukken wordt niet alleen een geprek gepresenteerd
(kofie? / web s goed), maar ook een heel scenario, waarin een interactie tussen de
geciteerde spreker en hoorder plaatsvindt binnen een heel ritueel van beleefdheid. Het uitspelen van het script is een `opnieuw' spelen van een routine,
waardoor het metonymische kanaal heel smal kan zijn, zoals bij ellipsis. Opvallend aan het fragment van onze afasiepatiënt is dat hij de telegrafische manier
om referenten op te voeren niet gebruikt als directe referentie. De korte demonstraties worden niet alleen gebruikt om metonymisch te refereren aan een
uiting of gedachte op zichzelf. Zij worden ook gebruikt om via deze uitingen of
gedachten metonymisch te refereren aan volledige situaties (hele gebeurtenissen). Door het presenteren van het verbale deel van een conversatie (kofie? /
nou 's goed, r. 3), wordt het hele scenario waarin die plaatsvond geactiveerd (het
aanbieden van koffie) .
Het metonymische gebruik van demonstratie wordt ook duidelijk in de volgende fragmenten van het interview.
(8)a 1

uu rjong jonge! KLOPKLOPKLOPKLOP nou: d4 meet t ik nigie], h eh eh ..

2KRRRRK
3 I hebben ze de deur kapotgema[akt]
4P
[ja ]
(8)b 1bots eh: . nouja . ehm . eh: . ehm: . he! (^&iteerd» ze telefoon .
2
TUDUDUUT T TUDUDUUT T ««hoge stem»» [vloekt]
.

3 I =ja=
4 P BATS =
5 I = telefoon door de kamerf =
6 P =ja precies nou. ehm strompe=
Hier geeft de afatische spreker `ruwe versies' van doelitems door het uitvoeren
van de geluiden die aan bepaalde situaties verbonden zijn (krrk; bats). De meer
linguïstisch gespecificeerde beschrijvende expressies die de hoorder geeft van
zulke situaties (de deur geforceerd; telefoon door de kamer) presenteren dan expliciet de
uigebreide referenten van de opvoerende gevallen in (8). Dit voorbeeld illustreert de zogeheten grammaticale ellipsis in normaal taalgebruik Ganssen 2006). 8

Soms wordt de directe rede gebruikt om een scenario op te roepen waar het stuk in
de directe rede mee geassocieerd is, om daarmee een gelijkaardige situatie te presenteren. Neem bijv. het volgende fragment uit het interview met onze casuspatiënt:
I: [hebben] de deur geforceerd?
P: =ja en tadaa. hallo]'
De expressie `tadaa!' roept op metonymische wijze een heel cultureel scenario op,
waar iets of iemand wordt onthuld binnen een context van een vrolijke verrassing
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Een gelijkaardige metonymische functie van demonstratie is ook te vinden
in het interview van onze controlespreker. Neem bijvoorbeeld het volgende
fragment van het interview met de controlepersoon, waar zij vertelt over het
verloop en de gevolgen van haar ziekte.
(9) 1 C toen ging ik vrij snel weer praten toen dacht iedereen van nou hier is

[Anna]
2
3
4
5

6
7
8

dus eh ja toen uiteindelijk eh 5 december sinterklaasdag is alles geamputeerd.
en toen was ik wel zover dat ik had beseft dat ook alles eh dood was
ook alles
was zwaar helemaal loodzwaar ja dat was echt zo dat moet er ook af
toen was
ik zelf zover dat ik dacht van ja als dat eraf is kan ik Zelf weer met protheses
gaan leren lopen dan kan je weer opnieuw gaan beginnen want op dat moment
voel je jezelf zo ja ongelukkig alles is loodzwaar en ik kon helemaal
niks ik
kon niet zitten ik kon niet.

Anders dan bij de vertelling van de afasiepatiënt wordt de toestand van de
spreker grotendeels gepresenteerd in beschrijvende zinnen. Interessant is dat
evenals bij de afasiepatiënt, het rapporteren ook gedeeltelijk gebeurt door het
gebruik van demonstraties, en wel met een metonymische functie. In het begin
wordt de directe rede niet alleen gebruikt om de algemene gedachte van anderen te rapporteren ("toen dacht iedereen ..." r. 1), maar ook om een breder scenario te presenteren, namelijk een situatie waar de spreker zich niet anders gedraagt dan vóór het ongeluk. Het volgende geval van een demonstratie ("dat
was echt ..." r. 4) wordt gepresenteerd om door middel van een mogelijk (deel
van een) gesprek of gedachte de situatie te activeren waar een dergelijk gesprek
of gedachte van toepassing zou zijn. Ten slotte, door het rapporteren van haar
eigen gedachte in "ik dacht van ... " (r. 5-6) presenteert de spreker niet alleen
haar eigen mentale en emotionele toestand, maar ook de ernst van haar fysieke
toestand. Dit lijkt het uiteindelijke doel van haar verhaal te zijn. Demonstratie
kan dus ook metonymisch gebruikt worden in normaal taalgebruik (Janssen
2006). Wel moet er bij gezegd worden dat in het geval van normale sprekers
gebruik van demonstraties (bijv. via de directe rede) om metonymisch te ver(bij een verjaardagsfeest). `Hallo' wordt dan geassocieerd met een blijde ontmoeting.
In dit voorbeeld worden `tadaa!' en `hallo' echter gepresenteerd om een situatie aan
te duiden, waar iemand een deur opendoet en onverwacht een man op de grond tegenkomt, die niet kan praten of bewegen. In die situatie is er dan wel sprake van iets
onverwachts en van een ontmoeting (zoals in de prototypische situaties waar `tadaa!'
en respectievelijk `hallo' mee worden geassocieerd), maar zonder de associaties van
verrassing en blijdschap.
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wijzen naar een heel scenario vaak enkel een steunende functie heeft, waar het
in het taalgebruik van onze afatische spreker fundamenteel is.
4. Conclusies
In dit artikel hebben we de stelling verdedigd dat het gebruik van verbale demonstraties bij onze afatische spreker in grote lijnen in vorm en functie vergelijkbaar is met dat van de controlepatiënt. We onderscheiden drie kenmerken
die demonstraties in het algemeen procesmatig `goedkoop' maken, namelijk: inleefbaarheid, multifunctionaliteit en metonymie. We concluderen dat onze afasiepatiënt met weinig middelen toch communicatief effectief kan zijn omdat hij
gebruik maakt van demonstratie.
Bij het gebruik van demonstratie gaat het niet om het voor de hoorder uitspellen van een mentale voorstelling, maar eerder om het geven van regie-aanwijzingen. In deze voorstelling willen we aansluiten bij Janssen (te versch.), die
schrijft:
interlocutors mentally live in the frame of reference which they largely share and
co-construct. [...] What happens is that speakers offer phonetic cues which enable their addressees to determine what situation matters, and why.

De gefragmenteerde uitingen uit onze casus zijn bijna letterlijk te beschouwen
als Janssens' `hypothetische wegwijzers'; morfemen die richting geven in de
conceptuele wereld en waarvan de actieve, betrokken hoorder gebruik maakt bij
zijn identificatie van de bedoelde situatie. In het perspectief van economische
talige referentie kunnen we dan demonstraties in telegramstijl ook definiëren als
een geslaagd gebruik van syntactische metonymie (Janssen 2006).
Verder bevestigt onze analyse de adaptatie-hypothese van Kolk (1995) op
een interessante manier: we zien in de elliptische demonstraties niet alleen een
formele, maar ook een functionele adaptatie. Met een zware aanspraak op het
gezamenlijke conceptuele referentiekader stimuleert de afatische spreker het delen van de communicatieve last. Het resultaat is een aantal rudimentaire wegwijzers in een conceptueel referentiekader van een gesprek waarin beide participanten actief betrokken zijn.
Ten slotte zien we in de demonstraties van zowel de casuspatiënt als de controlepatiënt een uitdrukking van het menselijk cognitief vermogen om ook
anderen te zien als denkende wezens, met het vermogen om het perspectief van
een ander aan te nemen. Meer in het algemeen geloven we dat intersubjectiviteit
moet worden beschouwd als een fundamentele dimensie van talige betekenis
(Sinha 1999, 2005) en grammatica (Verhagen 2005; Janssen te versch.). Deze
basis, zo hebben wij geprobeerd duidelijk te maken, kan een belangrijk vangnet
zijn bij de communicatie met sprekers met een talige beperking.
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Appendix: Transcriptie-conventies?
: hoofdaccent
: pauze
: aaneengesloten spraak
=nou
: stemverheffing
SUlKER
: toonhoogte rijst, daalt
hajllot
ojao
: zacht
»sman smarr<
: versnelde spraak

herseninfarct
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Met het oog op onderwijs
Eva M. Tol -Verkuyl*

Abstract — One of Theo Janssen's goals has always been the application of his scholarly research to

education. As his work concentrates on language use, the question becomes which one of his interests could be
useful to language teaching. In this paper I discuss some of Janssen's contributions that seem particularly
useful for an application. I incorporated these contributions in my grammar of language use How to Use
Your Knowledge of Language in Giving Form to a Text (2005), a Dutch textbook for secondary
teacher training students. My book points out that Theo Janssen's work is not only of great importance for
the development of a theory of language use, but also for practical educational purposes. Making use of his
insights my work clearly shows his open ye to education.

1. Inleiding
Een dialoogje tussen een grootvader (G) en zijn kleindochter Juliëtte (J, 4;9).
De situatie. Bij de ouders van Juliëtte staat in de salon een opgezette vos. De
grootvader is op bezoek en kijkt naar de vos. Juliëtte volgt zijn blik en zegt:
`Lieve vos, maar hij is dood'.
(1) G: Hoe is hij tot de dood gekomen?
J:
Hij is door een auto ge-onderd.
G: En dat was zijn einde?
J:j a.
We kunnen de woordvorm 'ge -onderd' benaderen als voorbeeld van regeltoepassing en opmerken dat het kind de regels van de deelwoordvorming blijkt te
beheersen, maar foutief een voorzetsel als basis kiest voor het niet bestaande
werkwoord `onderen'. We kunnen verder opmerken dat ze een passieve constructie gebruikt.
Het is veel interessanter om 'ge -onderd' te beschouwen in zijn context: het
dialoogje is een voorbeeld van levensecht taalgebruik. Het kind blijkt te weten
dat de vos ooit door een auto is overreden en probeert haar grootvader te vertellen hoe dat gebeurde. Ze wil zeggen: `Hij is onder een auto gekomen'. Ze
verwijst in haar antwoord met `hij' op de eerste zinsplaats naar de vos en plaatst
degene die zijn dood heeft veroorzaakt meer op de achtergrond. Ze vormt
spontaan het passieve deelwoord 'ge-onderd' om de semantische relatie tussen
de vos, de auto en de doodsoorzaak van het dier te karakteriseren. Daarmee
geeft ze er blijk van inzicht in de situatie van het gebeuren te hebben: het creatief gevormde deelwoord drukt precies haar voorstelling van zaken uit.
Max Havelaarlaan 659, 1183 ND Amstelveen. E-mail: <emtolverkuyl@planet.nl>.
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Het dialoogje vindt plaats in het `hier en nu' van de gesprekspartners. In
deze spreeksituatie is de wijze waarop de vos is doodgegaan aanvankelijk van
actueel belang, zoals blijkt uit het gebruik van de tegenwoordige tijdsvormen
van de werkwoorden. In: `En dat was zijn einde ?', schept de grootvader door
het gebruik van de werkwoordsvorm `was' en het aanwijzende woord `dat',
enige afstand tot de actualiteit van de opgezette vos en de bekend veronderstelde eerdere fase waarin hij de dood vond. Daarmee rondt hij ook het gesprek af,
wat door Juliëtte met `Ja' wordt beaamd.
Het gebruik van 'ge-onderd' is niet zozeer een voorbeeld van formele regeltoepassing, als wel een blijk van het menselijke communicatieve vermogen een
voorstelling van zaken zo onder woorden te brengen dat de gesprekspartner begrijpt hoe de spreker de beschreven situatie interpreteert.
In de analyse van het dialoogje waarmee ik mijn artikel open, maak ik gebruik van enkele van Theo Janssens denkbeelden over de eigenschappen van
het taalgebruik. In dit artikel staat de vraag centraal: wat is het belang van deze
denkbeelden voor het taalonderwijs? Ik beantwoord de vraag door aan te geven
welke invloed zijn onderzoeksresultaten hebben gehad op mijn dissertatie
(2001) en op de praktische uitwerking daarvan voor lerarenopleidingen (2005).
Het doel van de dissertatie is na te gaan welke denkbeelden uit onderzoek op
het gebied van het taalgebruik een nieuwe visie op het grammaticaonderwijs
rechtvaardigen. Grammaticaonderwijs zou het taalgebruik als uitgangspunt
moeten nemen en behoort daarom als taalbeschouwingsonderwijs de verschillende factoren te incorporeren die maken dat `taal gebruiken' communicatie is.
In het tweede boek geef ik een voorbeeld van zo'n taalgebruiksgrammatica.
2. Wetenschap en onderwijs: een problematische relatie?
Wie Theo Janssen kent, weet dat de vraag naar de relatie tussen wetenschapsbeoefening en onderwijs hem vanaf het begin van zijn wetenschappelijke carrière heeft beziggehouden. Zijn belangstelling voor het onderwijs blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee hij zijn colleges gaf, maar ook uit publicaties. In een artikel in Nederlandse Taalkunde (Janssen 2003), pleit hij ervoor de
wetenschappelijke opleiding Nederlands af te stemmen op de behoeften van de
praktijk: het voortgezet onderwijs, de lerarenopleidingen en taaltrainingen in het
bedrijfsleven. De drijfveer achter zijn wetenschappelijke werk is dat
doorstroom van nieuwe kennis over het Nederlands vanuit de universiteit leraren zo zou kunnen inspireren dat ze mede daardoor bij hun leerlingen meer belangstelling weten te wekken voor het verschijnsel taal.

