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Voorwoord
Een boek dat een nieuwe theorie en methode voor de Nederlandse schoolgrammatika
en tekstverklaring presenteert, kan het natuurlijk niet stellen zonder enige toelichting
omtrent het hoe en waarom van deze afwijkende aanpak van bekende zaken. Het is
nu al weer enkele jaren geleden dat in de wetenschap die zich bezighoudt met het
beschrijven van taalverschijnselen in het hedendaagse Nederlands, de
transformationeel-generatieve theorie haar intrede deed. Aan het belang van deze
recente theorie kan op het ogenblik door niemand meer voorbijgezien worden. Deze
konstatering rechtvaardigt in principe elke bijdrage tot meer inzicht in doelstellingen,
aard en toepassingen van deze taaltheorie.
Vanuit de transformationeel-generatieve theorie, ontwikkeld door de Amerikaanse
linguïst Noam Chomsky, is een succesvolle vernieuwing van de traditionele
grammatika mogelijk. Sinds de verschijning van Chomsky's Syntactic Structures in
1957 is er in de taalwetenschap veel veranderd. Mede door deze stormachtige
ontwikkeling is de vraag naar de verhouding tussen taalwetenschap en taalonderwijs
weer bijzonder aktueel geworden. De aanpassing van het taalonderwijs aan de
resultaten van de moderne taalwetenschap is nog steeds een moeilijk te verwezenlijken
ideaal in ons moedertaalonderwijs. Het aankweken van taalbeheersing en het
bijbrengen van taalinzicht kunnen we beschouwen als de twee voornaamste
doelstellingen van het taalonderwijs. Bij het onderwijzen van een vreemde taal zal
de nadruk op de eerste doelstelling vallen, terwijl in het moedertaalonderwijs het
even belangrijke taalinzicht
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wordt ontwikkeld. Het taalinzicht komt de vaardigheid om taal te gebruiken ten
goede, ofschoon het bijbrengen van taalinzicht op zichzelf een volkomen legitiem
edukatief doel mag zijn: het gaat immers om de eigenschappen van het belangrijkste
kommunikatiemiddel van de mens. Het gangbare spraakkunstonderwijs geeft geen
propaedeuse voor de wetenschappelijke taalstudie van sommigen, maar biedt ook
geen goed middel tot wezenlijk taalinzicht van velen. Een theorie die bewezen heeft
wel aan de gestelde eis te voldoen, moet daarom zo goed mogelijk benut worden,
wanneer die theorie vaste vormen heeft gekregen.
Dit boek tracht een brug te slaan tussen universiteit (wetenschap) en voortgezet
onderwijs. De recente taalkundige inzichten zijn belangrijk genoeg om ze nu reeds
te presenteren als bijdrage tot een alternatief (te onderscheiden van kritiek) van de
traditionele grammatika-methoden. Bestaande kontroversen met betrekking tot
detail-kwesties zijn gezien de bedoeling van dit boek niet van belang, ook al zijn ze
nog zo interessant voor de linguïst: schoolboeken kennen geen wetenschappelijk
skepticisme.
De transformationeel-generatieve grammatika (TG-grammatika) geeft een systeem
van regels waarmee alle mogelijke zinnen van een taal kunnen worden gegenereerd
of voortgebracht. Uitgegaan wordt daarbij van het feit dat de taalgebruikers een in
principe onbeperkt aantal nieuwe taalbouwsels kunnen produceren en begrijpen,
terwijl aan deze taalbouwsels een begrensd taalsysteem ten grondslag ligt. De
uiteindelijke zinnen ontstaan na omvorming (transformatie) van eenvoudige
basisstrukturen. De transformaties maken het mogelijk om regelmatigheden in
verschillende zinstypen op systematische wijze uit te drukken. Dit heeft een grote
vereenvoudiging van de beschrijving tot gevolg en draagt ook in hoge mate bij tot
de verklarende waarde van de grammatika. Het intuïtieve gevoel voor wat juist is in
een taal wordt in de TG-grammatika vervangen door een objektieve en dus ook aan
anderen over te dragen kennis van de taal. De taal is per slot van rekening de
veruiterlijking van denkprocessen.
De TG-grammatika heeft door de nieuwe beschrijvingsmethode de dienstbaarheid
aan taalwaarneming, taalbeschouwing en tekstinterpretatie scherper gesteld. Een
begrip als transformatie is een bijzonder goed instrument voor de tekstbenadering:
omvorming en kreatie zijn belangrijke elementen in literair taalgebruik. De
TG-grammatika heeft nieuw licht geworpen op de verhouding van het kreatieve
taalsysteem tot het feitelijke taalgebruik, inklusief het lite-
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raire. We krijgen zo een middel in handen om poëtisch taalgebruik te benaderen: in
het hoofdstuk Taal en tekst worden hier voorbeelden van gegeven. De grammatikale
beschrijving van het tot stand komen van een literaire tekst te geven, is het doel van
een teksttheorie; expliciete beschrijvingen worden achterwege gelaten, aangezien
onderzoekingen op dit gebied nog in volle gang zijn. (Men leze hiervoor de artikelen
van T.A. van Dijk.) In het hoofdstuk Taal en tekst wordt een vereenvoudigd kader
gegeven waarbinnen een teksttheorie opgebouwd kan worden. Daarom worden slechts
enkele stijlfiguren als ‘literaire transformaties’ besproken; volledigheid zou hier al
te voorbarig zijn. Het belangrijkste is, dat ingezien wordt wat de waarde van de
grammatika voor de tekstbenadering kan zijn. Op dit inzicht zijn ook de vragen en
opdrachten (waaronder ‘tekstverklaringen’) gebaseerd. Het onderscheid tussen diepteen oppervlaktestruktuur blijkt een zeer bruikbaar hulpmiddel voor de omschrijving
van betekenis, interpretatie, parafrase en samenvatting van teksten.
Tot nu toe hebben de resultaten van de moderne taalwetenschap nog nauwelijks
invloed gehad op de in het onderwijs gebruikte leerboeken. De informatie die de
traditionele grammatika geeft is in principe juist, maar wordt onvoldoende expliciet
uitgedrukt en geeft geen verklaring voor het belangrijkste kenmerk van de menselijke
taal: het kreatieve aspekt van gewoon en literair taalgebruik, berustend op hetzelfde
taalsysteem. De didaktische moeilijkheid van de TG-grammatika is het abstrakte van
deze theorie, ofschoon de leerlingen bij vakken als wiskunde en scheikunde niet
anders doen dan abstraheren. Alfa- en bèta-wetenschappen kunnen veel van elkaar
leren. Uit didaktische overwegingen zijn de verschillende fasen in de ontwikkeling
van Chomsky's theorie hier als een geheel gegeven: de begrippen kernzin en afgeleide
zin (Syntactic Structures, 1957) zijn in een later stadium vervangen door de begrippen
dieptestruktuur en oppervlaktestruktuur (Aspects of the theory of syntax, 1965).
Aangezien de Chomskyaanse theorie nog steeds in ontwikkeling is, zou wachten op
voltooiing verdedigbaar zijn geweest. Het is echter beter om een theorie te leren die
zich ontwikkelt (maar waarvan de basis reeds vastligt), dan er helemaal geen kennis
van te nemen en dan onmiddellijk in de opgeworpen stofwolken van een geheel
nieuwe ontwikkeling terecht te komen. Materiaal en didaktische bruikbaarheid
moesten op elkaar afgestemd worden, en wel als volgt.
Eerst wordt de basis van het intuïtief vermogen van de mens om zinnen te produceren
uiteengezet. Daarna worden de onderdelen van het belangrijkste
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taalbouwsel, de zin, besproken. Hier zijn zoveel mogelijk de traditionele termen
gebruikt. Dan wordt de benadering van ‘afwijkend’ taalgebruik aan de orde gesteld,
uitgaande van het in de eerste hoofdstukken verworven inzicht. De vragen en
opdrachten horen bij de theorie: zij verdiepen het inzicht en breiden de praktische
kennis uit. De hoofdstukken Werken met taal bevatten extra vragen en opdrachten
die tot doel hebben dat de leerlingen zelf ‘onderzoeken’ en tot inzicht in bepaalde
wetmatigheden komen. Deze hoofdstukken sluiten het nauwst aan bij de traditionele
terminologie, vanwege de opzet: een op basis van algemeen aanwezige taalkennis
tot wetmatigheden te komen. In deze hoofdstukken zijn enkele
wetenschappelijke-‘spel’-situaties opgenomen: na methoden te hebben
gedemonstreerd, bepalen de leerlingen een methode en brengen verslag uit over de
resultaten. Hierbij staat voorop de zelfwerkzaamheid en de ontplooiing van het
kreatief-intellektuele vermogen van de leerlingen.
Deze aangepaste TG-methode past geheel in het streven om te komen tot een op
linguïstische kriteria gebaseerde schoolspraakkunst. De didaktische waarde moet
vooral gezocht worden in het bijbrengen van taalgevoel. De natuurlijke duidelijkheid
van de TG-grammatika als didaktisch instrument voor het voortgezet onderwijs is
door proeven aangetoond, ook in verband met het vreemde-talenonderwijs. Het
beschrijven en verklaren van bepaalde verbanden tussen taalverschijnselen (het
generaliserend aspekt) mist vrijwel elke schoolgrammatika van het Nederlands. De
bestaande kontroversen zijn dan van ondergeschikt belang: een succesvolle theorie
is altijd in diskussie.
Dit boek is bedoeld voor het vwo (vanaf de tweede klas), de pedagogische akademie,
als inleiding tot diverse kursussen (fakultatieve vakken bijv.) en verder voor allen
die belangstelling voor de ontwikkeling in de taalkunde hebben.
Voor de gebruikte terminologie kan o.a. verwezen worden naar A. Kraak en W.G.
Klooster, Syntaxis (Culemborg 1968) en S.C. Dik en J.G. Kooij, Beginselen van de
algemene taalwetenschap (Utrecht 1970).
Bij het gereedkomen van dit boek wil ik mijn dank betuigen aan drs. T.A. van Dijk
en drs. W.G. Klooster, beiden als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam, die mij van bruikbaar materiaal hebben voorzien. Zonder
hun medewerking was dit boek niet zo snel tot stand gekomen.
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Tenslotte spreek ik de hoop uit, dat dit boek zijn dienst bij het grammatika-onderwijs
zal bewijzen en tevens een positieve bijdrage zal leveren tot de waardering van de
nieuwe inzichten in de taalbeschrijving. De docent zal door keuze uit de stof,
motivering en stimulering van de leerling door geleide zelfwerkzaamheid, kunnen
bereiken dat verwondering over en bewondering voor de taal als kommunikatiemiddel
het direkt resultaat vormt van zijn lessen.
Voor op- en aanmerkingen die tot verbetering kunnen leiden, houd ik mij gaarne
aanbevolen.
Heiloo, januari 1971
H. Hulshof
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1
De taal
1.1 Inleiding
De taal is de meest kenmerkende eigenschap van de mens. Zonder deze eigenschap
zou onze samenleving onmogelijk zijn. Met behulp van de taal kunnen we onze
gedachten in zinnen omzetten, opdat we door anderen begrepen zullen worden.
Gedachten omzetten in zinnen of uiten in taal kan mondeling en schriftelijk gebeuren.
Zo speelt de taal in ons leven een bijzonder belangrijke rol, waarvan we ons dikwijls
maar nauwelijks bewust zijn: we leren onze moedertaal nu eenmaal ‘vanzelf’.
Natuurlijk geven de gesproken of geschreven zinnen niet altijd precies de gedachten
die er achter zitten weer; denk maar eens aan ironisch taalgebruik: de spreker of
schrijver bedoelt het tegengestelde van wat hij zegt of schrijft. Uit ervaring weten
we hoe moeilijk het is om een gedachte goed en volledig onder woorden te brengen.
Bovendien zijn er grote verschillen: de letterkundige stelt meestal andere eisen aan
zijn taalgebruik dan de journalist, terwijl ze toch van dezelfde taal gebruik maken.
Een letterkundige kan een kranteartkel begrijpen en een journalist kan een literair
werk begrijpen, ondanks het verschillend hanteren van dezelfde taal. Het beheersen
van dezelfde taal maakt het begrijpen blijkbaar mogelijk. Daarom willen we antwoord
krijgen op de vraag wat de menselijke taal nu precies is en aan welke wetten het
taalgebruik beantwoordt.
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1.2 Het zinnen-producerend mechanisme
We kunnen de taal beschouwen als een ingewikkeld mechanisme om zinnen te
produceren. Als kind leren we onbewust dit mechanisme te beheersen voor onze
eigen taal. Dat betekent dat we automatisch de regels van de grammatika leren
toepassen. Het geheel van regels waarmee en volgens welke de woorden van een
taal worden gekombineerd tot zinnen, noemen we het TAALSYSTEEM. Als het kind
wat ouder wordt, gaat het bewuster met dat taalsysteem werken om vragen te stellen,
tijdsvormen aan te geven, samenhang aan te tonen, enz. Zo heeft iemand die
Nederlands als zijn moedertaal spreekt als het ware een ingebouwd systeem van
regels dat hem in staat stelt Nederlandse zinnen voort te brengen. Het taalsysteem
geeft hem ook het vermogen om alle andere nooit eerder gehoorde of gelezen zinnen
te begrijpen. Als we spreken of lezen zijn we ons natuurlijk niet steeds bewust van
die grammatikale regels die ons taalgebruik regelen. Vaak ontdekken we het bestaan
daarvan pas wanneer we zinnen horen of lezen die niet juist gevormd of onbegrijpelijk
zijn. Elke moedertaalspreker weet welke zinnen GRAMMATIKAAL (wel-gevormd) en
welke zinnen ONGRAMMATIKAAL zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen
vergissingen gemaakt kunnen worden, zoals in Hij kan zijn les goed. Het zal geen
moeilijkheden opleveren om in te zien dat een zin als Dat is hij gewerkt op de een
of andere manier niet juist is. We geven aan dat de zin ongrammatikaal is door er
een sterretje voor te plaatsen: * Hij komen vroeg. Zo'n ongrammatikale zin moet niet
worden verward met een moeilijk te begrijpen zin; een goed verstaander heeft maar
een half woord nodig. In een bepaalde situatie zal Ben zo terug heel goed begrepen
worden. Ongrammatikaal wil dan ook alleen maar zeggen: afwijkend van het (voor
ons: Nederlandse) taalsysteem. In ongrammatikale zinnen kunnen allerlei regels van
het taalsysteem ‘overtreden’ zijn; hier komen we nog uitvoerig op terug.
Hoe weet de moedertaalspreker wat grammatikaal en ongrammatikaal is? Taalgevoel
wordt dan gezegd. We zullen dit vage begrip moeten omschrijven om er meer inzicht
in te krijgen.