Het gaat niet alleen om interessante taalwetenschappelijke kennis, maar vooral
om taalonderwijs waarbij leerlingen geïnspireerd worden na te denken over de
betekenis van taalverschijnselen in hun eigen taalgebruik en dat van anderen.
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De vraag wat de taalwetenschap de onderwijspraktijk heeft te bieden, heeft
taalkundigen vaker beziggehouden. In de bundel: `Onderwijs en wetenschap.
De school vraagt aan de wetenschap' (1969) boog de hoogleraar Taalwetenschap H. Schultink zich over de vraag. In 1975 besprak A. Kraak het onder
zijn oratie. De taalbeheerser A. Bract wierp meer dan eens een balletje-werpin
op om zijn collega's taalkunde ertoe te brengen hun wetenschappelijke kennis
in dienst te stellen van het onderwijs Nederlands (onder andere 1992). De bezorgdheid van deze wetenschappers betrof voornamelijk de inhoud en de positie van het grammaticaonderwijs. In Nederland verslechterde intussen het onderwij sklimaat en werd grammaticale kennis in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gereduceerd tot een hulpmiddel bij de werkwoordsspelling.
De voorstellen voor herziening van de eindexamenprogramma's havo en
vwo (CVEN 1991) inspireerden H. Hulshof en T. Hendrix te onderzoeken hoe
taalkundige kennis voor het onderwijs Nederlands behouden zou kunnen worden. Zij propageerden de behandeling van onderwerpen uit de algemene taalwetenschap, waaronder aansprekende socio- en psycholinguïstische thema's.
Van hun inspanningen getuigen onder andere Hulshof en Hendrix (1996) en
Hendrix (1997). In 2007 zal er in de herziene eindexamenprogramma's voor
havo en vwo ruimte zijn voor taalkundige onderwerpen. Zowel in Groningen
als in Leiden wordt gewerkt aan methodes voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dat het grammaticaonderwijs niet profiteert van deze opleving
van aandacht voor taalkundige kennis blijkt bijvoorbeeld uit de volgende passage, ontleend aan een artikel van Rietmeijer en Huishof (2005):
Momenteel bestaat het schoolvak Nederlands voor het grootste deel uit taalbeheersing en bevat het een klein beetje letterkunde. De derde tak van de studie
Nederlands, de taalkunde, ontbreekt geheel in het schoolvak Nederlands.
Natuurlijk hoeven een wetenschappelijke studie en een schoolvak elkaar niet
geheel te overlappen, maar in dit geval ontbreekt een hele discipline. Sommigen
zullen nu wijzen op het traditionele grammaticaonderwijs als onderdeel van taalkunde, maar afgezien van het feit dat de aandacht voor dit onderdeel afneemt, is
het ook wel een heel beperkt gedeelte van de taalkunde.

De auteurs van dit artikel blijken te aanvaarden dat de traditionele grammatica
er in het onderwijs Nederlands nauwelijks meer toe doet. De aandacht kan beter uitgaan naar taalkundige vorming als wetenschappelijk gefundeerd kennisgebied in het VWO. Het citaat sluit aan bij een pleidooi van W. Klooster (2004)
voor onderwijs `dat over de Nederlandse taal gaat'. Daarnaast acht Klooster
echter aandacht voor grammatica van groot belang voor het ontwikkelen van
de taalbeheersing.
Voor zover ik weet heeft Theo Janssen nooit openlijk positie gekozen in
discussies over de relatie tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Bij de vraag
hoe taalwetenschappelijk onderzoek in dienst zou kunnen worden gesteld van
het onderwijs Nederlands, ging en gaat hij zijn eigen weg.
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3. Interactie van taalwetenschap en taalonderwijs
In het taalwetenschappelijk onderzoek op het gebied van taal en taalgebruik ligt
de nadruk op kennis van het taalsysteem of het taalgebruik. Wanneer het doel is
taalsysteemkennis in kaart te brengen, richt het onderzoek zich op de afzonderlijke taalwetenschappelijke disciplines. In Appel e.a. (2002), een handboek voor
studenten in het hoger onderwijs, beschrijven de auteurs in afzonderlijke
hoofdstukken de resultaten van wetenschappelijke onderzoek als basiskennis
over de deelgebieden van het taalsysteem en over de theoretische achtergronden van het taalgebruik: kennis over de taal als cognitief systeem, taalverwerving, socio-culturele thema's en de problematiek van taalvariatie en taalcontact.
Wanneer echter de nadruk ligt op het taalgebruik, verschuift de optiek van
systeemkennis naar gebruikskennis, van de behandeling van de afzonderlijke
disciplines naar onderzoek dat tot doel heeft te verklaren hoe de verschillende
kennissoorten — taalkennis, kennis van de wereld, socio -culturele, interactionele
en situationele kennis — elkaar beïnvloeden in de processen die een rol spelen
bij taalproductie en taalbegrip. In Janssen (red.) (2002) bijvoorbeeld wordt het
taalgebruiksproces vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De centrale
vraag is niet: wat verstaan we onder wetenschappelijke kennis over taal, maar:
welke kennis maakt het mensen mogelijk met elkaar te communiceren. Deze
tweedeling: de theoretische benadering die leidt tot taalsysteemkennis en de
benadering waarin taalgebruikskennis wordt onderzocht, heeft een parallel in
het taalonderwijs.
De verschillende deelgebieden van de taalwetenschap zijn de bronnen voor
interessante vakinhouden voor taalculturele vorming in het voortgezet onderwijs. Voorbeelden van zulke methodes zijn Hulshof, Rietmeijer en Verhagen
(2006) en de taalkundemodulen die zijn ontwikkeld door het Expertisecentrum
Taal, Onderwijs en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het onderzoek naar de kennis die taalgebruikers inzetten bij mondelinge
of schriftelijke communicatie, gaat het om kennis `voor eigen gebruik', kennis
van taal in samenwerking met niet-talige kennis zoals kennis van de wereld, van
de situatie of context en interactionele kennis. Samen zorgen deze kennissoorten ervoor dat de spreker of schrijver zich zo uitdrukt dat de luisteraar of lezer
deelgenoot kan worden van zijn voorstelling van de werkelijkheid.
Het onderzoek naar de eigenschappen van taalgebruikskennis vormt de kern
van Janssens wetenschappelijk werk. De vraag hoe de onderzochte thema's in
het onderwijs toegepast zouden kunnen worden, is op de achtergrond van zijn
werk steeds aanwezig.
4. Aanzet tot een taalgebruikstheorie
Het werk van Theo Janssen past in een traditie van wetenschappelijk onderzoek
naar de bindende factor in de diversiteit van taalverschijnselen, zoals vergelij-
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king van zijn werk met een overzichtswerk als Binnick (1991) laat zien. In dit
boek, waarin de relatie van het begrip `tijd' en de vormgeving van predikaten
centraal staat, figureren begrippen die kernbegrippen zijn in Theo Janssens
werk. Hoewel dat nergens met zoveel woorden wordt gezegd, is onderzoek dat
aansluit bij deze traditie te karakteriseren als het ontwikkelen van een taalgebruikswetenschap. Het onderzoek van Theo Janssen kan mede daarom worden
gezien als een aanzet tot een theorie over het taalgebruik. In een cognitief-linguïstisch kader herinterpreteert hij systematisch een aantal gangbare taaltheoretische begrippen. De bijzondere betrekking waarin deze herziene begrippen tot
elkaar staan, is te vergelijken met wijze waarop de facetten van een insectenoog
samenwerken: ze belichamen steeds een andere kant van het ene hoofdthema:
de samenhang van schijnbaar uiteenlopende taalverschijnselen.
Zijn wetenschappelijk onderzoek staat bovendien ten dele in dienst van een
didactisch doel: bij taalgebruikers verwondering te wekken over de rijkdom van
hun taalvermogen opdat zij hun taalkennis met respect gaan gebruiken. Hierdoor werd Janssens werk belangrijk voor mijn onderzoek naar de consequenties
die `uitgaan van taalgebruik' heeft voor het grammaticaonderwijs. `Uitgaan van
taalgebruik' impliceert immers dat bij het bestuderen van taal de middelen centraal staan waarmee de communicatie tussen mensen tot stand komt en dat
maakt het noodzakelijk enkele door historische ontwikkelingen gegroeide inzichten over de vormgeving van zinnen te herzien. In een taalgebruiksgrammatica, die kan worden opgevat als een herinterpretatie en uitbreiding van de tra
grammatica, is een belangrijk uitgangspunt dat zinnen niet op zichzelf-ditonel
staan, maar deel uitmaken van de situatie of context; zinnen ontlenen hun
functie aan de gebruikssituatie. Dit inzicht heeft onder andere als consequentie
dat de grammatica de invloed moet verantwoorden van de factoren die de taalgebruikssituatie bepalen. Een ander inzicht is dat elke zin aanwijzingen geeft
over de kijk van de spreker of schrijver op elke voorstelling van zaken die hij
verwoordt. Wat heeft Janssens onderzoek de taalgebruiksgrammatica te bieden?
— Taalgebruik heeft een conceptuele basis.
— Taal is niet een autonoom regelsysteem, maar is op te vatten als een dynamisch stelsel van keuzemogelijkheden waarbij taalkennis samenwerkt met andere kennissoorten, zoals interactionele en situationele kennis.
— Elk taalgebruik veronderstelt een referentiekader tegen de achtergrond waarvan taaluitingen worden geproduceerd, geïnterpreteerd en begrepen.
— Voor het onderzoek naar eigenschappen van taalverschijnselen wordt een
taalkundig analysemodel gebruikt, dat inzichtelijk maakt welke rol woordgebruik en zinsvorming spelen bij tekstvorming.
— Janssens nauwgezette analyses van de werkwoorden hebben en geven, van pos
constructies en van voorzetselgebruik hebben mij ervan overtuigd dat-seiv
woorden een vage, algemene betekenis hebben en een groot aantal gebruiksmogelijkheden. De grondbetekenis van de betreffende woorden stellen samen
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met de situatie of context een grens aan de gebruiksmogelijkheden van woorden. Deze lexicaal -contextuele opvatting van de woordbetekenis rekent af met
de zogenaamde constructivistische interpretatie, waarbij elke vorm van betekenisgebruik een eigen woordvorm veronderstelt.
— Zijn analyses van het werkwoordgebruik hebben geleid tot het inzicht dat
heroriëntering op aard en functie van werkwoordsvormen noodzakelijk is. De
tijdsweergave van het predikaat komt vaak niet overeen met de veronderstelde
werkelijkheid of met de tijd die een bepaling noemt. Bij nadere beschouwing
blijkt een spreker of schrijver op elk moment van zijn `verhaal' de werkwoordsvorm te kiezen die past bij zijn interpretatie van de situatie op dat moment. Een
predikaat kan daarom andere interpretaties hebben dan de aanwezigheid van
een tijdsbepaling doet veronderstellen. Enkele voorbeelden:
(2) In NRC Handelsblad van 10 december 2005 stond een foto van mensen die
zich met grote moeite staande hielden in een sneeuwstorm. Het onderschrift luidde (cursivering door mij aangebracht):
Noodweer in de Verenigde Staten. Boston, 10 dec. Voetgangers Zoeken hun
weg door een sneeuwstorm in Boston, aan de oostkust van de Verenigde
Staten. Verschillende steden in het oosten en mid-westen van het land,
waaronder New York, New Jersey en Chicago, hadden zwaar te lijden onder
de sneeuw. Scholen bleven dicht, vluchten werden uitgesteld en er ontstonden
lange files. Het was de derde sneeuwstorm binnen een week tijd. Op basis
daarvan schatten meteorologen in dat deze decembermaand als uitzonderlijk
koud en sneeuwrijk de statistieken in Zal gaan.
De voorstelling op de foto is voor de schrijver op het moment van beschrijven
actuele realiteit en hij gebruikt daarom de tegenwoordige tijd. Dat hij in feite
een situatie beschrijft die op dat moment al `verleden tijd' is, en dus feitelijk niet
meer van actueel belang voor de schrijver, blijkt uit de tweede en derde zin. De
laatste zin geeft weer informatie die voor de schrijver van actueel belang is.
Onderschriften van foto's vertonen regelmatig deze afwisseling van tegen
verleden tijdsvormen, vaak zelfs binnen een zin, ook al staat er in-wordigen
de zin een tijdsbepaling als `toen', `gisteren', `vorige week'. De veronderstelde
werkelijke tijd heeft zelden invloed op de vormgeving van het predikaat.
(3) Drie mannen zitten in een café. Op de vraag van de ober: `Heren wat kan ik
voor u doen?' antwoordt de eerste: `Ik wil graag een glas witte wijn'. De
tweede zegt: `Doe mij maar een pilsje' en de derde zegt: `Ik wilde wel thee'.
Het antwoord van de derde man is opvallend. In een voor hem actuele situatie
kiest hij in zijn antwoord een modaal te interpreteren verleden tijdsvorm. Hij
schept daardoor een zekere ironische afstand tot de situatie waar hij deel van
uitmaakt en relativeert daardoor zijn afwijkende bestelling.
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Een ander inzicht is dat het Nederlandse tijdssysteem twee tijdsvormen
heeft: de tegenwoordige en de verleden tijd, de eerste en de tweede tijdsvorm
genoemd. Een taalgebruiker brengt elke beschrijving van een situatie in verband
met het referentiekader zoals dat in zijn voorstelling van de werkelijkheid bestaat. Elke stand van zaken die deel uitmaakt van de beschreven situatie, heeft
betrekking op het `hier en nu' van de taalgebruiker, of is `achter de rug'. De persoonsvormen, de werkwoorden die de tijdsvormen representeren, geven uit
aan deze bekendheid in het referentiekader.
-druking
De gangbare opvatting dat een samengesteld predikaat een morfologisch syntactische eenheid is, heeft een taalhistorische achtergrond waarbij uitsluitend
op de vorm wordt gelet. `Uitgaan van taalgebruik' maakt het niet alleen noodzakelijk naast de vorm ook rekening te houden met de betekenissen van de
werkwoorden, maar ook met de bijdragen die de situatie of de context leveren
aan de interpretatie van het predikaat.
Met het inzicht dat tijdaanduidende woorden niet bepalend zijn voor de
vormgeving van predikaten, hangt samen dat een verhaalverloop niet wordt opgevat als een opeenvolging van tijdsmomenten, maar als een reeks samenhangende gebeurens. Elk predikaat vertegenwoordigt een fase in het verhaalverloop. Bijwoordelijke bijzinnen en uitbreidende betrekkelijke bijzinnen maken
geen deel uit van een `hoofdzin', maar beschrijven zelfstandige, met de `hoofdzin' verbonden situaties. Dit impliceert een herziening van het traditionele zinsbegrip. De zin kan worden gedefinieerd als: de combinatie van een predikaat en
de er direct mee verbonden zinsdelen waarmee de taalgebruiker een situatie beschrijft. Een zin is een vormeenheid. Een samenstel van een hoofdzin met een
bijwoordelijke bijzin of een uitbreidende betrekkelijke bijzin, is een uiting, een
communicatieve eenheid, waarin de spreker of schrijver de samenhang verwoordt die in zijn voorstelling bestaat tussen enkele standen van zaken in de
werkelijkheid. In elk van de beschreven situaties is herkenbaar hoe de spreker
of schrijver betrokken is bij de stand van zaken: hij acht deze op het spreek- of
schrijfmoment al dan niet van actueel belang. Enkele voorbeelden:
(4) In die stilte, die de oorlog ten slotte was in Holland, weerklinken op straat
plotseling zes scherpe knallen (...) (Mulisch, De aanslag, 1982: 24).
Binnen één uiting zijn twee situaties met elkaar verbonden. De hoofdzin heeft
de tegenwoordige tijdsvorm die aangeeft dat de schrijver het beschreven mo
ment van actueel belang acht. In de betrekkelijke bijzin presenteert hij achter
voor het moment niet van actueel belang is.
-grondifmate

-

(5) Ging ik net even lekker zwemmen in het hotelzwembad hier om de hoek,
kom ik beneden, is mijn fiets weg. Ik had hem met een kettingslot vastgemaakt aan een paaltje bij een taxistandplaats, maar hij staat er niet meer.
(Garrie van Pinksteren, NRC Handelsblad, 1 augustus 2005.)
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De eerste zin beschrijft drie situaties, waarvan de eerste in de beleving van de
schijfster niet van actueel belang is, maar de twee volgende wel. De tweede zin
bestaat eveneens uit twee situaties, waarvan de eerste weer niet-actuele informatie geeft en de tweede in de voorstelling van de schrijfster van actueel belang is.
Een cruciaal inzicht betreft de toepassing van `deixis'. Dit begrip speelt een
belangrijke rol in de beschrijving van taalgebruikssituaties. Een spreker of
schrijver gebruikt deixis als middel om informatie te geven over zijn kijk op het
relevante referentiekader. Doordat hij zijn aandacht afwisselend richt op situaties die op het spreek- of schrijfmoment in het brandpunt van zijn aandacht
staan of juist niet, maakt hij het de luisteraar of lezer mogelijk de informatie te
begrijpen in relatie tot het referentiekader. Door de keuze voor `deze' in plaats
van `die' of door `hier' tegenover `daar' te plaatsen, maakt de taalgebruiker een
onderscheid dat essentieel is voor het begrijpen. Enkele voorbeelden:
(6) Een klant komt met een klacht over zijn juist gerepareerde auto in de garage. De receptionist wijst naar een monteur en vraagt: `Heeft die monteur
uw auto gisteren gerepareerd? De klant antwoordt: `Ja, dat was deze'.
(7) Een beroemd voorbeeld uit het werk van Theo Janssen (o.a. 1995: 149) is
een dialoogje tussen een arts en een patiënt. De arts onderzoekt de patiënt
en vraagt: `Doet het hier pijn?' De patiënt antwoordt: `Ja daar'.
In (6) verwijst de receptionist met `die' en de klant met `deze' naar dezelfde
monteur. Bij de klant staat de monteur centraler in zijn aandacht dan bij de receptionist. In (7) verwijzen de arts en de patiënt afwisselend naar dezelfde plek:
zodra de dokter zijn vinger op de zere plek legt, beschouwt de patiënt deze plek
als van actueel belang voor de arts en niet meer voor hemzelf.
Het begrip deixis blijkt ook van toepassing op de eerste en tweede tijdsvorm
van predikaten, omdat ook persoonsvormen duiden op de mate waarin een beschreven situatie in een referentiekader bekend wordt verondersteld.
Het gebruik van de tegenwoordige tijd is te interpreteren als: de situatie is
op het spreek- of schrijfmoment voor de taalgebruiker bekend en van actueel
belang; de verleden tijdsvorm betekent: de situatie wordt minder bekend verondersteld en is daarmee samenhangend niet van actueel belang. Deixis heeft
dus betrekking op perspectiefwisselingen in de kijk van de taalgebruiker op een
situatie, de verschillende voorbeelden in dit artikel laten die perspectiefwisselingen ook steeds zien.
Het gemeenschappelijke kenmerk dat zulke uiteenlopende taalverschijnselen
verbindt als het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, aanwijzende bijwoorden en werkwoordsvormen, blijkt precies datgene te zijn wat taalgebruik
tot communicatie maakt: de samenhang tussen een groot aantal uiteenlopende
taalverschijnselen bestaat bij de gratie van de conceptuele basis van het taalgebruik, de prioriteit van de betekenis voor het gebruik en de taalgebruikssituatie
als interpretatiekader voor taaluitingen.
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5. Wat betekenen deze inzichten voor het onderwijs Nederlands?
Traditionele opvattingen over de grammatica zijn diep in het taalonderwijs verankerd. De opvatting dat taal een autonoom regelsysteem is, is bepalend voor
het gangbare ontleedonderwijs. De opvatting dat elke woordbetekenis gebonden is aan een eigen vorm, leidt niet alleen tot een veelvoud van betekenissen
voor een en dezelfde woordvorm, maar maakt ook dat sommige woordvormen
tot verschillende woordsoorten worden gerekend. Zo vindt men het woordje
`die' zowel bij de aanwijzende als bij de betrekkelijke voornaamwoorden en
`richting' benoemt men als zelfstandig naamwoord en als voorzetsel.
Wanneer de overtuiging zich opdringt dat deze visies op taal en taalgebruik
niet langer beantwoorden aan de taalwerkelijkheid, aan de taalbeleving van
mensen en aan de stand van kennis over taal, moet gezocht worden naar een
benadering die wel aansluit bij de taalervaring. Dat geldt des te sterker wanneer
deze visies op taal ook niet synchroon zijn met benaderingen in andere regionen van het taalonderwijs dan het grammaticaonderwijs bij Nederlands, zoals
bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal of het schoolvak Taalvaardigheid. Toen
ik op zoek was naar theoretische aanknopingspunten voor mijn denkbeelden
over een grammatica die uitgaat van het taalgebruik, was het werk van Theo
Janssen een eyeopener. In mijn dissertatie (2001) en in de praktische uitwerking
daarvan (2005) heb ik dankbaar geput uit de rijke bronnen die zijn publicaties
bleken te zijn. Niet alleen omdat zijn werk de beperkingen bevestigde die ik
vond in de op traditie gebaseerde oordelen over taal, maar vooral omdat hij in
zijn consequent en zorgvuldig taalanalytisch onderzoek de basis legt voor een
wetenschappelijke taalgebruikstheorie. Die theoretische fundering had ik nodig
om daaraan mijn denkbeelden over de taalgebruiksgrammatica te kunnen toetsen, denkbeelden die voortkwamen uit mijn jarenlange onderwijservaring in het
voortgezet onderwijs en op lerarenopleidingen.
Janssen heeft in zijn taalanalytische publicaties een verantwoording gegeven
van de samenhang tussen schijnbaar uiteenlopende taalverschijnselen. In paragraaf 4 heb ik de verschillende dimensies van deze samenhang samengevat.
Deze gegevens leverden inzichten op in de wijze waarop taalgebruikers hun
taalkennis gebruiken, inzichten die zijn verwerkt in mijn taalgebruiksgrammatica
Taal in tekst. Hoe je taal gebruikt om tekst vorm te geven (2005). In deze leergang voor
aanstaande docenten is de grammatica aangepast aan de huidige stand van kennis over taal en taalgebruik. De grammatica is geïntegreerd met aspecten van
taalvaardigheid en docenten worden handvatten geboden voor een creatieve
vorm van taalbeschouwing.
Niet alleen voor een herziening van de grammaticadidactiek is Janssens werk
van belang. Wat hem voor ogen staat, reikt verder, getuige de uitspraak die ik in
paragraaf 2 aanhaalde. Het gaat hem om taalonderwijs waarbij leerlingen
geïnspireerd worden na te denken over de betekenis van taal en taalverschijnselen in hun eigen taalgebruik en dat van anderen. Dat houdt mede in dat leer-
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lingen worden geconfronteerd met dialoogjes als het gesprek over de dode vos
(1) en met fascinerende taalervaringen als de voorbeelden (3) en (5). Zulke
voorbeelden van levensecht taalgebruik geven aanleiding tot een zich verdiepen
in de psycholinguïstische en sociolinguïstische achtergronden van de menselijke
communicatie en ook in de achtergronden van betekenistoepassing.
Ik hoop dat mijn bijdrage aan het liber amicorum voor Theo Janssen duidelijk maakt hoeveel zijn werk te bieden heeft voor het taalonderwijs in het algemeen en het onderwijs Nederlands in het bijzonder.
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Lammert te Winkel, betekenis en interpretatie
Lo van Driel

Abstract - Several linguists (a.o. Janssen (1989) ana!J~ng the traditional view on tempus, and
Schultink (1993) on the historiography of the description of the diminutive system) point out that
Lammert te Winkel's (1809-1868) ideas were a prelude to a structural approach. Bakker (1977)
even sees an indirect relation to a generative view. In thispaperanother suggestion is added by discussing the relationship between Te Winkel and a cognitive linguistic point of view. On the basis offive
descriptive analyses by Te Winkel the question is put forward how the linguist Te Winkel should be
characterized in the retrospective of twentieth-century linguistic development.