1.3 Taal als een onbeperkte verzameling zinnen
Het aantal zinnen dat in een taal kan voorkomen is onbeperkt. De taal heeft een
onbegrensde rijkdom aan zinnen. De taalgebruiker heeft vanzelfsprekend
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niet een onbeperkt aantal pasklare zinnen tot zijn beschikking, hij heeft alle zinnen
niet ‘geprefabriceerd’ of in schema's in zijn hoofd. Hij zal ze op het juiste moment
moeten vormen en zijn taalkennis zorgt er dan voor dat elke nieuw-gevormde zin
wel-gevormd en begrijpelijk is. Anders gezegd: de taalgebruiker beschikt over een
begrensd aantal regels en woorden waarmee hij oneindig veel zinnen kan maken.
We staan hier voor het verbazingwekkende feit dat een spreker volstrekt nieuwe
zinnen kan opbouwen en dat de luisteraar deze zinnen kan begrijpen, ook al heeft
hij ze nooit tevoren gehoord. Een spreker met een beperkt (eindig) geheugen is dus
in staat een oneindig aantal korrekte zinnen van een taal voort te brengen en te
begrijpen. We noemen dit de KREATIVITEIT van de taalgebruiker of het KREATIEVE
ASPEKT (produktiviteit) van de taal. Het kreatieve aspekt is het belangrijkste kenmerk
van de taal. Net zo goed als Nederlanders op basis van hun taalsysteem nieuwe
Nederlandse zinnen kunnen produceren, doen bijvoorbeeld Engelsen dat in het Engels
en Chinezen in het Chinees. Bij het leren van een vreemde taal is het doel het
verwerven van het kreatieve systeem van die vreemde taal, niet het kunnen nazeggen
van een aantal pasklare zinnen.
Iemand die zijn taal goed beheerst, kan:
1 een onbeperkt aantal nieuwe zinnen in die taal voortbrengen en begrijpen, en
kan
2 afwijkende zinnen verklaren.

Een zin als Hij morgen komt werken is volgens het Nederlandse taalsysteem niet
helemaal juist opgebouwd, maar is daarom nog wel te verklaren. Daarentegen is een
zin als De aarde is plat volgens hetzelfde taalsysteem juist, maar niet in
overeenstemming met de werkelijkheid: grammatikaal, maar onwaar.
Steeds weer blijkt dat zinnen niet willekeurig in elkaar zitten, maar aan bepaalde
regels beantwoorden wat kombinatie betreft. Om ons rekenschap te geven van de
kreativiteit van iedere taalgebruiker om voortdurend nieuwe zinnen te produceren
en te begrijpen, zeggen we eerst iets over het taalsysteem.

1.4 De regels van het taalsysteem
We nemen aan dat een taalsysteem uit de volgende zes regels bestaat, waarbij hetgeen
links van de pijl staat vervangen mag worden door wat rechts
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daarvan staat. We nemen de letter Z (zin) als beginsymbool.
1
2
3
4
5
6

Z→A+B
B→C+A
A→D+E
D → de
E → man, hond
C → slaat

Deze zes regels noemen we HERSCHRIJFREGELS: wat links van de pijl staat wordt
herschreven tot wat rechts van de pijl staat.
Door toepassing van deze zes regels kunnen we de zin De man slaat de hond afleiden:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Z
A + B (volgens regel 1)
A + C + A (volgens regel 2)
D + E + C + A (volgens regel 3)
D + E + C + D + E (volgens regel 3)
de + E + C + D + E (volgens regel 4)
de + man + C + D + E (volgens regel 5)
de + man + slaat + D + E (volgens regel 6)
de + man + slaat + de + E (volgens regel 4)
de + man + slaat + de + hond (volgens regel 5)

De afleiding a-j kunnen we ook in een BOOMDIAGRAM weergeven. Dit heeft de vorm
van een omgekeerde boom waarvan de vertakkingen de herschrijfregels zijn.
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De regels 1-6 vormen de zin De man slaat de hond. In plaats van ‘vormen’ of
‘voortbrengen’ spreken we ook wel van GENEREREN. De regels 1-6 noemen we
GENERATIEVE REGELS. Onze zes regels hebben geen grote generatieve kracht: ze
leveren maar één zin op. Toch is het de bedoeling dat we met zo min mogelijk regels
zoveel mogelijk verschillende zinnen genereren, om een inzicht te krijgen in het
kreatieve van de taal. Dat dit mogelijk is, blijkt als we bijvoorbeeld de regels 4, 5 en
6 als volgt vervangen:
4' → de, het, een
5' → man, hond, kat, paard
6' → slaat, aait, verwent

Op deze manier zijn er met de zes regels heel wat meer zinnen te genereren. Om te
voorkomen dat we ongrammatikale zinnen als * De hond slaat de man krijgen, zijn
er speciale regels in het woordenboek opgenomen. Bij de bespreking van het
woordenboek komen we hierop terug.
We hebben nu gezien dat we zelfs met het simpele taalsysteem van zes regels een
groot aantal zinnen kunnen vormen of genereren. Er is hierbij sprake van
kombinatieregels en een woordvoorraad. In werkelijkheid zijn de regels van onze
taal veel ingewikkelder dan hier is aangegeven, hoewel de werking hetzelfde is.
De afkorting Z is als beginpunt van de afleiding te vergelijken met een axioma uit
de wiskunde. Als we Z ook weer rechts van de pijl laten optreden, kan het hele proces
van zinnen-produceren opnieuw beginnen waarbij we telkens zinnen in andere zinnen
krijgen: Hij zegt dat hij zegt (dat hij zegt) dat hij hier komt. We spreken van een
REKURSIEVE REGEL wanneer een afkorting of symbool zowel links als rechts van de
pijl in de herschrijfregel kan optreden. De rekursieve regels laten zien dat een zin in
principe oneindig lang kan zijn. In de praktijk zullen dergelijke zinnen echter als
onbegrijpelijk worden verworpen.