1. Prelude: Janssen over tijd
In 1989 publiceerde Theo Janssen als onderdeel van zijn jarenlange studie van
de systematiek van de Nederlandse werkwoordstijden t'[Ll]Tempus:
interpretatie en betekenis". Die publicatie begint verrassend met een bespreking
van de analyse van de tempora in het midden van de negentiende eeuw.
In het verleden zijn pogingen om de tempora semantisch te karakteriseren in
termen van tijd weinig effectief geweest, aldus Janssen. Wellicht is een herziening van de heersende tempusopvatting mogelijk als het traditionele concept
zelf tot vertrekpunt wordt genomen. In het vervolg van zijn studie ontwikkelt
Janssen bezwaren daartegen, alsmede tegen een syntactisch argumentatie om
het tempusconcept te funderen. Zijn bijdrage mondt uit in een pragmatischgrammaticale visie. Als uitgangspunt van de traditionele visie figureert in zijn
stuk de analyse van L.A. te Winkel.

2. Inleiding
Niet minder dan Theo Janssen heeft Lammert te Winkel (1809-1868) zich met
de werkwoordstijden beziggehouden: hij publiceerde er vijf omvangrijke artikelen over. De eerste grote analyse verscheen als een serie artikelen in 1848 en
1849. Vervolgens boog hij zich in 1857 over dezelfde materie en wederom in
1866. Er is wel een zeker onderwerpelijk verschil tussen die publicaties. Betreffen de eerste artikelen van Te Winkel "het wezen en het gebruik van de wijzen
der werkwoorden", in 1857 richt hij zich uitsluitend op de tijden der werkwoorden. Het laatste artikel uit 1866 bevat, de inherente wijdlopigheid van de
volzinnen in aanmerking genomen, een concies geformuleerde samenvatting
van zijn opvattingen naar aanleiding van de bewerking van het WNT-Iemma's
aantoonend en aanvoegend, waarbij ook de spraakkunstige uitdrukkingen aantoonende
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en aanvoegende wijs verklaard en omschreven moesten worden.
Taalkundige analyse, aldus Te Winkel, leidt tot verkeerde inzichten, indien
men geen goed inzicht heeft in de verhouding tussen taal, werkelijkheid en betekenis. Men moet niet naar de werkelijkheid, naar de dingen zelf kijken, men
raadplege zijn voorstelling van de dingen. Zo kan een werkwoord een werking voorstellen of iets dat als een werking gedacht wordt. Door dat onderscheid tussen
de feitelijke stand van zaken en de gedachte, of beter nog: de in taal voorgestelde stand van zaken, kan Te Winkel onderscheiden de tijdstippen waarop
men spreekt en waarop men zich in gedachten terugverplaatst. Tempus en modus zag Te Winkel dan ook niet uitsluitend in verband met de werkwoorden.
Zij betroffen de hele voorstelling, zoals werkingen niet alleen uitgedrukt worden
met werkwoorden. Die laatste zijn wel de `[L2}eigenlijke' woorden die daarvoor
dienen, maar uitsluitend omdat zij het verband aangeven met de iets of iemand
die voorgesteld wordt als datgene waarvan of diegene van wie de werking
uitgaat. Zo beschouwd is Te Winkels omschrijving van de aantonende wijs te
begrijpen: "de vorm, dien het werkwoord aanneemt om te kennen te geven, dat
eene gedachte eene voorstelling der werkelijkheid is" (1866a: 70; vergl. WNT I,
s.v. aantoonena).
Natuurlijk is Te Winkels benadering geënt op de negentiende -eeuwse voorstellingspsychologie. In feite benadert hij echter de taal vanuit een breder concept van cognitieve vermogens. Aan de hand van enkele thema's — taalkundige
problemen — wil ik laten zien hoe Te Winkels daarmee omgaat.'
3. Hebben en zijn
Bij de keuze voor het werkwoord hebben of rijn als hulpwerkwoord van tijd in
de combinatie met een voltooid deelwoord of een infinitief gaan schier alle
taalgebruikers eenparig te werk en men zondigt in de dagelijkse gespreken
hoogst zeldzaam tegen het algemeen spraakgebruik; daarom, aldus Te Winkel
(1837: 316)
moet bij ons het vermoeden ontstaan, dat het onderscheiden gebruik dezer
woorden geenszins van willekeurig aangenomene regels afhangt, maar dat de
keus der sprekenden en schrijvenden bestuurd wordt door een duister bewustzijn van een grondbeginsel, dat in eens ieders denkvermogen als ingeplant is.

De grammatica van vreemde talen leidt tot een gelijke conclusie:

De omvang van deze bijdrage staat niet toe biografische informatie over Te Winkel
te geven, noch de historische context of ontwikkeling van zijn ideeën te schetsen.
Zie Van Driel en Noordegraaf (1988), als ook L. van Driel en J. Noordegraaf, `De
kofschipper en het kathederboefje. Over De Vries en Te Winkel, het IVNT en de
spelling'. Nederlandse Taalkunde 4 (1999), 4-34 en daarin genoemde literatuur.
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Dit vermoeden wordt nader gestaafd, wanneer wij onze opmerkzaamheid vestigen op het spraakgebruik van verscheidene vreemde talen, hetwelk in dit punt,
op weinige bijzondere gevallen na, met het onze volkomen overeenstemt.

Dit is interessant, want Te Winkels formulering suggereert dat het een vrijwel
identieke regel moet zijn, m.a.w. dat de keuze van hebben en rijn in de talen die
Te Winkel kent, berust op een algemene regel, waarmee hij het principe relateert aan het denkvermogen, zo niet het taalvermogen.
Op het eerste gezicht lijkt Te Winkel, zoekend naar her algemene principe
op grond waarvan de taalgebruiker in zgn. samengestelde tijden kiest voor hebben of rijn, uitsluitend uit te gaan van de betekenis van de hoofdwerkwoorden.
De door hem als eerste geformuleerde regels, die in hoge mate compatibel zijn
met die in de ANS, geven dat aan. Zo luidt Te Winkels dijn- regel: (1.) ww., die
het geraken in een toestand aanduiden: sterven, ontwaken; (2.) ww., die een blijven
in een toestand te kennen geven: blijven, uitblijven; (3) ww., die een beweging
aanduiden beschouwd als een plaatsverandering: komen, laden, uitgaan.
Bij de volgende werkwoorden, aldus de grootste taalkundige van de negentiende eeuw, kiest de taalgebruiker voor hebben: (1.) ww., die een bepaalde toestand of bestaanswijziging uitdrukken, zonder dat de hoedanigheid van het onderwerp verandert: arbeiden, horen, denken; (2.) ww., die beweging zonder plaatsverandering noemen; (3.) ww. die beweging noemen die niet aan het bewegende
voorwerp maar metaforisch aan iets anders toegeschreven wordt; (4.) wedk.
ww. en wedg. ww., (5.) onpers. of als zodanig gebruikte m.u.v. gebeuren, geschie-

den, gelukken.
Opvallend hierbij is dat Te Winkel voor zijn selectieregels nauwelijks een
beroep doet op syntactische eigenschappen van het werkwoord en dat zou je
een tekortkoming kunnen noemen. Hij noemt weliswaar op verschillende plaatsen de (in)transitiviteit van werkwoorden en hij weet ook dat de transitieve
werkwoorden als `[L3]regel' gecombineerd worden met hebben, toch kiest Te
Winkel voor een descriptief kader dat als het ware `dieper' ligt. Het
uitgangspunt voor dat kader is een principiële visie op het werkwoord: de
werkwoorden drukken het bestaan der voorwerpen uit met of Zonder de wijziging
van dat bestaan. Later heeft Te Winkel zijn taalkundige visie aanzienlijk
verruimd, zo zal nog blijken, maar in 1837 is dit zijn perspectief.
Is het gestelde grondbeginsel waar, dan behoeven wij niet langer te twijfelen, of er
zijn werkelijk bedrijvende werkw., die ter vorming hunner zamengestelde tijden
zijn vereischen. Indien er toch bedrijvende ww. gevonden worden, wier onderwerp zelf tijdens de werking van hoedanigheid of plaats verandert, dan zullen
zij volgens den algemeenen regel met i n en niet met hebben moeten worden
vervoegd, en dat er zoodanige bestaan, valt niet te loochenen. ( I'e Winkel 1837: 325)

Zo kan Te Winkel het verschil verklaren tussen:
(a) hij heeft het boek vergeten
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(b) hij is het boek vergeten
In (a) wordt een bepaalde toestand of bestaanswijziging uitgedrukt zonder dat
de hoedanigheid van het onderwerp verandert. In (b) is de hoedanigheid van
het onderwerp wel gewijzigd.
Bij mijn weten heeft Te Winkel zich na 1837 met dit onderwerp niet meer
bezighouden. Dat is wel merkwaardig — het was zijn eersteling en hij had nog
bijna dertig jaar te gaan waarbij hij (behalve tot begin jaren '60 toen hij ook
enige uren lesgaf) nauwelijks iets anders deed dan het beoefenen der taalkunde.
Het is jammer dat Te Winkel deze regelsystematiek niet in termen van zijn later
ontwikkelde taalkundige theorie waarbij de nadruk ligt op een cognitief-psychologische benadering heeft geherformuleerd.
4. Verkleinwoorden
In 1862 publiceert Te Winkel in De Taalgids zijn studie van de verkleinwoorden.
Het is een baanbrekend artikel waarin hij voor het eerst in de Nederlandse taalkunde inzicht geeft in (a) de systematiek die aan de vorming van diminutiva ten
grondslag ligt, (b) de etymologische achtergrond van de suffixen en sommige
procédés en (c) de semantische en pragmatische aspecten. Bij het beoordelen
van Te Winkels benadering dient men de historische context in ogenschouw te
nemen. Het is niet alleen de grote invloed van Bilderdijk op het terrein van de
etymologica, maar evenzeer Te Winkel preoccupaties met de orthografie die
veel zijpaden en standpunten in zijn studie verklaren. Niettemin komt hij tot
een subliem overzicht van de diminutiva waarbij hij in vergelijking met heersende
opvattingen tot tal van nieuwe inzichten komt.
Zo laat hij zien, enigszins polemisch geformuleerd naar aanleiding van ettelijke gewraakte definities in grammatica's, dat een aantal verkleinwoorden de
voorwerpen "niet verkleind" voorstellen,
niet kleiner gemaakt of geworden dan zij vroeger waren, noch (...) kleiner dan zij
werkelijk zijn. Zij stellen een voorwerp als betrekkelijk klein voor; doch al wederom niet `in vergelijking met een ander voorwerp', welk dit ook zij, maar in ver
meeste individuën of exemplaren van hetzelfde geslacht of de--gelijknvad
zelfde soort. (Te Winkel 1862: 83)

Het begrip van klein moet men niet beperken tot dingen die groot of klein zijn.
"De benaming van alles, wat quantiteit heeft, wat aan maat en gewigt onderworpen is, laten toe, dat men er deminutieven 2 van vormt, waaraan het begrip
van klein, kort of ligt is verbonden" (Te Winkel 1862: 84-85; voetnoot toegevoegd). Met inbegrip van gevallen van ironie komt Te Winkel vervolgens tot
2

Te Winkel wijst op etymologische gronden de spelling diminutiva af ten faveure van
deminutzva; vgl. de voetnoot in Te Winkel (1862:82).
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een beschrijving van gebruiksaspecten: van liefkozing en vleierij tot gering
eufemisme, dit alles aan de hand van een menigte voorbeelden van-schatinge

taal in gebruik.
Dat Te Winkel tot deze beschrijving kon komen, dankte hij aan zijn
ondertussen verkregen inzicht dat in een taal weinig of niets toevallig is, dat op
grond daarvan aan de grammatica van een taal in hoge mate een systeem van
regels, conventies van betekenis en interpretatie ten grondslag moet liggen dat
sprekers van een taal delen. De beschrijving van betekenis en interpretatie van
de diminutiva was hem mogelijk op grond van zijn opvatting dat taalgebruikers
voorstellingen, interpretaties onder woorden brachten.
5. Woorden en cognitie
In 1859 heeft Lammert te Winkel, docent aan het plaatselijke gymnasium, een
spreekbeurt voor de commissie van Taal- en Letterkunde van de Leidse Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Deze keer zal hij niet een etymologisch
probleem, een spellingskwestie of zelfs een aspect van de grammatica van het
Nederlands behandelen. De filosofische en cognitieve basis van zijn taalkundige
uitgangspunten wil hij proberen onder woorden te brengen. Als titel van zijn
voordracht heeft hij "de natuur der woorden" gekozen (Te Winkel 1859).
Te Winkel wil zijn gehoor vooral duidelijk maken dat woorden en zinnen
niet rechtstreeks betrekking hebben op de werkelijkheid, maar dat zij hun betekenis ontlenen aan een interpretatie van de werkelijkheid. De wereld waar we
over denken en spreken is voor Te Winkel vanzelfsprekend niet beperkt tot wat
we zintuiglijk waarnemen, ook woorden worden voorwerp van een interpretatief proces:
Wij aanschouwen niet alleen hetgeen wij met onze oogen zien, maar ook hetgeen
wij hooren, voelen, ruiken en smaken. Wij hebben dus ook aanschouwingen van
muziek en, wat vooral niet te vergeten is, van woorden, zoowel van gesprokene als
van geschrevene woorden. (Te Winkel 1859: 12)
Te Winkel gebruikt hier en elders de term aanschouning, waarmee hij zich via de
Duitse voorstellingspsychologie een aanhanger van Steinthal toont. 3 Geheel
overeenkomstig die benadering spreekt hij van een aanschouwing van eene aan
als een spreker of hoorder zich niet direct uitlaat over wat hem `raakt'-schouwing
in zijn wereld, maar de voorstelling zelf onderwerp van reflectie. Voor zijn pro3

Heymann (Chajim) Steinthal (1823-1899) was een Duitse taalgeleerde, wiens werk
grote invloed op Te Winkel heeft uitgeoefend. Zo goed als zeker was het de lectuur
van Steinthals Grammatik, Logik und P jchologie (1855) die hem inspireerde. Zie voor
de relatie en de historische context o.a. Van Driel (1988: 253 e.v.) en de daar genoemde literatuur, als ook Van Driel (1991) en Van Driel & Noordegraaf (1998).
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ces gebruikt Te Winkel de uit de psychologie geleende term voorstelling. Ontdaan
van toevallige elementen worden op basis van voorstellingen nieuwe begrippen
gevormd en wordt het soortbegrip ontwikkeld. Deze conceptuele inhoud kan
iemand uitdrukken in woorden:
Wanneer men eene aanschouwing van iets heeft en daarbij te gelijker tijd door
anderen steeds hetzelfde woord hoort uitspreken, dan verbindt de ziel (...) de aanschouwing van dat iets en de aanschouwing van het gehoorde spraakgeluid met
elkander, en het spraakgeluid wordt dan de benaming of uitdrukking van, d.i. het
woord voor die aanschouwing. De aanschouwing van het voorwerp kan zich dan
doorgaans niet hernieuwen, zonder dat men zich het woord herinnert; en omgekeerd verkrijgt het woord het vermogen om de voorstelling of aanschouwing
der aanschouwing van het voorwerp te veroorzaken. (Te Winkel 1859: 13)
Intusschen ieder mensch vormt zich begrippen, (...) en de begrippen, die hij zich
gevormd heeft, maken voor hem in het bijzonder datgene uit, wat men door de
beteekenis der woorden te verstaan heeft. (Te Winkel 1859: 15)

Mensen hebben geen identieke begrippen en daarmee is verklaard dat niet "alle
mensen aan hetzelfde woord dezelfde beteekenis hechten ", en dat zij elkander
niet altijd begrijpen (Te Winkel 1859: 15).
In aansluiting bij deze uitspraak ontwikkelt Te Winkel de stelling dat een zin
de uitdrukking is van een gedachte, waarbij een gedachte gebaseerd is op een
cognitieve operatie die volgens Te Winkel bestaat uit drie activiteiten: (a) een
voorstelling van iets of iemand als onderwerp; (b) een voorstelling van een werking of hoedanigheid; (c) een positieve of negatieve relatie tussen (a) en (b). Het

is een in het voetspoor van Steinthal geformuleerde versie van een logisch oordeel.

6. Werkwoorden
In een tweede lezing voor de leden van de commissie voor taal- en letterkunde
in 1860 gaat Te Winkel (1 860b) dieper in op zijn taalkundige visie. Niets minder
dan de inrichting van de grammatica stelt hij nu fundamenteel aan de orde. Na
een theoretische introductie werkt hij zijn visie uit aan de hand van definities
van vooral woordsoorten die hij in spraakkunsten van anderen, ook leden van
de Maatschappij heeft aangetroffen.
In zijn concept van de grammatica als wetenschap mogen geen tegenstrijdigheden voorkomen. Het geheel moet logisch geordend zijn met scherp omschreven definities, en de gebruikte terminologie moet doordacht zijn en een samenhangend geheel vormen. Zo ver zijn we nog lang niet, aldus de spreker, en in
dit verband komt Te Winkel (1860b: 171) tot de uitspraak dat de f`[L,4]eigenlijke
Grammatica (...) geen gelijke tred [heeft] gehouden met de Historische en Vergelijkende Taalstudie." Zonder twijfel bedoelt Te Winkel met "eigenlijke grammatica" wat in zijn tijd de filosofische of algemene grammatica genoemd wordt,
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we zouden nu zeggen: de algemene taalwetenschap.
Zal de Grammatica eenmaal in waarheid eene wetenschap worden, dan zal men
natuurlijk moeten beginnen met de grondbegrippen, waarvan alle overige begrippen en alle wetten en regels uitvloeisels moeten zijn, te zuiveren en tot de
hoogst mogelijke scherpheid en duidelijkheid te brengen. Tot die grondbegrippen meen ik te moeten brengen de begrippen van woord en iin, van de verschillende soorten der woorden, van geslacht, getal, naamval, ijle, tijd, persoon, onderwerp, gezegde, koppeling bepaling beheersching en dergelijke, en vooral het begrip van de
Grammatica zelve. Maar die zuivering is volstrekt onmogelijk, zoo men niet
steeds in het oog houdt, dat een woord de vertegenwoordiger is van eene voorstelling en een iin die van eene gedachte. (Te Winkel 1860b: 176-177)

Aan de hand van een groot aantal definities van woordsoorten, in het bijzonder
die van het werkwoord, laat Te Winkel de fouten in diverse spraakkunsten zien.
Alle soorten van woorden moeten op dezelfde wijze systematisch gedefinieerd
worden. Voor het werkwoord komt Te Winkel tot het inzicht dat werkwoorden
"werking of aanwending dier kracht" uitdrukken. Aan dit wezen zijn alle andere
eigenschappen ondergeschikt. Kracht bestaat niet op zichzelf, maar veronderstelt een subject, op grond waarvan de persoonsuitgang niet tot het wezen van
het werkwoord gerekend kan worden. De predicatieve relatie ligt evenmin in
het werkwoord, maar is een cognitieve operatie.
7. Onderwerploze constructies
Aan de hand van een andere publicatie valt af te leiden hoe Te Winkel op grond
van de hier geschetste visie tot een descriptieve analyse komt van zinsconstructies zonder grammaticaal onderwerp.
Na een kritische bespreking van Roorda's Over de deelen der reden (1852, 1855)
en enige vooral daarop gebaseerde handleidingen voor het onderwijs, komt Te
Winkel tot drie soorten onderwerp: (a) het grammatisch subject; (b) een logisch
subject, dat men ook onderwerp van de gedachte zou kunnen noemen, en (c)
het thema of onderwerp van de rede, dat wil zeggen van een opeenvolgende en
samenhangende reeks uitingen. Met deze onderscheiding kan Te Winkel de
vorm van zgn. existentiële oordelen beschrijven, zinnen als er rijn spoken en vergelijkbare zinnen zonder een inhoudelijk te omschrijven grammatisch subject:
het regent, het spookt, het ontbreekt hem aan moed. Hier liggen de logische subjecten in
de grammatische predicaten. Anders gezegd: de spreker wil of kan de handelende persoon niet noemen, maar wel de handeling of werking zelf onderwerp
van de mededeling maken.
Hierbij aansluitend komt Te Winkel tot een analyse van zinnen met een
werkwoord in de lijdende vorm zonder grammaticaal subject: er werd gedanst; in
Friesland wordt veel schaats gereden. Met een bijwoord van plaats op de eerste positie, op de natuurlijke plaats van het grammatische onderwerp in "eene zuiver
logische uitdrukking", wordt de activiteit gereleveerd. Dan bespreekt hij de
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pragmatische verschillen tussen de zinnen kj ØØ er, het mokte er en er werd gerookt:
In den eersten zin heeft men het oog op een bepaalden, bij den hoorder bekenden persoon, die misschien gewoon is te rooken, of bij eene andere gelegenheid
niet heeft willen rooken, of gerookt heeft op eene plaats, waar het rooken anders niet geduld wordt. Dit is dus geen oordeel van existentie; het subject wordt
als bestaande ondersteld of aangenomen, en het is niet de werking rooken, die
hier vermeld wordt als op zich zelf existeerende, maar als bijzonderheid in een
bepaald subject. (Te Winkel 1860a: 161-162)

In de tweede zin is de werking hoofdzaak, van de werking wordt het bestaan
vermeld. Van `het rookende subject' vormt de spreker geen voorstelling, in
ieder geval wordt deze niet in woorden uitgedrukt. In er werd gerookt betekent
ook dat er rook was, dat de werking rooken plaatsvindt, maar niet als een na
maar veroorzaakt door menschen, als een handeling van rede--turveschijnl,
lijke mensen, die echter niet genoemd worden. In de zin men rookt er worden
deze mensen als handelende personen aangeduid, niet genoemd. 4
Vanuit een hedendaags perspectief nadert Te Winkel hier een opvatting zoals die uitgedrukt wordt in het volgende citaat:
In navolging van Reddy (1979) vatten we een taaluiting op als een schets voor
het maken van een interpretatie; zo'n schets kan functioneren dankzij het feit
dat taalgebruikers kennis delen over conventies voor het maken ervan. Naast
conventies voor het gebruik van woorden beschikt een taal als het Nederlands
over conventionele syntactische middelen waarmee taalgebruikers globale aanwijzingen kunnen geven over eigenschappen van de situatie waarover ze het
hebben. (Janssen & Verhagen 2002: 78)

8. Slot

Bij nader inzien is voor wie het werk van Te Winkel kent niet zo verwonderlijk
dat Theo Janssen de traditionele analyse van de werkwoordstijden bij hem laat
beginnen. Te Winkel maakte bij zijn descriptieve analyse van taalverschijnselen
een scherp onderscheid tussen wat hij noemde de wereld der werkelijkheid en de
wereld van gedachten. "De taal is het middel om te denken en de gedachten te
openbaren; het werktuig, waarmede ieder zijne inwendige wereld schept en
voor anderen kenbaar maakt. Zij drukt uit, hoe men denkt, niet hoe de werkelijkheid is" (Te Winkel 1866a: 67). Hier is de verbindende schakel tussen Te Winkels voorstellingspsychologische taalbeschouwing en de cognitieve linguïstiek.
In veel artikelen concentreert Te Winkel zich op grammaticale concepten en
definities en het verband tussen taal en de cognitieve vermogens. Het is alleszins begrijpelijk dat hij gezien de stand van de taalkunde, zelfs in descriptieve
analyses, deze fundamentele kwesties moest behandelen. Het is beslist niet zo
4

Vgl. voor deze paragraaf: Van Driel (1987).
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dat hij daarbij het communicatieve, laat staan het pragmatische, aspect van de
door hem behandelde taalverschijnselen veronachtzaamt. In het voorafgaande
is dat al gebleken, het komt ook aan het licht in de volgende uitspraak:
Dit vooral bewijst de hooge voortreffelijkheid der spraak, dat zij te gelijk twee
groote behoeften vervult, dat zij ons in staat stelt om te denken en om het gedachte mede te deelen.
Het hooren van die gearticuleerde klanken of het zien der schrifttrekken (sic)
wekt bij den hoorder of lezer terstond die voorstelling op, die hij voor zich aan
het woord pleegt te verbinden; en zulks geschiedt des te gemakkelijker, omdat
ook bij hem, even als bij den denker en spreker, het woord in den regel de plaats
der voorstelling zelve bekleedt. (Te Winkel 1859: 21)
(...)