1.5 Taalsysteem, taalbouwsels en taaluitingen
Het werkelijke taalgebruik kan pas goed begrepen worden wanneer we precies weten
hoe ons taalsysteem werkt.Elke menselijke kommunikatie in taal berust op kennis
van dat systeem. Het taalsysteem is het vermogen van de
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mens om zijn taal goed te gebruiken en is als zodanig natuurlijk niet zichtbaar: het
zit in de hersenen van de mens. We spreken daarom van het abstrakte taalsysteem.
Uit het materiaal (woorden) produceert het systeem met behulp van regels
woordgroepen en zinnen. We spreken hier van TAALBOUWSELS. Het taalsysteem van
het Nederlands vormt alleen maar grammatikale Nederlandse taalbouwsels. In het
dagelijkse taalgebruik brengen we uitingen voort die haperingen, versprekingen en
tal van andere onvolkomenheden vertonen. Een bandopname van spreektaal toont
dit duidelijk aan. Al deze storende faktoren bij het taalgebruik gelden niet voor de
taalbouwsels. In het taalsysteem bestaat maar één taalbouwsel Wilt u roken? Wordt
een dergelijk taalbouwsel in de dagelijkse omgangstaal gebruikt dan spreken we van
een TAALUITING. Van het ene taalbouwsel Wilt u roken? bestaan dus net zoveel
taaluitingen als in een bepaalde situatie uitgesproken worden. Taalbouwsels zijn als
het ware ideale zinnen die de mogelijkheden van het taalsysteem laten zien. De
taalbouwsels worden konkreet wanneer ze als taaluitingen worden gebruikt.
Wanneer we de mogelijke taalbouwsels van een taal willen bestuderen dan moeten
we eerst het taalsysteem kennen dat deze taalbouwsels heeft geproduceerd. Dit is als
volgt met een voorbeeld te verduidelijken. Iemand die geïnteresseerd is in het systeem
van de verkeerstekens hoeft niet alle konkrete verkeersborden in het hele land te
bestuderen om inzicht in dit systeem te krijgen. Het is voldoende als hij de types uit
het verkeersreglement kent en het systeem waarin ze passen. Zo hoeven wij niet alle
taaluitingen apart te bestuderen, maar alleen de taalbouwsels die aan de taaluitingen
ten grondslag liggen. Taaluitingen kunnen we ook gebruikte taalbouwsels noemen.
De eigenschappen van het belangrijkste taalbouwsel, de zin, zullen in hoofdstuk 2
aan de orde gesteld worden. We hebben het begrip zin al gebruikt, omdat iedereen
wel ongeveer weet wat er mee bedoeld wordt.
We hebben nu onderscheid gemaakt tussen de taal als taalsysteem (met als produkten
de taalbouwsels of grammatikale zinnen) en de taal als gebruikte taalbouwsels
(taaluitingen). De eerste onderscheiding is abstrakt (onwaarneembaar), de tweede is
konkreet (waarneembaar). Voordat we dit alles in een schema samenvatten, moet
nog worden opgemerkt dat het taalsysteem uit een groot (maar beperkt) aantal regels
bestaat en een grote (maar bebeperkte) hoeveelheid woorden, terwijl zowel abstrakte
als konkrete taalbouwsels onbeperkt in aantal zijn. De moeilijkheid is echter dat we
alleen via
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de taaluitingen (die immers waarneembaar zijn) iets van het systeem dat eraan ten
grondslag ligt te weten kunnen komen. In schema:

We zullen in de volgende hoofdstukken zien dat de grammatika zich op I zal richten
om II te kunnen beschrijven. Daarbij zal die grammatika als model van I afhankelijk
zijn van III: alleen via het waarneembare taalgedrag van de mens kunnen we ons een
idee vormen van I, het taalvormend apparaat.

1.6 Vragen en opdrachten
1 Een mens leert zijn moedertaal niet door alle zinnen van die taal te onthouden
en in zijn geest te bewaren. Hoe gebeurt dit dan wel?
2 Zou intelligentie van een taalgebruiker iets met zijn werkelijke taalgebruik te
maken hebben? Motiveren.
3 In 1.1 is gesproken over menselijke taal. Waarom zou deze onderscheiding
worden gemaakt?
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4 De meest ingenieuze taalmachine (denk bijvoorbeeld aan een computer) mist
toch een eigenschap die de mens van nature bezit. Om welke eigenschap gaat
het hier?
5 Waarom zou het verschijnsel van de ongrammatikale zinnen in de spreektaal
veel meer voorkomen dan in de schrijftaal?
6 Op welke manier zijn de volgende zinnen ongrammatikaal, welke grammatikale
regels zijn ‘overtreden’?
a *Zij goed klant maar niet betalen rekening;
b *Hij gezien zijn plicht en hij gedaan het.

7 Hoe is gemakkelijk aan te tonen dat het aantal zinnen van een taal onbeperkt
is? Hoe staat het in dit opzicht met de woorden van een taal?
8 Een taalsysteem bestaat uit de volgende vijf regels:
1 Z→A+B
2 A→C
3 B→D
4 C → hij, zij
5 D → komt, loopt

Geef de afleiding van deze regels en een boomdiagram. Hoeveel zinnen kunnen
met deze regels gevormd worden?
9 Stel zelf regels op om de zin Hij koopt een boek te genereren.
10 In welk opzicht is ons taalsysteem met een computer te vergelijken?
11 Als we erin slagen het taalsysteem te verklaren, kunnen we veel te weten komen
over het taalgebruik in al zijn geledingen. Leg dit eens uit.
12 In welke geschriften wordt het taalsysteem het meest in acht genomen en waarin
wordt er het meest van afgeweken? Motiveren.
13 In welk opzicht zouden we de vierkante cirkel ongrammatikaal noemen?
14 Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen het abstrakte taalsysteem en
het konkrete taalgebruik (zie de dubbele pijl in het schema in 1.5). Waarin
bestaat die wisselwerking?
15 Helemaal op eigen initiatief vormt een Nederlander als verkleinwoord van een
leenwoord als beatle: beatletje. Waarom zou hij niet (evenals bij boom boompje) bijvoorbeeld beatlepje zeggen? Motiveren.
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16 In de volgende beweringen wordt telkens het woord grammatika gebruikt.
Bepaal per bewering nauwkeurig de betekenis en zeg daarna welke van de drie
betekenissen ons het meest zou aanspreken.
a Zijn grammatika is uitstekend. Hij maakt zelden spreek- of
schrijffouten.
b Zijn grammatika is uitstekend. Je krijgt er veel inzicht door in de
opbouw van het Nederlands.
c Mensen bezitten een grammatika die het mogelijk maakt dat ze de
taal gebruiken, voortbrengen en begrijpen.

17 De zin is een taalbouwsel. Als we het taalsysteem nu voorstellen als een geheel
van regels en woorden, wat kunnen we dan over de zin zeggen?
18 Hoe zou het, uitgaande van hetgeen in 1.2 over de taal gezegd is, te verklaren
zijn dat iemand aan een taalbouwsel als Ben zo terug of Kom zo genoeg heeft
om te begrijpen wat ermee bedoeld wordt? (Bij het antwoord ook gebruik maken
van het onderscheid systeem - bouwsels.)
19 Het taalsysteem kan taalbouwsels maken die in het werkelijke taalgebruik niet
voorkomen. Geef hier een voorbeeld van.
20 Ook zijn er taaluitingen die in het taalsysteem niet voorkomen, die dus in strijd
daarmee gevormd zijn. Geef hier een voorbeeld van.
21 Zoek in de krant enkele zinnen die ongrammatikaal zijn. Tracht de gemaakte
fout(en) te verklaren.
22 Als we het taalsysteem goed willen bestuderen, dan is ‘anatomie’ op de taal
nodig. De dichter Jaap Harten drukt zijn idee hierover als volgt uit:
Anatomie is
noodzakelijk voor wie
aan een naakttekening
van de taal
niet genoeg heeft.
Hoe kunnen we anatomie hier het best opvatten?
23 In 1.1 is gesproken over het soms opzettelijk aangebrachte verschil tussen
gedachte en taaluiting. Verklaar nu de volgende regels van de dichteres Ellen
Warmond:
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taal zegt niets of weinig
of in elk geval
toch minder dan
men denkt.
Hoe is haar pessimistische houding te verklaren? (Let vooral op de betekenis
van denkt.)
24 In hoofdstuk 2 wordt gezegd wat we precies onder de grammatika van een taal
moeten verstaan en hoe een zin wordt gevormd. We gaan daarbij uit van het
taalsysteem. Waarom zouden we niet beginnen met de taaluitingen?
25 Taal is als onbeperkte hoeveelheid zinnen te vergelijken met muziek. Hoe?

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

21

2
De zin
2.1 Wat is grammatika?
We moeten de studie van de grammatika beginnen met vast te stellen wat we onder
grammatika verstaan, omdat deze term voor verschillende dingen wordt gebruikt
(zie 1.6, vraag 16). Hier verstaan we onder grammatika: de beschrijving van de
taalbouwsels van een taal die we zinnen noemen. We kunnen dus zeggen: grammatika
is zinsbeschrijving. Het gaat hier om een grammatika van het Nederlands. Daarom
is het doel een beschrijving te geven van Nederlandse zinnen.
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het aantal zinnen van een taal onbegrensd is.
Aangezien de grammatika een zinsbeschrijving geeft, zou die grammatika ook
onbegrensd moeten zijn. Daar valt natuurlijk niet mee te werken. Vandaar dat we
via het wel begrensde taalsysteem de onbegrensde hoeveelheid zinnen willen
beschrijven. Zo kan de grammatika het zogenaamde taalgevoel in de vorm van regels
die in het taalsysteem werkzaam zijn, formuleren (zie 1.2). Uitgaande van het schema
in 1.5: de grammatika wil II beschrijven en gaat daarbij uit van I. Heel nauwkeurig
gezegd is grammatika het taalsysteem en de beschrijving daarvan, omdat dit ten
grondslag ligt aan alles wat we met onze taal doen. Grammatikaal is niet voor niets:
kloppend met het taalsysteem.
We zullen zien dat in de verschillende zinnen van een taal elementen zijn aan te
wijzen die telkens terugkomen; het zal blijken dat alle zinnen gemeenschappelijke
kenmerken hebben.
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2.2 ‘Definitie’ van de zin
Voor het begrip zin kunnen we verschillende definities geven. We kunnen zeggen
dat een zin een groep woorden is die een voltooide gedachte uitdrukt, of een groep
woorden die begint met een hoofdletter en eindigt (althans in de meeste gevallen)
met een punt. Met deze definities komen we echter niet veel verder, want we willen
antwoord op vragen als: wélke groepen Nederlandse woorden drukken voltooide
gedachten uit? en wélke groepen Nederlandse woorden beginnen met een hoofdletter
en eindigen meestal met een punt?
De hele verdere zinsbeschrijving vormt op zichzelf al een antwoord op deze vragen.
Het gaat om de beschrijving van zinnen, zodat die héle beschrijving een (zij het nog
maar zeer algemeen) antwoord geeft op de vraag: wat is een Nederlandse zin? We
zullen ons daarbij in eerste instantie bezig houden met het gedeelte van de grammatika
dat SYNTAXIS wordt genoemd. De syntaxis beschrijft het verband tussen de woorden
in zinnen en de manieren waarop de woorden samen zinnen vormen. We zouden
voor het woord syntaxis zinsbouw kunnen gebruiken. In hoofdstuk 3 zullen we zien
dat er nog meer onderdelen van de grammatika zijn naast de syntaxis.
De meest algemene uitspraak over de zinsbouw is, dat een zin een taalbouwsel is dat
een onderwerp en een predikaat (gezegde) bevat.