En zo verder ... waarbij Te Winkel in zijn negentiende -eeuwse termen uitlegt
dat spreker en hoorder verschillende voorstellingen hebben. Daardoor zijn de al
dan niet geconventionaliseerde taaltekens in het taalgebruik permanent onder
-worpen
aan een proces van interpretatie.
9. Postludium
In zijn artikel "Tempus: betekenis en interpretatie" typeert Theo Janssen Te
Winkels analyse van de werkwoordstijden als "een bijna structuralistische beschrijving". Een gedurfde uitspraak, want het transponeren van een betrekkelijk
gedateerde probleemoplossing naar een ander paradigma is voor historiografen
weliswaar een nauwelijks te nemen barrière, voor descriptief ingestelde taalkundigen is dat slechts een gedachtesprong. Een verwante karakteristiek heeft
Schultink (1993, in de editie 2006: 125) overigens gegeven voor Te Winkels beschrijving van de diminutiva:
Verder geeft hij (Te Winkel 1862: 100-104) (...) een bloemrijke, zij het nauw
synchronische beschrijving van de verschillende vormen die het dimi--keurig,
nutiefsuffix kan aannemen.

De vraag is of Te Winkels benadering in het algemeen te karakteriseren valt als
`structuralistisch avant la lettre'. Anders gezegd: wat voor taalkundige zou Te
Winkel geweest zijn als hij anderhalve eeuw later zou hebben geleefd? Nu is in
het algemeen het correct voorspellen van de toekomst aan weinigen gegeven,
maar de wetenschappelijke toekomst voorspellen van iemand die wijlen is, is al
te vermetel. Janssens typering is desondanks prikkelend.
De conclusie lijkt inderdaad onontkoombaar dat Te Winkel sterk gericht is
op regelmatigheden. In de hier gegeven voorbeelden zie je de geleerde schoolmeester toewerken naar een zo precies mogelijke beschrijving van enkele taal
Ook in andere publicaties zoekt hij naar een beschrijving die in-verschijnl.
vergelijking met het werk van tijdgenoten ongemeen helder, doordacht is, en
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waar het kan systematisch, zonder levensbeschouwelijke preoccupaties, zij het
niet zonder visie op de menselijke taal. Te Winkel houdt niet op bij een observationeel adequate descriptie: de lat ligt hoger. Mogelijk zou hij zijn werk structuralistisch noemen. Zijn analyse van vorm-betekenisaspecten en historischtaalkundige verklaringen voor bijzondere gevallen wijst in dezelfde richting.
Vergelijk zijn uitspraak: "het nut der historische taalkunde blijkt vooral bij uitzonderingen en schijnbare tegenstrijdigheden, die zij veelal weet te rechtvaardigen en op te lossen" (Te Winkel 1857: 267).
Er zijn echter ten minste twee aspecten die niet uitsluiten dat Te Winkel
zich zou hebben bekend tot een generatieve benadering. Zo ziet hij het ideaal
van wetenschap vooral in de wiskunde en met spijt constateert hij dat de taalwetenschap nog lang niet zo ver is. De elegantie van een exacte beschrijving
heeft hem een leven lang geboeid. Zijn opvatting dat "de taal (...) een uitvloeisel
[is] van de gansche inrichting van ons wezen", met de eerder geciteerde opmerkingen over de onbewuste en vrijwel foutloze toepassing van regels van hebben
en dijn, de voorspelbaarheid van de keuze van diminutiefallomorfen wijzen in
de richting dat hij de generatieve taalbeschouwing zonder enige twijfel zeer aan
zou hebben gevonden. Als kader, in zijn jonge jaren wellicht. Bakker-treklij
(1977: 153-154) heeft terecht gewezen op de grote invloed van Te Winkel op
het werk van C.H. den Hertog van wie hij opmerkt dat hij preludeert "op de
structuralistische en de generatieve wijze van denken".
Te Winkels beschouwing van "taal in gebruik", die doorschemert in andere
artikelen, zou echter in combinatie met zijn benadering van de relatie tussen
"woord en cognitie" en "zin en gedachte" later misschien geleid hebben tot een
pragmatischer, zo niet cognitieve taalbeschouwing. Zo lijkt zijn opvattingen
over voorstelling en uitdrukking in woorden compatibel met uitspraken als:
Woorden drukken concepten uit, ze corresponderen met cognitieve categorieën.
Als we de relaties tussen woorden analyseren, krijgen we dus ook inzicht in de
manier waarop wij de wereld categoriseren. Zo maken we graag gebruik van
concepten die elkaars tegenovergestelde zijn. De woorden die we daarvoor ge
noemen we elkaars antoniemen: arm/rijk, duur/goedkoop, leeg/ vol. (Huning-bruiken
en Janssen 2002: 69)

Ook Te Winkels conceptuele visie op er wordt gedanst en daaraan verwante constructies als uitdrukking van "een gebeuren zoals dit door de spreker wordt gezien" (Dirven & en Verspoor 2001: 92) maakt hem in ieder geval ook voor cognitieve linguisten tot een taalkundige bij wie het goed toeven is.
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Taal als gebrek
Bréal, Van Eeden en het misverstand
Jan Noordegraaf`

Abstract — The year 1897 saw the publication of both Michel Bréal's Essai de sémantique:
science des significations and Frederik van Beden 's Redekunstige grondslag van verstandhouding (Logical basis of mutual understanding). Breal's work was based on the ideas concerning

general linguistics and language in use he had been propounding from the late 1860's onwards. Van
Eeden s Tractatus logico p ychologicus' was an `anti-rationalistic essay' which is considered to be an
early studji in `sign lcs'. As such it demonstrates a critical approach to language which is generally
associated with the signic ideas promoted by his friend Victoria Lady IVelby. In 1918, van Eeden, a
well-known Dutch p ychiatrist and man of letters, hailed Bréal's Sémantique as an important book
in language criticism. This paper provides some new data with regard to the reception of both works and
discusses the d erence between the views of Bréal and van Eeden on the deficieny of language as a
means of communication.

1. Inleiding
`I did not mean it!', pleaded poor Alice. `But you are so easily offended, you
know!' En inderdaad, beledigd keert de Muis uit het verhaal van Lewis Carroll
het gezelschap de rug toe — het misverstand blijkt te ernstig, concludeert Theo
Janssen (1982: 78). En hij merkt daarbij op: "Als we zien hoe gemakkelijk een
woord op zich redelijke wezens met elkaar op gespannen voet kan brengen, dan
behoeft het ontstaan rond de eeuwwisseling van de Signifische Beweging niet te
verbazen" Qanssen 1982: 87). 1

Als eerste Nederlandse geschrift op het gebied van de significa wordt wel
Van Eedens Redekunstige grondslag van verstandhouding beschouwd. Die studie verscheen in 1897, het jaar ook waarin Michel Bréal in Parijs zijn Essai de sémantique
publiceerde. Zowel van het werk van de Nederlandse psychiater als dat van de
Franse taalkundige zijn vorig jaar nieuwe edities uitgebracht. Een externe relatie
tussen deze twee `classics' is gemakkelijk te leggen. Het was Van Eedens vriendin, de Engelse aristocrate Victoria Lady Welby (1837-1912), "de grote hekelaarster van slordige en kritiekloze uitdrukkingen" Oanssen 1982: 87), die inder
initiatief heeft genomen tot een Engelse vertaling van het Essai. En het-tijdhe
was haar dochter, de "beeldschone" — het woord is van Jan Fontijn — Nina
Cust, die de vertaling verzorgde, hierin waarschijnlijk bijgestaan door een PaAfdeling Taal en Communicatie, Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam. E-mail: <j.noordegraaf@let.vu.nl>.
Voor nadere gegevens over deze beweging verwijs ik naar het standaardwerk van H.
Walter Schmitz, De Hollandse signica (1990).
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rijse vriend van de dichter Mallarme, de erudiet Charles Whibley.2 Lady Welby
stond in briefwisseling met de Franse linguist en ze zal Van Eeden tijdens zijn
regelmatige visites zeker over diens geschrift onderhouden hebben. In 1918
nog zou Van Eeden in De Groene expliciet Breals 'Essay [sic] de Sernantique'
vermelden als een van de belangrijke werken "van denkers, die zonder het
woord Significa te bezigen, in taalkritiek werkzaam waren". En een jongere tijdgenoot, de Amsterdamse classicus J .A. Schroeder (1888-1968), beschouwde "de
bekende Franse philoloog" zelfs als "een der ecrstcn, die de stoot gaf tot de
studie der significa", maar wat Breal onder semantiek verstond, "is [...] niet hetzelfde als significa" (S. 1918). En, zeg ik er maar bij, de onderliggende ideeen
van Breal en Van Eeden inzake de vraag hoe talige communicatie mogelijk is,
blijken nogal verschillend te zijn, zoals in deze bijdrage duidelijk zal worden.
Daarbij komen ook enkele nieuwe gegevens over de receptie van beider werken
aan de orde.
Om de problematiek nader te introduceren wi! ik eerst laten zien dat het
vroege werk van Breal uit de jaren zestig van de negentiende eeuw in Nederland
niet onopgemerkt is gebleven. Het blijkt namelijk dat Van Eedens schoonvader,
Johannes van Vloten, indertijd de Franse taalkundige vakliteratuur goed heeft
bijgehouden.

2. ''Verholen gedachten"
We schrijven juni 1871, het is niet lang na het einde van de Frans-Pruisische
oorlog. In Kleveroord onder Bloemendaallegt de voormalige hoogleraar Nederlands Johannes van Vloten (1818-1883) de laatste
hand aan zijn Zielkundig-historische inleiding ter algemeene en
Nederlandscbe taalkennis. Het manuscript behelst de uitgebreide en herziene versie van een eerder boek van zijn
hand, in 1859 verschenen onder de titel Spraakwordin~
taal en schrift In deze revisie nu verwerkte Van Vloten
recente zowel Franse als Duitse vakliteratuur. De wijziging van de titel is significant. Men is allengs tot het inzicht gekomen, noteert Van Vloten (1871: v), dat "spraak
en taal [...] in het innigst verband met's menschen zieleleven, zijn nog halfsluimerend verstands- en gemoedsbestaan, zijn hoogste aandacht waardig zijn". Van Vlotens
bewondering voor de Duitse taalgeleerde Heymann Steinthal (1823-1899) en
diens taalpsychologische inzichten is groot. Maar er is ook een Fransman aan
2

Het boek verscheen in 1900 te Londen onder de titel Semantics: Siudies in thescience of
meaning. Translated by Mrs. Henry Cust, with a preface by J.P. Postgate. Volgens de
OED is dit "the first use of the plural word 'semantics' in English in its modern
sense" (Chipchase 1990: 47).

Bréal, Van Eeden en het misverstand

207

wie Van Vloten zijn respect betuigt, en dat is de in de Elzas opgegroeide Michel
Bréal (1832-1915), die vanaf 1868 tot zijn dood toe secretaris is geweest van de
Société de Linguistique de Paris. Hij was een van de Parijse docenten van Ferdinand de Saussure (1857-1913).
Van Vloten citeert uitvoerig. "Niet in, maar door den vorm openbaart zich
het wezen der spraak", citeert hij Steinthal, en voegt daaraan toe:
In hoeverre daarbij haar uitwendige vorm slechts onvolledig middel en voertuig
is, heeft de Fransche taalvorser Bréal, in zijn doordac, ht opstel over haar `verholen gedachten', ontvouwd [in noot: Les ideés latentes du langage, 1868] . De zin van
een woord laat zich niet alleen als de eenvoudige uitkomst opvatten van 't geen
in zijn wortel en voor- en achtervoegsels werkelijk uitgedrukt is; er komt steeds
een bepaling bij, die er echter slechts stilzwijgend in gedachte onder verstaan
wordt, zonder in den klank uitdrukkelijk geuit te worden, maar die er eigentlijk
toch als het zegel op drukt, en de volle waarde aan geeft. 'L'observation extérieure des formes du langage', zegt daarom dezelfde Bréal elders nog terecht,
`n'est que le commencement et la base de la grammaire comparative. Les faits
que 1'observation constate ont besoin d'être rapprochés du principe qui les a
produits. — Par delà ces causes secondes qu'on appelle la prononciation, l'accent,
l'organisme grammatical, la philologie comparée doit nous faire connaitre
1'homme, puisque le langage est la plus ancienne, la plus spontanée, et la plus
continue de ses créations' [in voetnoot: De la forme et de la fonction des mots, ald.
1867] (Van Vloten 1871: 70-71). 3

Jammer genoeg laat de Deventer emeritus ons niet aan de hand van concreet
Nederlands voorbeeldmateriaal zien hoe dat nu precies gaat met die `verholen
gedachten', zoals Bréal dat voor het Frans had gedaan. 4 Van Vlotens onrustige
en polemische geest bracht hem tot andere prioriteiten. Maar ik kan me voorstellen dat schoonzoon Frederik van Eeden — die trouwde in 1886 met dochter

Martha — door dergelijke passages geïntrigeerd is geraakt.
In 1879 muntte Breal de term `sémantique' voor zijn lopend project van een
`science des significations'; in 1897 presenteerde hij een overzicht waarin zijn
eerdere inzichten verwerkt waren.
3. Bréal: `la disproportion du signe'
De laatste vijfentwintig jaar is er over het werk van Bréal buitengewoon ijverig
gepubliceerd en is veel van zijn werk herdrukt en vertaald. 5 Dit alles heeft geleid
tot een revisie van het beeld dat we hadden van de ontwikkeling van de theoreCf. Bréal (1867: 71; 2005b: 168-169).
Zie (2005b: 190) voor "[u] n exemple très simple" met het suffix -ier, dat met wisselende betekenis voorkomt in pommier, enfrier, prisonnier, chevalier (= 1868: 10).
Zie voor een heruitgave van cruciale teksten Desmet & Swiggers (1995); Wolf
(1991) is een vertaling van een aantal van Bréals "essays, lectures and reviews".
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tische linguïstiek in het algemeen en van de semantiek en pragmatiek in het bij
zonder. Die voornamelijk positieve belangstelling mag ons niet de ogen doen
sluiten voor het feit dat de Sémantique te onzent wat
zuinig is ontvangen. Jac. van Ginneken (1877-1945)
bijvoorbeeld vond dat Bréals boek toch "niet zoo bizonder" was als men wel had gedacht' en Schroeder
merkte op dat de inhoud ervan alleen nieuw was "als
geheel "; verschillende observaties waren immers in de
moderne en oudere filologie al bekend onder de noemer `semasiologie' (S. 1918). Laat ik nog een voorbeeld van die gereserveerde receptie geven.
In januari 1898 publiceerde A. Kluyver (18581938), toentertijd hoofdredacteur van het Woordenboek
der Nederlandsche taal, een voorzichtig - kritische bespreking van de Sémantique. Hij achtte de auteur "een zeer beschaafd man, tevens
een geleerde van veel ervaring", wiens redeneringen men niet zonder genoegen
las. Niettemin stelde Kluyver de vraag of dit boek "de wetenschap wel veel verder brengt ". Veel voorbeelden waren al bekend en de verklaring ervan was
meestal "boven allen twijfel verheven ". Niettemin, de stijl waarin het geschreven was, gaf het boek "eene waarde die andere dergelijke boeken vaak missen ".
De inhoud van het boek in zijn geheel kan als volgt worden aangegeven, aldus
de recensent: "de werkzaamheid van de geest, zich openbarende in de taal ". De
taal zou overigens niet kunnen bestaan, merkt Kluyver nog op, "indien elk een
zeer duidelijk besef had van alles wat hij zegt, men zou bij alles nadenken en
veel tijd nodig hebben om een enkelen zin te voltooien ". In deze bespreking
wordt de term `semantiek' zonder verdere discussie gebruikt, net als JVNTredacteur J.W. Muller (1858-1945) dat in hetzelfde jaar deed in een lezing voor
het eerste Nederlandse filologencongres. Maar de Groningse hoogleraar Nederlands W.L. van Helten (1849-1917) had het in 1912 nog over `semasiologie',
hoewel hij "de door Bréal voorgeslagen kunstterm" zeker kende.
Over de Sémantique is veel te zeggen, 7 maar ik licht er nu één centrale gedachte uit, die ons van de opstellen uit de jaren zestig voert naar het boek van
1897. Al in z'n `cours de réouverture' uit 1868 over de "verholen gedachten"
had Bréal dit als mission statement geformuleerd:
Leuvensche Bijdragen 10 (1912-1913), 42.
Eén voorbeeld. In zijn dissertatie over de Redekunstige grondslag plaatst Buyssens een
aantal kritische kanttekeningen bij de Sémanlique. Bréal verzuimt bepaalde vragen te
stellen over sleutelbegrippen: wat is de wil, wat is bewustzijn, wat is de relatie denken-taal enz. Methodologisch is zijn aanpak tweeslachtig en hij bakent zijn onder
niet goed af. "Dat verklaart waarom iedereen wel kan verwijzen naar-zoekstrin
Bréal, cognitivisten inbegrepen" (2001-2002, I: 117). Bedenk overigens dat Bréal
slechts "une simple Introduction" tot de semantiek wilde bieden (2005a: 31).
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Je me propose de montrer qu'il est dans la nature du langage d'exprimer nos
idées d'une facon trés incomplète, et qu'il ne réussirait pas a représenter la pensée la
plus simple et la plus élémentaire, si notre intelligence ne venait constamment au
secours de la parole, et ne remédiait, par les lumières qu'elle tire de son propre
fonds, a l'insufsance de son interprète (1868: 190, 2005b: 190; '... did not compensate for the insufficiency of its medium', Wolf 1991: 81; mijn cursivering).

In 1897 schreef Bréal:
Un fait qui domfine toute la matière, c'est que nos langues [...] sont condamnées a un
perpétuel manque de proportion entre le mot et la chose. L'expression est tantot
trop large, tantót trop étroite (2005a: 93; mijn cursivering).

Anders gezegd: "les mots sont nécessairement disproportionnés aux choses"
(2005a: 92). De taal kan dus de zaken slechts "d'une facon incomplète et inexacte" aanduiden (2005a: 131) .
Spanning dus tussen taal en denken, tussen woord en gedachte, want `sens'
en `forme' "ne se trouvent point en une correspondance exacte", aldus Bréal
(1868: 190; 2005b: 190). En het is deze spanning, deze onvolmaaktheid, die de
drijvende kracht is achter alle taalverandering. Of dit nu problemen oplevert?
Nous ne nous apercevons pas de ce défaut de justesse, parce que l'expression,
pour celui qui parle, se proportionne d elle-même a la chose grace a 1'ensemble des circonstances, grace au lieu, au moment, a 1'intention visible du discours, et parce
que chez l'auditeur, qui est de moitié dans tout langage, l'attention, allant droit à
la pensée, sans s'arrêter a la portée littérale du mot, la restreint ou 1'étend selon
1'intention de celui qui parle (2005a: 92; mijn cursivering).
Die onvolkomenheid van de taal merk je dus niet, want "for the speaker, ex-

pression adapts itself to the thing through the circumstances, the place, the
moment and the obvious intention of discourse" (Nerlich & Clarke 1996: 244).
En voor de hoorder maakt het samenspel van deze factoren het mogelijk om
een uiting te begrijpen. Eigenlijk wordt zo elke taalvorm adequaat (cf. Auroux

1995: 229).
Bestaat er verschil tussen `gewoon' taalgebruik en wetenschappelijk taalgebruik? Een geleerde zou zich toch secuur moeten uitdrukken. De rationalist
Bréal zegt er dit over: "Entre l'acte populaire qui crée subitement un nom pour
quelque idée nouvelle, et l'acte du savant qui invente une désignation pour un
phénoméne scientifique récemment découvert, il y a différence quant a la
promptitude du résultat et quant à 1'intensité de l'effort, mais il n'y a pas difference de nature" (2005a: 206). Een verwant thema zullen we bij Van Eeden
tegenkomen.
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4. Van Eeden en zijn "anti-rationalistische betoog'"
Op het verschijnen van de Redekunstige grondslag van verstandhouding is van de kant
van contemporaine taalkundigen bij mijn weten niet direct gereageerd. In 1904
prijst Jac. van Ginneken in zijn uitvoerige
'Grondbeginselen der psychologische taalwetenschap' Van Eedens studie aan als een "lezenswaardige verhandeling", die op een bepaald
punt Breals Semantique beslist overtreft. "Kan ik
nu op zeer vele punten met den geachten schrijver niet meegaan, vele conclusies uit de eerste
helft is het mij een genot te onderschrijven"
(Van Ginneken 1904: 207). In latere jaren zouden Van Eeden en hij elkaar regelmatig treffen
in bijeenkomsten die gewijd waren aan signifische vraagstukken.?
Je kunt je afvragen of Van Eeden zich bij het
schrijven van zijn verhandeling verdiept had in de taalkundige literatuur.
Schmitz (1990: 354) denkt van niet. Echter, de meest gelezen taalkundige uit de
negentiende eeuw was de populaire Duits-Engelse geleerde F. Max Muller
(1823-1900) uit Oxford, bite noire van Multatuli, tevens correspondent van
Welby. En op grond van Van Eedens dagboek is het duidelijk dat Van Eeden
werk van hem gelezen heeft - "Onder 't eten weer Darwin. Na 't eten M. Muller [sic]". Maar die bronnenkwestie is iets voor een andere gelegenheid. 10

10

Van Eeden noteert in maart 1896: "Ik heb een week lang [...] geschreven aan het
anti-rationalistische Betoog voor mijn studies" (cf. Nap 1989: 215). Voor achtergronden, nadere gegevens en verdere interpretatie inzake de complexe Redekunstige
grondslag verwijs ik naar de heruitgave uit 2005 en Vieregge (2004), en naar Schmitz
(1990: 54-80). Met '§' verwijs ik naar stellingen in de Redekunstige grondslag.
. Van recenter datum is de opmerking van Van Driem (2001: 39 sqq.), die Van Eeden
ziet als iemand die "had always been mystified by the nature of linguistic meaning".
In diens "study to the nature of meaning" ontwaart Van Driem een voorbode van
"the distinctions which would be later made by Ferdinand de Saussure in his Geneva lectures between 1907 and 1911". Of deze observatie nu juist is of niet, met
Van Eedens 'synchrone' aanpak hebben contemporaine Nederlandse historischtaalkundigen niet uit de voeten gekund en zijn aanpak van semantische problemen
heeft de Hollandse lexicografen blijkbaar niet aangesproken.
Merk op dat Muller bevriend was met Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), de
locale wiskundige die als Lewis Carroll de auteur was van .Alice's Adventures in Wonderland (1865), een boek dat Van Eeden mogelijk gelezen heeft (cf. Fontijn 1999:
69). Patricia Sutcliffe wijst op parallellen tussen de taalopvattingen van Muller en die
van Dodgson voorzover ze in de Alice boeken naar voren komen. Ze suggereert dat
Muller een belangrijke bron is geweest voor Dodgsons "ideas about language" (Sutcliffe 2004: 22).
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De Redekunstige grondslag is wel een 'tractatus logico- psychologicus' genoemd.
Het is immers een verhandeling waarin taal- en begripskritiek wordt beoefend
op introspectief-psychologische basis en waarin het gevoel primair staat. Zeker
na lectuur van Bréals elegante Sémantique frappeert het zwaar psychologistisch
uitgangspunt en de in eerste instantie nogal verwarrende terminologie (cf. Nap
1989: 215). Voor Van Eeden maakt het totaal aan `zielsaandoeningen', `gewaar
relaties daartussen, de werkelijkheid uit (§ 8, cf. 5 36); de term-wordinge'
`concreet' slaat dan op de psychische processen in de mens: interjecties als oh en
ach bijvoorbeeld beduiden "de meest concrete dingen" (§ 18). Alles wat buiten
de psyche ligt, heet `abstract'.
Wat is nu Van Eedens probleem? In het `Argument' van zijn verhandeling
(2005: 12-13) stelt hij dat het optimum aan verstandhouding dan bereikt zou
worden "wanneer de organisatie ener taal even fijn en samengesteld ware als die
der ziel, waarvan zij de representante en verzinnelijking is". Maar dat is niet het
geval: "de samenhang tussen taal en ziel [is] op verre na een zo innige niet".
"Het taalgeheel, dat de menigte, ook de zeer beschaafde menigte, alleen kent en
gebruikt, is in vergelijking met onze ziel, maar een zeer grof en schematisch
samenstel". Dat legt ons taalgebruikers allerlei beperkingen op: je kunt eigenlijk
niet verder komen dan het "in taal brengen" van "betrekkelijk primitieve en
niet-samengestelde dingen"; de taal laat nu eenmaal geen "fijner organisatie"
toe. Met andere woorden: 's mensen zielenleven is zo rijk en complex dat conversie naar een zinnelijk waarneembare representatie — de taal als zinnelijke reproductie van de ziel — niet zonder verlies kan plaatsvinden. Er is disproportie.
Nu is het niet zo dat Van Eeden alle taal over een kam scheert. Eenvoudige
zaken kunnen wél "redekunstig-harmonisch" worden uitgedrukt ("een taal
feilbaar, naarmate het [sic] de representatie is van meer-struc[i]mnde
abstracte begrippen ", § 20), maar bij de "levende dingen ", "de diepere en fij-