2.3 Twee soorten zinnen
Er bestaat een fundamenteel onderscheid tussen twee soorten zinnen:
1 kernzinnen (of basiszinnen);
2 afgeleide zinnen (of transformaties).

Kernzinnen zijn de fundamentele, meest elementaire zinnen van een taal. Het zijn
eenvoudige zinnen waarvan alle overige bestaande zinnen zijn afgeleid. Afgeleide
zinnen zijn ‘alle overige bestaande zinnen’ die, uitgaande van de kernzin, het
onbegrensde taantal Nederlandse zinnen vormen. De kernzinnen worden dus
omgevormd tot andere, meestal ingewikkelder (dagelijks gebruikte) afgeleide zinnen.
Zo kan de kernzin Jan koopt een boek omgevormd worden tot Een boek wordt door
Jan gekocht. Uit dit voorbeeld blijkt dat een
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passieve zin een afgeleide zin is, nl. afgeleid van een aktieve zin. Later zullen we de
kernzinnen opnemen in een zogenaamde dieptestruktuur en de afgeleide zinnen in
een zogenaamde oppervlaktestruktuur (zie hoofdstuk 5).
Hieronder volgen enkele voorbeelden van kernzinnen en daarvan afgeleide zinnen
of transformaties.
Kernzinnen
1 Hij loopt.

Afgeleide zinnen
1 Hij loopt niet.

2a De man werkt.

2 De man die daar werkt, is mijn vader.

2b De man is mijn vader.
3 De man schrijft de brief.

3a De brief wordt door de man
geschreven.
3b De man schrijft de brief niet.
3c Schrijft de man de brief?
3d Als de man de brief eens schreef, enz.

4 Hij weigert het aanbod.

4 Zijn weigering van het aanbod.

Bij zin 2 liggen twee kernzinnen ten grondslag aan één afgeleide zin. Bij zin 3 is
van het omgekeerde sprake; afgeleide zinnen met een verschillende uiterlijke vorm
staan in verband met één kernzin. De manier waarop deze afleidingen tot stand
komen, wordt in hoofdstuk 5 beschreven.
Het zal duidelijk zijn dat de zinnen uit de rechter kolom meer in ons taalgebruik
voorkomen dan die uit de linker kolom. Toch beschrijven we al die zinnen op grond
van de korresponderende kernzinnen.

2.4 De twee hoofdbestanddelen van de (kern)zin
Alle kernzinnen bevatten twee hoofdbestanddelen:
1 een nominale konstituent (naamwoordgroep);
2 een verbale konstituent (werkwoordgroep).
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nominale konstituent kursief gedrukt. Wat niet kursief gedrukt is, behoort tot de
verbale konstituent.
a
b
c
d
e

De kinderen komen morgen.
Jij gelooft altijd alles.
De man heeft gisteren een boek gekocht.
Het bezoek aan de tentoonstelling kost tien gulden.
Amerika heeft troepen teruggetrokken uit Vietnam.

Het belangrijkste kenmerk van deze zinnen is, dat ze bestaan uit een verbinding van
beide genoemde delen of konstituenten. Dit geldt natuurlijk ook voor afgeleide zinnen
die immers uit de kernzinnen zijn ontstaan.
Als we afkortingen gebruiken, kunnen we zeggen dat een kernzin (en in principe
ook elke afgeleide zin) uit een NK + VK-verbinding bestaat. Om kort en duidelijk
aan te geven dat een (kern)zin uit een nominale plus een verbale konstituent bestaat,
noteren we:
Z → NK + VK
De pijl betekent: bestaat uit of herschrijf als. In 1.4 hebben we zo'n regel een
herschrijfregel genoemd; we herschreven Z toen nog als A + B omdat we de juiste
herschrijving nog niet kenden. Nu hebben we in onze regel voor Z een aanwijzing
dat we deze afkorting voor zin kunnen herschrijven als NK + VK.
De eerste regel of aanwijzing van onze grammatika is: herschrijf zin als nominale
konstituent plus verbale konstituent. In formule: Z → NK + VK.
In de zinnen a - e (zie boven) kunnen we zien dat de nominale konstituent als
onderwerp fungeert en de verbale konstituent als predikaat.
We kunnen de herschrijfregel voor Z als volgt weergeven in een boomdiagram:
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2.5 Konstituenten, kategorieën en funkties
Elke zin kunnen we in delen verdelen, of anders gezegd: elk taalbouwsel kan in
konstituenten verdeeld worden, die op hun beurt weer uit kleinere konstituenten
kunnen bestaan. De zin De man loopt op straat is in eerste instantie in twee
konstituenten te verdelen (de man en loopt op straat), waarna binnen de verbale
konstituent nog een andere konstituent (op straat) kan worden onderscheiden.
Het principe van het verdelen in konstituenten (= het aangeven van de
KONSTITUENTENSTRUKTUUR) berust op het feit dat bepaalde elementen in een zin
nauwer op elkaar betrokken zijn dan andere. In onze voorbeeldzin is er een hechter
verband tussen op en straat dan tussen loopt en op. De konstituent op straat is ook
als geheel verplaatsbaar: Op straat loopt de man, Loopt de man op straat? Een
konstituent kan ook door één woord vervangen worden: De man loopt daar, Hij loopt
op straat. Omdat de konstituent op straat met een voorzetsel begint, spreken we van
een VOORZETSELKONSTITUENT (VzK). In hoofdstuk 4 wordt deze konstituent
besproken.
Een konstituent is een deel van een taalbouwsel, dat als eenheid optreedt. Een zin in
konstituenten verdelen is het eerste dat we met een zin kunnen doen: gewoon in delen
verdelen.
De konstituentenstruktuur van de zin De man loopt op straat kan in een boomdiagram
als volgt worden weergegeven:

V is een afkorting van verbum = werkwoord.
Tot zover hebben we de zin alleen nog maar in stukken geknipt zonder aan die stukken
namen te geven. Elke konstituent behoort tot een klasse of KATEGORIE van dezelfde
konstituenten. In 2.4 hebben we de kinderen, jij, de man, het bezoek aan de
tentoonstelling en Amerika nominale konstituenten genoemd. Deze konstituenten
zijn te vervangen door andere nominale konstituenten. De kinderen is bijvoorbeeld
niet te vervangen door op straat in zin
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a uit 2.4. In cin c De man heeft gisteren een boek gekocht hebben de konstituenten
de man en een boek bepaalde overeenkomsten: het zijn beide nominale konstituenten,
terwijl de konstituent een boek onderdeel is van de verbale konstituent heeft gisteren
een boek gekocht. Een nominale konstituent bevat altijd een zelfstandig naamwoord,
een verbale konstituent altijd een werkwoord. In de grammatika geven we de
verschillende kategorieën aan met de term WOORDSOORTEN. We zouden ook van
woordgroepsoorten kunnen spreken. Het aangeven van kategorieën kan los van het
zinsverband gebeuren. Ook al kennen we de zin niet, de kinderen is altijd een nominale
konstituent en komen morgen is altijd een verbale konstituent. Kinderen is altijd
zelfstandig naamwoord, komen altijd werkwoord; deze kategorieën liggen als het
ware vast. Voor de zin Hij werkt kunnen we de konstituenten en kategorieën als volgt
aangeven:
Konstituenten:

((Hij) (werkt))

Dit is een globale
verdeling: van de grootste
naar de kleinste eenheden.

Kategorieën:

z(nk(Hij) vk(werkt))

Dit is een naamgeving van
de klasse waartoe de
konstituent behoort.

Konstituenten kunnen in de zin een verschillende rol spelen. We zeggen dan: ze
hebben verschillende FUNKTIES. Dit komt overeen met de term ZINSDELEN, hoewel
het gaat om de funkties van de delen (= konstituenten) van de zin. In de zin De ouders
geven de kinderen snoep hebben de drie nominale konstituenten (de ouders, de
kinderen en snoep) respektievelijk de funktie van onderwerp, meewerkend voorwerp
en lijdend voorwerp.
We mogen funkties en kategorieën niet gelijkstellen: funkties zijn afhankelijk van
het zinsverband, kategorieën niet. De ouders is een nominale konstituent, ongeacht
de plaats die deze konstituent inneemt in de zin, maar we kunnen niet zeggen dat de
ouders onderwerp is zonder de zin erbij te geven. In de zin De kinderen geven de
ouders snoep heeft de ouders de funktie van meewerkend voorwerp.
De funktie is de rol die de konstituent speelt binnen de zin ten opzichte van de andere
konstituenten van deze zin. De funkties zijn belangrijk als we het verschil tussen de
volgende zinnen willen aangeven:
a Jan las de hele nacht.
b Jan las het hele boek.

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

27
De hele nacht en het hele boek zijn beide nominale konstituenten. De funkties zijn
echter verschillend: de hele nacht is een tijdsbepaling en het hele boek is lijdend
voorwerp.
Tot slot geven we de konstituenten, kategorieën en funkties aan voor de zin Hij koopt
een boek.
Konstituenten:

eerste verdeling ((Hij) (koopt een boek))
tweede verdeling ((Hij) (koopt) (een
boek))

Kategorieën:

NK + VK
NK + V + NK
woordsoorten (voornaamwoord,
werkwoord, lidwoord, enz.)

Funkties:

onderwerp + predikaat
onderwerp + predikaat + lijdend
voorwerp (de funktie van de delen van
de zin: ‘zinsdelen’)

Zinsontleding en woordbenoeming kunnen we nu als volgt omschrijven: de zin
in konstituenten verdelen en van die konstituenten de katagorie en de funktie
aangeven. Werkwoord is een kategorie (behorend tot de klasse van werkwoorden),
onderwerp is een funktie (niet behorend tot de klasse van onderwerpen, maar een
bepaalde rol spelend in de zin).

2.6 Tussenwerpsels
Een (kern)zin kan ook uit een TUSSENWERPSEL (of INTERJEKTIE) bestaan. Dit zijn
gevoelsuitingen (vreugde, angst, hoop) of klanknabootsingen (lawaai, alarm): au,
helaas, och, bah, klets, pats, knal, boem, enz.
De tussenwerpsels staan op zichzelf, buiten het zinsverband. Ze hebben syntaktisch
geen waarde.
De herschrijfregel voor de kernzin moet dus luiden:
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Deze regel definieert het begrip zin in zoverre, dat gezegd wordt dat Z òf een
tussenwerpsel, òf een NK + VK-verbinding moet zijn. De akkolades geven een keuze
aan. De kategorie tussenwerpsel definiëren we als volgt:
tussenwerpsel → au, hola, lieve hemel, ...
De drie punten aan het eind geven aan dat de opsomming niet kompleet is.
In de volgende hoofdstukken zullen we aandacht moeten besteden aan de nominale
konstituent en de verbale konstituent om op die manier een precieze indruk te krijgen
van wat een zin is.

2.7 Vragen en opdrachten
1 Wat is een Nederlandse grammatika?
2 Hoe lost de grammatika het probleem van de onbegrensde hoeveelheid zinnen
op?
3 Hoe zullen we tot een juiste omschrijving van het begrip zin komen?
4 Waarom kunnen we herschrijfregels syntaktische regels noemen?
5 Van welke kernzin zou de zin Er wordt gewerkt afgeleid zijn?
6 Met welke funkties van de nominale konstituenten hebben we in de volgende
zinnen te maken?
a Niemand was ervan overtuigd.
b Ik protesteerde heftig.
c Er was niets veranderd.
d Nederland is een klein land.
e Jij zou het beter moeten weten.

7 In 2.5 wordt gezegd dat we in plaats van woordsoorten ook van
woord-groepsoorten kunnen spreken. Verklaar dit nader en spreek een voorkeur
uit.
8 Wat bedoelen we als we zeggen: syntaktisch behoren die woorden tot één groep?
9 Is een eigennaam als Jan een kategorie of een funktie? Motiveren.
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10 Van welke ‘definitie’ is de formule Z → NK + VK het begin?
11 Als we de zin Hij floot het hele koncert goed willen beschrijven, hebben we
meer aan funkties dan aan kategorieën. Verklaar waarom.
12 Geef op dezelfde manier als aan het eind van 2.5 gedaan is konstituenten,
kategorieën en funkties aan van de zinnen:
a Zij hebben de hele dag pakjes gemaakt.
b De vrouw geeft haar man een kopje koffie.

13 Noem enkele tussenwerpsels die nog niet in 2.6 genoemd zijn.
14 Hoe kunnen we ‘benoem de woordsoorten’ en ‘ontleed in zinsdelen’
nauwkeuriger zeggen?
15 Hieronder volgen vijf tekstfragmenten: literair proza, journalistiek proza, poëzie
en een dialoog.
I (Van Dick Hillenius uit Het romantisch mechaniek)
In een tijd toen men nog niet zoveel van dieren afwist, was het een
gemeenplaats om te zeggen dat de dichter dicht zoals de vogel zingt.
Men dacht bij vogels dan vaak aan nachtegaal of leeuwerik en vooral
zoals die zouden zingen volgens de teksten van dichters die ze nooit
hadden horen zingen, maar de schoonheid ervan in elkaars verzen
meenden te lezen en het daarom tenslotte openlijk zo dorsten
noemen. Want men kan over de grens van het schone twisten, maar
nachtegalenzang is soms heel aardig na te bootsen met een kurk op
glas, zoals Thijsse al zei.
II

(Van F. Bordewijk uit Bint)
De Bree zijn denken was hoekig en nors. De lucht lag laag morsig
roetig. Novemberochtend. De wind danste lomp om de hoeken. De
boerse reuzin viel over hem met de volle kracht van natte kleren.
De Bree kampte even. Dit was een voorpostgevecht. Hij wist
ongeveer waar hij heenging. Hij had er van gehoord.

III

(Uit de krant)
De liberale senator heeft in zijn wetsontwerp nog een aantal andere
maatregelen voorgesteld om luchtverontreiniging tegen te gaan. Zo
wil hij dat eigenaren van auto's, die hun wagen hebben laten voor-
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zien van een ingebouwd apparaat dat schadelijke uitlaatgassen
vermindert of vernietigt, ook belastingvermindering krijgen. Verder
wil hij een controlesysteem dat streng toezicht uitoefent op
voertuigen waarvan de uitlaasgassen de lucht boven de toegelaten
normen verontreinigen.
IV

(Een gedicht van W. Hussem)
gisteren
winde in de knop
vandaag
verwelkte bloem

V

(Van Kees van Kooten uit Treitertrends)
Hebben jullie het makkelijk kunnen vinden?
Ja hoor. Gewoon rechtdoor gereden tot we niet meer konden hè,
precies zoals je gezegd had.
En dan na de tweede stoplichten rechtsaf hè?
Nee, dat was 't 'm nou juist: jij zei de tweede stoplichten, maar je
bedoelde waarschijnlijk de dèrde stoplichten. Dan snij je namelijk
dat hele stuk af.
Welk hele stuk?
Nou, dat stuk met die kinderhoofdjes.

a

Wat kunnen we in verband met wat er gezegd is over kernzinnen
en afgeleide zinnen opmerken over deze vijf teksten?
Wat kunnen we over het taalgebruik opmerken in deze vijf teksten?
In welke tekst(en) wordt de alledaagse taal het meest benaderd?
Vertel elk van deze vijf teksten eens na met eigen woorden zonder
in het boek te kijken. Waar komt dat ‘navertellen’ eigenlijk op neer?
(Betrek in het antwoord weer de begrippen kern en afleiding.) In
hoofdstuk 10 gaan we hier nader op in.

b
c
d

16 De beschrijving van de zin kan natuurlijk niet volledig zijn, zolang NK en VK
niet beschreven zijn. We moeten eerst weten hoe deze konstituenten zijn
opgebouwd. In het volgende hoofdstuk beginnen we hiermee. Waarom zou de
nominale konstituent eerder besproken worden dan de verbale konstituent?
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3
De nominale konstituent
3.1 De drie onderdelen van de grammatika
Bij elke zin kunnen we drie grammatikale vragen stellen:
1 Uit welke delen bestaat de zin en hoe zijn ze gerangschikt?
2 Wat betekent de zin?
3 Hoe moet de zin worden uitgesproken?

Deze vragen geven precies de onderdelen of KOMPONENTEN van de grammatika aan:
1 de syntaktische komponent.
2 de semantische komponent.
3 de fonologische komponent.

Voor ons zijn vooral de eerste twee komponenten van groot belang omdat we ons
bezighouden met de bouw en betekenis van de zin. Bij de bespreking van de nominale
konstituent zullen we van de drie komponenten gebruik maken, ofschoon de
syntakische natuurlijk de hoofdzaak blijft. Bij elke grammatikale onderscheiding
moeten we er ons voortaan rekenschap van geven met welke komponent we te maken
hebben.
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3.2 De eerste herschrijfregel van de grammatika
Voordat we aan de beschrijving van de nominale konstituent beginnen, herhalen we
de regel die in het vorige hoofdstuk is gegeven:

De akkolades geven een keuze aan. De kategorie tussenwerpsel is als volgt
gedefinieerd:
tussenwerpsel → au, hola, lieve hemel, ...
De drie punten aan het eind geven aan dat er nog veel meer tussenwerpsels zijn. Van
de andere mogelijkheid, nl. NK + VK, wordt nu eerst de nominale konstituent
besproken.

3.3 De bouw van de nominale konstituent
Het belangrijkste kenmerk van een nominale konstituent is het aanwezig zijn van
een naamwoord (eigennamen, zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden).
We definiëren de NK weer door op te sommen wat de mogelijkheden zijn:

De akkolades geven weer een keuze aan. De termen tussen de akkolades zijn
onafhankelijk van het zinsverband: het zijn geen funkties. We bespreken nu eerst de
eerste drie mogelijkheden door de regels te geven.
De regel voor EIGENNAAM luidt:
eigennaam → Jan, Annie, Mexico, ...
Eigennamen kunnen niet worden voorafgegaan door lidwoorden. In geval-

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

33
len als de V.S. en de Sahara beschouwen we het lidwoord als deel van de eigennaam.
De regel voor PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD luidt:
persoonlijk voornaamwoord →

ik, mij, me, jij, jou, je, u, hij, hem, zij, ze,
haar, het, wij, we, ons, jullie, gij, zij, ze,
hun, hen.