nere gevoelens ", lukt dat niet. Van Eeden maakt een "essentieel onderscheid"
(§ 23; vergelijk Bréals standpunt) tussen ymbolische taal, waarin `abstracte' dingen
worden uitgedrukt — het ideale betoog is het mathematische (§ 1) —, en beeldende
taal, die `concrete' dingen uitdrukt. "Elk dezer wijzen van taalgebruik is zelfstandig. Nooit kan de een de ander vervangen. Wat men met een versregel
doen kan, kan men onmogelijk door redeneringen doen, en omgekeerd" (5 29).
Dit onderscheid is echter "zonder scherp merkbare scheiding" (S 24).
Van wat bestaat, maken we beelden, die in taal kunnen worden vastgelegd.
Het probleem nu is de gebrekkigheid waarmee de mens die afbeeldingen maakt.
Het beste kun je ze in poëzie" onder woorden brengen, stelt Van Eeden: "Het
11

"De verstandige begrijpt dat ik onder poëzie niet versta uitsluitend metrische of berijmde taal. Poëzie noem ik elk sterk en zuiver spreken, waarbij de taal kracht heeft
niet alleen door abstracte betekenis, maar ook door haar klank, haar beeldende en
muzikale uitdrukking. Zulk een taal behoeft geen vast metrum of rijm te hebben,
maar wel altijd ritme en welluidendheid of klankrijkheid" (`Slotwoord').
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beeldend woord, de poëzie, beeldt het bestaande meer direct af [...] Muziek kan
het meest directe beeld der realiteit heten" (S 40, cf. § 116). Een melodie bijvoorbeeld is veel meer onafhankelijk van [...] reproductie" (`Slotwoord').
Van Eeden laat de eis van correspondentie met de werkelijkheid prevaleren
boven de logica:
Ook de concrete dingen zijn onderling ondergeschikt aan dezelfde [logische]
relaties als de abstracte, maar in oneindige samengesteldheid. Beeldende taal
drukt deze relaties niet uit. Dit is niet in haar macht, noch haar bedoeling. Zij wil
alleen van het concrete, de zielsaandoening of zielstoestand, een getrouwe representatie geven, die zinnelijk waarneembaar is. Haar vereiste is dus niet logica,
maar nauwkeurige overeenstemming met de zielstoestanden (5 31).

Hij zet zo zijn kaarten op de superieur geachte poëzie. Zoals Schmitz (1990: 99)
al concludeerde, laat de significa van Van Eeden andere factoren die de gebrekkigheid van taal als communicatiemiddel veroorzaken, zoals problemen van
interpretatie, context enz., ongenoemd, dit in tegenstelling tot zijn Franse tijdgenoot.

5. De Vooys over significa en semantiek
Ik laat boven geschetst contrast ter toetsing nog eens de revue passeren, nu gezien door de ogen van een van de bekendere neerlandici uit het interbellum,
C.G.N de Vooys (1873-1955). De Utrechtse
hoogleraar laat zich positief uit over het
werk van Bréal en roemt hem als een van
degenen die de studie van de woordbeteke
nis in nieuwe banen hebben geleid. De
Franse geleerde had weliswaar geen volledig
nieuw systeem geboden, maar wel gaf hij
menige opmerking die bij latere uitwerking
vruchtbaar zou blijken (1933: 4). De Vooys
keert zich dan ook tegen de opmerking van
Schrijnen die meende dat het werk van Bréal "verouderd" zou zijn; dat is maar ten dele zo. Bréal is nog steeds aanbevelenswaardig en blijft actueel "wanneer hij nieuwe denkbeelden verkondigt die
nog niet algemeen erkend worden ", aldus De Vooys (1938: 66). In dit verband
releveert hij ook Bréals invloed op Karl Otto Erdmann (1858-1931), Die Bedeutung des Wortes (1933: 22), een populair werk dat inderdaad veel aan het Essai te
danken heeft en antwoord tracht te geven op de vraag: "was leistet die Sprache als
Verstdndigungsmittel?" (Erdmann 1910: iii). De Vooys heeft het grondig gelezen.
Het is verrassend om te zien hoe De Vooys (1938: 10-12), de man van de
Geschiedenis van de Nederlandse taal, in zijn beknopte behandeling van de zin de
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"waarde van de situatie" en de "context" nadrukkelijk verdisconteert, expliciet
in het voetspoor van Bréal, die net als Erdmann geen moeite heeft met de nu
eenmaal bestaande 'multiplicité des sens' of met de vaagheid van woordbetekenis. "Il suffit de tomber a l'improviste dans une conversation commencée, pour
voir que les mots sont un guide peu sur par eux-mêmes, et qu'ils ont besoin de
cet ensemble de circonstances, lequel, comme la clé en musique, fixe la valeur
des signes ", zegt Bréal (1897: 315; 2005a: 195) en De Vooys (1938: 11) sluit
zich daarbij zonder reserves aan. Zinsverband en situatie maken in veel gevallen
misverstand "vrijwel onmogelijk', concludeert hij (1938: 12).
Met de significa lijkt De Vooys niet zoveel op te hebben. Hij heeft zich er
enkele malen over uitgelaten, vooral naar aanleiding van de dissertatie over
Rechtskundige significa (1916) van Van Eedens medestander Jacob Israël de Haan
(1881-1924), een studie die sterk door Welby's geschriften is geïnspireerd.
"[S]ignifiek, uit de school van Lady Welby" ziet De Vooys als "een semantiek
met overschatting van de waarde van etymologie en logika voor de woordbetekenis" (1925: 408). Verheldering heeft deze nieuwe `leer' niet gebracht (1938:
67). De beide geschriften van Lady Welby [sc. What is meaning? (1903) en Significa
and Language (1911)] "werden hier te lande verwelkomd door Fr. van Eeden en
Jacob Israël de Haan, maar latere wetenschappelike onderzoekers hebben er niet veel
waarde aan gehecht" (1933: 5-6; mijn cursivering). En als een van die "weten
onderzoekers" legt hij dat ook uit. Op z'n Kollewijns heet het dan: -schapelik
Een taal, waarin telkens één woord diende ter aanduiding van een scherp omlijnd en dus duidelik omschrijfbaar begrip, zou de oppervlakkige beschouwer
een ideaal kunnen toeschijnen, maar bij nader inzien plaatst hij zich daarmee
buiten de maatschappelike werkelikheid. Door talrijkheid van woorden zou zulk
een taal buitengewoon onprakties worden, maar bovendien heeft de algemene
taal meestal vrij vage komplexen van voorstellingen aan te duiden, die Erdmann
[1910: 5] 'Popularbegriffe' noemt. In plaats van scherpe omgrenzing hebben ze
een kern met vervloeiende rand. Wie een definitie tracht te geven van tafel of van
nacht kan zich daarvan overtuigen. De polysemie (`Vieldeutigkeit') is tegelijk een
gebrek en een deugd [...] (1925: 410).

In zijn dissertatie beroept De Haan (1916: 27 n.5) zich slechts één keer expliciet
op het signifisch traktaat van zijn paranimf Van Eeden, en wel als hij schrijft:
"Wat wij nu noodig hebben, is transcendentale, dat is eene bovenzinnelijke
Taal". Wie z'n Van Eeden kent, kan het verlangen naar zo'n metafysisch communicatiemiddel wel duiden, maar de taalkundige De Vooys (1925: 415) vond
dit desideratum weinig relevant en bits breekt hij zijn artikel af: "Wie met Mr.
De Haan een louter `bovenzinnelike' [sic] taal najaagt, komt terecht in Utopia". 12 De Vooys' houding ten opzichte van De Haan weerspiegelt fraai de beleefde distantie die Bréal in acht heeft genomen ten aanzien van de opvattingen
12

Een verwijzing door de SDAP -er De Vooys naar de door velen utopisch geachte
projecten van de door De Haan zo vereerde Van Eeden?
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van De Haans leidsvrouwe Victoria Welby (cf. Auroux & Delesalle 1990). Of
De Vooys zich ook echt verdiept heeft in de werken van Lady Welby, is overigens de vraag.
Als je naar de geschiedenis van de wetenschap kijkt, zo stellen Auroux &
Delesalle (1990: 125), dan zie je een scheidslijn tussen empirische en metafysische theorieën. "The former are restricting, even disappointing from a speculative point of view, because they do not deal in panaceas; the latter know no
limits, are all encompassing." De Franse collega's concluderen dat Welby's
"theory lies on one side of this invisible boundary and Bréal's on the other".
Bréals semantiek en Welby's significa behoren tot twee verschillende para
Een nuchtere taalkundige als De Vooys zou deze conclusie ongetwij--digma's.
feld gedeeld hebben.
6. Slotopmerkingen
In zijn Ocerk naulo o jajke (`Schets van de taalwetenschap') uit 1883 reflecteert
een contemporain linguïst, Mikolaj Kruszewski (1851-1887), op de ideale staat
van de taal, naar aanleiding van `Das Geset von der Korrespondent „7vischen einer
Welt von I urtern und einer Welt von Dingen', zoals dat in de Duitse vertaling heet.
Und wirkhch, wenn die Sprache nichts andres als ein Zeichensystem ist, so wird
ihr idealer Zustand nut dann entstehen, wenn zwischen dem System von Zei
und dem, was dieselben bezeichnen sollen, eine vollkommene Entspre--chen
chung stattfmdet (Kruszewksi 1887: 174).

Voor Bréal hoeft het niet, zo'n volmaakte taal: "Le langage n'est pas et n'a ja-

mais pu être la notation complete de ce qui se passe dans notre pensée". Zijn
theorie over taal en betekenis is een "cognitive, pragmatic and a dialogical one,
taking into account the speaker, the intention and the background, factors
which all interact to make it possible for the hearer to understand an utterance"
(Nerlich & Clarke 1996: 244). Zo is communicatie mogelijk, dankzij taal in ge
-bruik.
Van Eeden acht zo'n ideale taaltoestand principieel onmogelijk en houdt
daarom zijn `Defence of Poetry': de taal is een gebrekkig communicatiemiddel,
maar om over "het hoogste en heiligste" (`Slotwoord') te spreken hebben we
poëzie. Zijn verhandeling krijgt dan ook "de mystieke tint, die over de geschriften der eigenlijke 'signifiekdeskundigen' ligt" (S. 1918). Proportie, harmonie, het
heeft naar mijn idee uiteindelijk te maken met het "verband aller dingen" (154),
met de `Logos'. Maar met zo'n thema erbij zouden we de kaders van semantiek
en pragmatiek en zeker van deze bijdrage verre te buiten gaan. 13
13

Met dank aan H. Walter Schmitz (Essen) voor kritische kanttekeningen bij een eerdere versie van deze tekst.
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7. Envoi
Begin jaren tachtig maakte Theo Janssen een wending van een generatief naar
een meer taalgebruiksgericht kader. Zijn welhaast terloopse opmerkingen over
de significa in een afscheidsbundel anno 1982 laten daarvan iets zien. En aan de
Vrije Universiteit had hij het in 1986 over "de betekenis van het Nederlands".
Nu, twintig jaar en vele gesprekken later, blijkt het dat communiceren over taal
en taalgebruik geen einde kent.
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