Aan het eind van deze opsomming staat een punt: deze kategorie is kompleet, het
is een gesloten kategorie.
De derde mogelijkheid van de nominale konstituent is het ONBEPAALD
VOORNAAMWOORD. De regel luidt:
onbepaald voornaamwoord → iemand, iets, wat, ...
We geven nu enkele voorbeelden van de tot nu toe genoemde mogelijkheden van de
nominale konstituent. In de zinnen is de nominale konstituent kursief gedrukt.
1 Wij komen morgen misschien

NK: persoonlijk voornaamwoord

2 Niemand wist ervan

NK: onbepaald voornaamwoord

3 Jan moedigde ons aan

NK: eigennaam en persoonlijk
voornaamwoord

4 Er was waarschijnlijk iets gebeurd

NK: onbepaald voornaamwoord

Voordat we overgaan tot de vierde en belangrijkste mogelijkheid van de NK,
herhalen we (beknopt) de regels:

tussenwerpsel → au, hola, lieve hemel, ...
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eigennaam → Piet, Engeland, Tour de France, ...
persoonlijk voornaamwoord → komplete lijst (zie boven)
onbepaald voornaamwoord → iemand, iets, wat, ...
In de voorbeeldzinnen 1-4 hadden we te maken met nominale konstituenten die in
kategorieën waren in te delen: persoonlijk en onbepaald voornaamwoord en
eigennaam. Deze nominale konstituenten hebben de funktie van onderwerp. In de
derde zin heeft ons de funktie van lijdend voorwerp. Aangezien de nominale
konstituent de funktie van onderwerp van de kernzin heeft, geven we deze funktie
zo aan:
onderwerp van: [NK, Z]
In het boomdiagram is deze NK direkt uit Z voortgekomen:

3.4 Determinator en zelfstandig naamwoord
De vierde keuzemogelijkheid van de nominale konstituent bestaat uit twee onderdelen:
Det + Zn. De afkorting Det staat voor DETERMINATOR. De determinator is geen
kategorie maar een konstituent. Uit de regel voor de NK blijkt dat zo'n determinator
optreedt wanneer de NK geen eigennaam, persoonlijk voornaamwoord of onbepaald
voornaamwoord is. Zn staat voor ZELFSTANDIG NAAMWOORD (of SUBSTANTIEF), dus
woorden als jongen, zout, gedachte, enz.
Elke determinator bevat een LIDWOORD en kàn (zoals we later zullen zien) ook andere
kategorieën bevatten. De eerste regel voor de determinator luidt:
Det → L
Deze regel geeft aan dat de determinator op z'n minst een lidwoord bevat. In de
volgende zinnen is de determinator kursief gedrukt:
1 De mensen stonden buiten.
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2 Hij heeft een tekening gemaakt.
3 Een hond blaft.

In zin 1 is sprake van een BEPAALD LIDWOORD, in 2 van een ONBEPAALD LIDWOORD
en in 3 van een KATEGORIAAL LIDWOORD. In zin 3 wordt niet een willekeurige hond
bedoeld, maar de hele groep of kategorie honden. Als we het onderwerp in het
meervoud zetten, verandert de betekenis niet:
Honden blaffen.
In een zin als Er blaft een hond is een een onbepaald lidwoord. In een zin als Hij
koopt boeken komt niet een apart woord voor de determinator voor. We zeggen dan:
het zelfstandig naamwoord treedt op met het lidwoord NUL (φ) als determinator. Dit
is een lidwoord dat in de uiterlijke zinsvorm niet aanwezig is, maar wel blijk geeft
van de niet zichtbare aanwezigheid door vergelijking van de volgende zinnen:
Hij koopt een boek.

Hij koopt geen boek.

Geen is ontstaan uit een samensmelting van een onbepaald lidwoord en de
ontkenning. Dat is ook het geval bij de volgende zinnen:
Hij koopt boeken.

Hij koopt geen boeken.

Syntaktisch is hier dus steeds een lidwoord aanwezig, maar fonologisch (wat de
uitspraak betreft) heeft het soms geen waarde: het lidwoord ‘nul’.
We kunnen nu de volgende regels geven:

Bep → de, het
Onbep → een, ‘nul’
Kat → een, ‘nul’
Welke vorm de lidwoorden hebben, hangt af van het daaropvolgende zelf-
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standig naamwoord. De belangrijkste (syntaktische) onderverdeling van de
zelfstandige naamwoorden is de volgende:

De haakjes in een regel geven aan dat een element kàn optreden, maar niet
noodzakelijk is. Een TELBAAR zelfstandig naamwoord kan in het meervoud
voorkomen: het is telbaar. Jongen is een telbaar zn, omdat we kunnen zeggen een
jongen, twee jongens, enz. Een NIET-TELBAAR zelfstandig naamwoord is bijvoorbeeld
melk: *een melk.
Het onderscheid telbaar-niet-telbaar is een syntaktisch onderscheid. Er is echter ook
een belangrijk semantisch (de betekenis betreffende) onderscheid te maken bij de
zelfstandige naamwoorden, nl. KONKREET tegenover ABSTRAKT. De konkrete
zelfstandige naamwoorden kunnen door de volgende test gemakkelijk van de abstrakte
onderscheiden worden:

Op de rij punten kunnen alleen maar konkrete zelfstandige naamwoorden ingevuld
worden. Alle andere zelfstandige naamwoorden zijn dus abstrakt.
Voorbeelden in zinnen (ga steeds na waaróm het zo is):
1 Sarkasme veroorzaakt weerzin.

Niet-telbaar, abstrakt

2 De verantwoordelijkheid was te groot Niet-telbaar, abstrakt
voor hem.
3 Enthousiasme overweldigde hem.

Niet-telbaar, abstrakt

4 Hij droeg een emmer water.

Niet-telbaar, konkreet

5 De vergissing was onvermijdelijk.

Telbaar, abstrakt

6 Er was genoeg melk.

Niet-telbaar, konkreet
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Let in deze zinnen ook goed op het lidwoord-gebruik. De woorden sarkasme,
verantwoordelijkheid, enthousiasme, water, vergissing en melk hadden we natuurlijk
ook lós van het zinsverband kunnen beoordelen: het gaat hier om kategorieën.
Samenvatting van de regels uit 3.4:
NK → Det + Zn
Det → L (deze regel wordt in 3.5 uitgebreid)

Bep → de, het
Onbep → een, ‘nul’
Kat → een, ‘nul’

telbaar → huis, paard, idee, ...
niet-telbaar → meubilair, enthousiasme, water, ...
konkreet → water, kast, man, ...
abstrakt → idee, geloof, verantwoordelijkheid, ...
De laatste twee regels hebben betrekking op semantische onderscheidingen.

3.5 Uitbreiding van het begrip nominale konstituent
In de volgende zinnen zijn de nominale konstituenten gekursiveerd:
1 Ik heb die jongen eerder gezien.
2 Er waren mooie auto's te zien.
3 Die drie jongens kregen straf.
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In zin 2 komt mooie als bijvoeglijke bepaling (en bijvoeglijk naamwoord) in de NK
voor. Dit is een niet-noodzakelijk element van de NK en zal in het hoofdstuk over
de verbale konstituent behandeld worden. We beschouwen de konstituent mooie
auto's als afleiding van auto's zijn mooi.
In de zinnen 1 en 3 komen naast de reeds besproken konstituenten ik en straf de
nominale konstituenten die jongen en die drie jongens voor. Deze konstituenten
bevatten kategorieën die we nog niet eerder ontmoet hebben: die en drie. Hier zullen
we in 3.6 nader op ingaan.

3.6 Andere kategorieën in de determinator
Naast het noodzakelijke lidwoord kunnen er nog andere kategorieën in de determinator
optreden. Eén hiervan is het element AANWIJZING. Samen met een (bepaald) lidwoord
vormt het element AANWIJZING een woord. De regel voor de determinator wordt nu
als volgt uitgebreid:
Det → L + (AANWIJZING)
De haakjes geven weer aan dat AANWIJZING niet noodzakelijk hoeft op te treden. Het
element AANWIJZING vormt samen met het lidwoord de woorden dit, deze, die en
dat. We noemen dit AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN. Dat de aanwijzende
voornaamwoorden ontstaan zijn uit een samensmelting van het lidwoord en een ander
(niet zichtbaar) element, blijkt wel uit het ongrammatikale van:
*de deze mensen
In deze zit al een lidwoord opgesloten.
Het element AANWIJZING verwerken we als volgt in onze regels. Er zijn twee soorten
AANWIJZING die we A1 en A2 noemen. Dit zijn dus abstrakte elementen. A1 geeft
een aanwijzing in de nabijheid aan, A2 een aanwijzing op afstand.
De regel luidt:
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Daarna kunnen we zeggen:

Deze laatste regels zijn geen syntaktische maar fonologische regels: ze hebben
betrekking op de uitspraak. We spreken uit: dit; we bedoelen: de of het in de nabijheid.
De keuze die de akkolades aangeven, is natuurlijk afhankelijk van het feit of het
zelfstandig naamwoord in het enkel- of meervoud staat.
Op de volgende wijze geven we deze jongens in een boomdiagram weer:

Dit, deze, die en dat kombineren de betekenissen van het bepaalde lidwoord en
het element AANWIJZING. Dit en deze drukken nabijheid uit, dat en die afstand. Dit
wordt allemaal aangegeven in de (fonologische) regels Bep + A1 en Bep + A2. Zo
ontstaan de aanwijzende voornaamwoorden.
Er bestaat een duidelijk verschil in intonatie tussen het bepaald lidwoord en het
aanwijzend voornaamwoord (= Bep + A):
De jongens speelden op het veld.
Die jongens speelden op het veld.
Die krijgt veel meer nadruk dan de.
De determinator moet een lidwoord en kan een AANWIJZINGS-element bevatten.
We bespreken nu een ander element dat evenals het AANWIJZINGS-element in de
determinator kan optreden: AANTAL. De regel voor Det wordt dan:
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Det → L + (AANW) + (AANTAL)
Zoals de regel toont, treedt AANTAL na AANWIJZING op als deze elementen voorkomen.
Regel voor AANTAL:

hoofdtelwoorden → een, twee, drie, ...
rangtelwoorden → eerste, tweede, derde, ...
De nominale konstituent geven we als volgt in een boomdiagram weer:

Uit dit boomdiagram kunnen we precies aflezen hoe de konstituent die twee jongens
is opgebouwd.

3.7 Herhaling van de regels voor de nominale konstituent
Tot slot herhalen we de regels die gegeven zijn voor de nominale konstituent. Dit
zijn dus regels van het Nederlandse taalsysteem.
1 NK →

2 eigennaam → Piet, Engeland, de Grote Beer, ...
3 pers vnw → ik, mij, me, jij, jou, je, u, hij, hem, zij, ze, haar, het, wij, we, ons,
jullie, gij, zij, ze, hun, hen.
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4 onbep vnw → iemand, iets, wat, ...
5 NK → Det + Zn
6 Det → L + (AANWIJZING) + (AANTAL)
7 L→

8 Bep → de, het
9 Onbep → een, ‘nul’
10 Kat → een, ‘nul’
11

AANWIJZING

→

12 Bep + A1 → dit, deze
13 Bep + A2 → dat, die
14

AANTAL

→

15 hoofdtelwoorden → een, twee, drie, ...
16 rangtelwoorden → eerste, tweede, derde, ...
17 zn →
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18 telbaar → huis, paard, idee, ...
19 niet-telbaar → meubilair, enthousiasme, water, ...
20 konkreet → water, kast, man, ...
21 abstrakt → idee, geloof, verantwoordelijkheid, ...

Opmerkingen over deze regels:
Deze 21 regels zijn nog maar een beperkte afspiegeling van het aantal regels dat in
het Nederlandse taalsysteem voor de nominale konstituent werkzaam is. Toch geven
ze ons een idee van de regels die in 1.4 aan de orde gesteld
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zijn, hoewel we toen nog de letters A, B, enz. moesten gebruiken.
De regels 12 en 13 zijn fonologische regels: twee syntaktische elementen smelten
samen en worden als één woord uitgesproken.
De regels 1 tot en met 5 geven de voornaamste herschrijfregels voor de NK, de regels
6 tot en met 16 voor de determinator en de regels 17 tot en met 21 voor het zelfstandig
naamwoord. We zullen het meest te maken krijgen met nominale konstituenten die
uit een Det + Zn-verbinding bestaan.
Bij regel 14 kunnen we nog opmerken dat er onderscheid wordt gemaakt tussen
BEPAALDE en ONBEPAALDE hoofd- en rangtelwoorden. De bepaalde hoofd- en
rangtelwoorden zijn in de regels aangegeven. Tot de onbepaalde hoofdtelwoorden
rekenen we woorden als vele, enkele, verscheidene, enz. Deze woorden geven een
onbepaald aantal aan. Tot de onbepaalde rangtelwoorden rekenen we woorden als
de zoveelste, de middelste, de laatste, enz. Deze woorden geven een onbepaalde
rangorde aan.
Tot nu toe hebben we de nominale konstituent vrijwel alleen maar in de funktie van
onderwerp van de kernzin leren kennen. In het volgende hoofdstuk zullen we zien
dat de nominale konstituent ook andere funkties kan hebben, die afhankelijk zijn van
het werkwoord in de zin. Daarom zal in het volgende hoofdstuk de verbale konstituent
besproken worden.

3.8 Vragen en opdrachten
1 Schrijf de volgende zinnen over en onderstreep de nominale konstituent die als
onderwerp fungeert. Geef daarna aan of er sprake is van een eigennaam, een
persoonlijk voornaamwoord, een onbepaald voornaamwoord of een Det +
Zn-verbinding. Geef bij de Det + Zn-verbinding(en) ook de onderscheidingen
aan.
a Er zwommen eenden in de vijver.
b Daar wordt niets gepresteerd.
c Klaas zal er over nadenken.
d Ze antwoordde gevat.
e Die man is wel veranderd.
f Iemand moet het toch gedaan hebben.
g Sarkasme zal je niet naar je doel leiden.
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h
i
j

Een koe loeit.
Een vergissing is menselijk.
Deze drie huizen zijn gisteren gekraakt.

2 In 3.1 is gezegd dat we bij de bespreking van de nominale konstituent van de
drie komponenten van de grammatika gebruik zullen maken. Geef nauwkeurig
aan waar elk van deze komponenten gebruikt is.
3 In de zin Een huis heeft een dak komt een kategoriale nominale konstituent
voor. Waar en waarom?
4 Licht de regels 8 tot en met 10 (zie 3.7) met voorbeelden toe.
5 Waarom kunnen we het woord geen niet tot een bepaalde kategorie rekenen en
dus niet als woordsoort benoemen?
6 Is het onderscheid tussen abstrakte en konkrete zelfstandige naamwoorden een
syntaktische of een semantische? Motiveren.
7 Hoe is gemakkelijk aan te tonen dat een woord als water een konkreet zelfstandig
naamwoord is?
8 Wat valt er op te merken over de determinator in de volgende zinnen:
a Katten zijn dol op melk.
b Wolken dreven voorbij.
c Er liepen mensen op straat.
Teken boomdiagrammen voor de nominale konstituenten.

9 Teken een boomdiagram voor de nominale konstituent die als onderwerp fungeert
in de zin Het lopen doet je goed. Wat is het bijzondere van deze nominale
konstituent? Geef hiervan nog een voorbeeld.
10 Wat gebeurt er met het lidwoord als het element AANWIJZING in de determinator
optreedt?
11 Wat wordt bedoeld met een fonologische regel? Geef een voorbeeld.
12 Teken boomdiagrammen voor: a Die meisjes;
b Dit eerste resultaat.
13 We hebben het woord men niet bij de onbepaalde voornaamwoorden genoemd.
Men gedraagt zich in zinnen anders dan bijvoorbeeld iemand. Op grond daarvan
is het moeilijk om men bij de onbepaalde voornaamwoorden te rekenen. Uit
welke zinnen blijkt het verschillend gedrag?
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14 Tot welke kategorie zouden we het woord beide rekenen? Motiveren.
15 Wat is een reden om de bespreking van de bijvoeglijke naamwoorden uit te
stellen tot de behandeling van de verbale konstituent?
16 Stel vijf generatieve regels op die het mogelijk maken dat de nominale
konstituent de vier mannen gegenereerd wordt. Teken ook een boomdiagram.
17 Waaruit blijkt dat de determinator geen kategorie maar een konstituent is?
18 We hebben nu het eerste onderdeel van de zin (= NK + VK) nader beschouwd.
De nominale konstituent is in een boomdiagram van de kernzin onmiddellijk
uit Z afgeleid: we geven het onderwerp aan als [NK, Z]. Hoe zouden we op
dezelfde manier de determinator en het zelfstandig naamwoord kunnen
omschrijven?
19 In de zin Hij gelooft dat is dat een zelfstandig gebruikt aanwijzend
voornaamwoord. Het behoort niet tot de determinator. In dit hoofdstuk hebben
we alleen de aanwijzende voornaamwoorden als deel van de determinator
besproken.
De woorden dit en dat als zelfstandige aanwijzende voornaamwoorden vereisen
een zekere kennis van de spreker en luisteraar en zijn dus op te vatten als een
aanduiding van wat bij beiden bekend is: het zijn afgeleide vormen. Licht deze
uitspraak toe.
20 Geef de nominale en de verbale konstituent aan in:
Hij heeft het huis verkocht.
In de verbale konstituent komt een nominale konstituent voor. Het optreden van
deze konstituent blijkt afhankelijk te zijn van het werkwoord. Wat is hier de
funktie van de nominale konstituent binnen de verbale konstituent?
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4
De verbale konstituent
4.1 De twee delen van de verbale konstituent
In 2.4 hebben we opgemerkt dat de verbale konstituent als het predikaat van de
kernzin fungeert. De regel voor de verbale konstituent luidt:
VK → Aux + V
Uit deze regel blijkt dat de verbale konstituent uit twee delen bestaat. Deze twee
delen zijn: een HULPWERKWOORDELIJK DEEL (AUX = auxiliair = hulpdeel) en een
HOOFDWERKWOORDELIJK DEEL (V = verbum = werkwoord). Deze afkortingen zijn
gebruikt omdat ze internationaal zijn en geen verwarring stichten bij het gebruik van
andere afkortingen. Het hoofdwerkwoordelijk deel bevat in elk geval een ZELFSTANDIG
WERKWOORD of een KOPPELWERKWOORD, het hulpwerkwoordelijk deel in elk geval
een HULPWERKWOORD en een element dat we nog zullen bespreken.
Voordat we op de onderdelen van de verbale konstituent ingaan, geven we eerst
enkele voorbeelden waarbij de verbale konstituent is gekursiveerd.
1 Hij komt morgen.

V: komen

2 Hij heeft gewerkt.

Aux: hebben

3 Hij is boven.

V: zijn

4 Hij is hier geweest.

Aux: zijn

V: werken
V: zijn
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5 Hij wordt arts.

V: worden

6 Hij koopt een boek.

V: kopen

7 Hij zal wel komen.

Aux: zullen

V: komen

8 Hij had hem geschreven. Aux: hebben

V: schrijven

In de zinnen 1, 3, 5 en 6 is alleen sprake van een hoofdwerkwoordelijk deel: het
hoofdwerkwoord V is dan zelfstandig werkwoord of koppelwerkwoord. In de andere
zinnen is een hulpwerkwoord aanwezig naast een hoofdwerkwoord in de vorm van
een VOLTOOID DEELWOORD (zinnen 2, 4 en 8) of een ONBEPAALDE WIJS (zin 7).
Uit de voorbeeldzinnen (behalve zin 2) blijkt dat er in de verbale konstituent ook
andere konstituenten kunnen optreden. Het optreden van deze nietverbale
konstituenten is afhankelijk van de aard van het hoofdwerkwoord. We zullen nu eerst
het hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent bespreken.

4.2 Het hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent; het werkwoord
zijn
Van de herschrijfregel VK → Aux + V bespreken we eerst V. Onze eerste regel
betreft het werkwoord zijn als hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent.
De regel luidt:

Deze regel geeft aan, dat zijn als hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale
konstituent gevolgd wordt door een nominale konstituent, een bijvoeglijk naamwoord
of een bijwoordelijke bepaling van plaats. In zinnen:
1 Deze jongen is de beste.

zijn + NK

2 Deze jongen is aardig.

zijn + Bn

3 Deze jongen is thuis.

zijn + Bwb-p

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

47
In zin 1 (zijn + NK) is zijn koppelwerkwoord. De NK heeft dan de funktie van
NAAMWOORDELIJK DEEL. Hier komen we nog op terug.
In zin 2 (zijn + Bn) is zijn ook koppelwerkwoord. Zijn wordt hier gevolgd door een
BIJVOEGLIJK NAAMWOORD. De kategorie bijvoeglijk naamwoord geven we als volgt
aan:
Bn → warm, goed, mooi, ...
Een gemakkelijke regel om de echte bijvoeglijke naamwoorden te onderscheiden,
is de volgende:
Bn → (erg) + Bn
Dit betekent dat het woord erg aan een bijvoeglijk naamwoord kan voorafgaan: erg
mooi, erg koud. Het woord erg behoort tot de kategorie BIJWOORD VAN GRAAD,
evenals woorden met dezelfde betekenis: bijzonder, zeer, buitengewoon, reuze, enz.
Aangezien de bijvoeglijke naamwoorden eigenschappen van nominale konstituenten
noemen en een graadaanduiding met erg toelaten, worden ze ook wel GRADUELE
EIGENSCHAPSWOORDEN genoemd. Niet álle bijvoeglijke naamwoorden staan echter
graadaanduiding toe; in een opdracht komen we hier op terug.
We zullen nog heel wat gebruiksmogelijkheden van het bijvoeglijk naamwoord
tegenkomen, maar in de kernzin komt deze kategorie alleen in de verbale konstituent
voor: de oude man is afgeleid van de man is oud.
In zin 3 (zijn + Bwb-p) is zijn zelfstandig werkwoord. Voor Bwb-p geven we de
volgende regel:
Bwb-p → daar, boven, op straat, ...
Zoals al uit de regel blijkt, zijn er twee soorten: enkele woorden zoals daar, boven
en hier en kombinaties van een VOORZETSEL en een NK zoals in op straat en in
Zuid-Amerika. Plaatsbepalingen die uit één woord bestaan, rekenen we tot de kategorie
van de BIJWOORDEN VAN PLAATS. Kombinaties als op straat, in de kerk, enz. noemen
we VOORZETSELKONSTITUENTEN. Deze konstituenten (afgekort als VzK) bestaan uit
een voorzetsel en een nominale konstituent. De nominale konstituent is in het vorige
hoofdstuk behandeld.
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Voorzetsels zijn woorden als op, in, bij, onder, naast, enz. Omdat de hier opgesomde
voorzetsels een situatie of plaats aangeven, spreken we van SITUERENDE
VOORZETSELS. Dit in tegenstelling tot voorzetsels als met, overeenkomstig, zonder,
enz.
In de plaatsbepaling spreken we van een situerend voorzetsel als het samen met een
NK optreedt. We spreken van een bijwoord van plaats als er geen voorzetsel bij staat:
Hij woont boven.

Bijwoord van plaats

Hij woont boven de bakker.

Situerend voorzetsel
(Boven de bakker: VzK)

In regels kunnen we aangeven:
Vzsit → in, op, bij, ...
VzK → Vzsit + NK
De plaatsbepaling op het veld kunnen we als volgt in een boomdiagram weergeven:

We zullen de voorzetselkonstituent nog in andere funkties leren kennen.
Uitgaande van het werkwoord zijn hebben we nu gezien dat de nominale konstituent,
het bijvoeglijk naamwoord en de plaatsbepaling onderdelen zijn van de verbale
konstituent. De overige onderdelen van de verbale konstituent komen ter sprake bij
de behandeling van de andere werkwoorden die deel uitmaken van het
hoofdwerkwoordelijk deel.
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4.3 Andere werkwoorden als hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale
konstituent
In 4.1 is de eerste regel voor VK gegeven: VK → Aux + V
In 4.2 is deze regel uitgebreid:

Voor de andere werkwoorden (V uit de regel hierboven) geven we de volgende
regel:

Vintr

Dit zijn de INTRANSITIEVE
WERKWOORDEN. Deze werkwoorden
hebben geen noodzakelijke aanvulling.
Tot de intransitieve werkwoorden rekenen
we bijvoorbeeld gebeuren, lachen,
wachten en arriveren. We kunnen zeggen
Hij lacht, maar niet * Hij lacht de man.
De intransitieve werkwoorden vormen
een belangrijk onderdeel van de
zelfstandige werkwoorden.

Vtr + NK

Dit zijn de TRANSITIEVE WERKWOORDEN.
In tegenstelling tot de intransitieve
werkwoorden hebben de transitieve
werkwoorden een noodzakelijke
aanvulling nodig in de vorm van een
nominale konstituent. Zou dit niet
gebeuren, dan zou de zin ongrammatikaal
zijn. Tot de transitieve werkwoorden
rekenen we bijvoorbeeld zenden,
verzorgen, maken en helpen. De zin * Hij
verzorgt is ongrammatikaal, omdat
verzorgen een transitief werkwoord is en
een nominale konstituent bij zich
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vereist: Hij verzorgt de zieke. Evenals de
intransitieve werkwoorden vormen de
transitieve een onderdeel van de
zelfstandige werkwoorden.
Vptr + (NK)

Naast de intransitieve en transitieve
werkwoorden zijn er werkwoorden die
zowel met als zonder aanvulling kunnen
optreden. We noemen dit
PSEUDO-TRANSITIEVE WERKWOORDEN.
Een grammatikale Nederlandse zin is Ik
eet, maar ook Ik eet een boterham. Eten
behoort dus tot de pseudo-transitieve
werkwoorden. Andere voorbeelden
hiervan zijn: slaan, zingen en spelen.

Over de nominale konstituenten die bij de transitieve werkwoorden moeten en bij
de pseudo-transitieve werkwoorden kunnen optreden, wordt in 4.4 gesproken.
Vs + Bn

Deze zelfstandige werkwoorden noemen
we de smaken-groep. Ze hebben als
noodzakelijke aanvulling een bijvoeglijk
naamwoord nodig. Werkwoorden van
deze niet zo uitgebreide groep zijn
bijvoorbeeld ruiken, klinken en voelen.
Ongrammatikaal is * Het ruikt,
grammatikaal is Het ruikt lekker.

Vh + NK

Deze zelfstandige werkwoorden moeten
gevolgd worden door een nominale
konstituent. We noemen dit de
hebben-groep. Werkwoorden die tot deze
groep behoren zijn bijvoorbeeld kosten,
wegen en bedragen. * Hij heeft is
ongrammatikaal, Hij heeft een auto niet.
* De prijs bedraagt vereist een bepaald
bedrag als noodzakelijke aanvulling.
Deze werkwoorden vertonen door de
verplichte nominale konstituent veel
overeenkomst met de transitieve
werkwoorden. Bij de verdere bespreking
komen we vanzelf op enkele verschillen.
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De tot nu toe gegeven onderscheidingen vinden plaats binnen de groep van de
zelfstandige werkwoorden.
Vk +

Dit zijn de koppelwerkwoorden waartoe
we de werkwoorden zijn, worden en
blijven rekenen. In 4.2 hebben we gezien
dat zijn ook als zelfstandig werkwoord
kan optreden. Volgens de regel hebben
de koppelwerkwoorden een nominale
konstitu-
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ent of een bijvoeglijk naamwoord als noodzakelijke aanvulling: Hij blijft gezond,
Hij wordt arts, Hij is rijk. De noodzakelijke aanvulling noemen we hier
naamwoordelijk deel of PREDIKAATSNOMEN. Bij de bespreking van het
naamwoordelijk gezegde komen we hier op terug.
De bijwoordelijke bepalingen die in de regel voor V voorkomen, zullen in 4.5
behandeld worden.
Het hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent bestaat in elk geval uit een
hoofdwerkwoord (zelfstandig werkwoord of koppelwerkwoord) aangegeven door
de letter V met een nadere aanduiding (bijvoorbeeld tr) en een afhankelijk van het
gebruikte hoofdwerkwoord optredend element (NK, Bwb of Bn).
Voorbeeld: Jan vangt de bal.
NK + Vtr + NK
Tot slot geven we van elk genoemd soort in de regel voor V een voorbeeld:
zijn + NK

Jan is schilder

{koppelwerkwoorden

zijn + Bn

Jan is bang

{koppelwerkwoorden

zijn + Bwb-p

Jan is hier

}zelfstandige werkwoorden

Vintr

Jan lacht

}zelfstandige werkwoorden

Vtr + NK

Jan maakt een kast

}zelfstandige werkwoorden

Vptr + NK

Jan slaat de hond

}zelfstandige werkwoorden

Vptr

Jan slaat

}zelfstandige werkwoorden

Vs + Bn

Het smaakt goed

}zelfstandige werkwoorden

Vh + NK

De kist weegt 50 kilo

}zelfstandige werkwoorden

Vk + NK

Hij wordt soldaat

}koppelwerkwoorden

Vk + Bn

Ze blijven gierig

}koppelwerkwoorden

Als een werkwoord als blijven niet met de voor het koppelwerkwoord vereiste
aanvullingen optreedt, is het een zelfstandig werkwoord: Hij blijft thuis.

4.4 De funkties van de nominale konstituenten in de verbale konstituent
De niet-weglaatbare nominale konstituent die optreedt in verbinding met een
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transitief werkwoord heeft de funktie van LIJDEND VOORWERP. Het lijdend voorwerp
is dus een funktie van een nominale konstituent. In de zin Hij vangt de bal heeft de
bal de funktie van lijdend voorwerp. In 3.3 is voor het onderwerp als funktie van de
nominale konstituent geschreven: [NK, Z]. Op dezelfde manier kunnen we nu voor
het lijdend voorwerp als funktie van de nominale konstituent schrijven: [NK, VK].
Een vereenvoudigd boomdiagram van de zin Hij brengt de taart ziet er als volgt uit:

Hieruit blijkt dat de nominale konstituent met de funktie van onderwerp direkt
van Z is afgeleid. De nominale konstituent met de funktie van lijdend voorwerp zit
iets lager in het diagram: de afleiding verloopt via de verbale konstituent.
In de onderstaande zinnen komt naast het lijdend voorwerp nog een funktie van de
nominale konstituent binnen de verbale konstituent voor:
Ik geef mijn broer het boek.
Schenk hem nog eens in.
Wij gunnen jullie de overwinning.
Het gaat hier om een funktie waarvoor we de woorden aan of voor kunnen plaatsen
of weglaten. Deze funktie van de nominale konstituent noemen we het MEEWERKEND
VOORWERP. Ook deze funktie is afhankelijk van het gebruikte werkwoord. De
transitieve werkwoorden als gunnen, geven, betalen, enz. kunnen in de verbale
konstituent met twee nominale konstituenten optreden:
Hij heeft zijn broer een boek gegeven.
Hij heeft een boek gegeven.
Het meewerkend voorwerp is hier weglaatbaar, het lijdend voorwerp niet:
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* Hij heeft zijn broer gegeven.
* Hij heeft gegeven.
Soms is het meewerkend voorwerp niet weglaatbaar:
Hij heeft dat vertrek een andere bestemming gegeven.
* Hij heeft een andere bestemming gegeven.
De nominale konstituent die als naamwoordelijk deel van het predikaat optreedt,
wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

4.5 De bijwoordelijke bepalingen in de verbale konstituent
In de regel voor V (zie 4.3) komen voor: Bwb-h, Bwb-p en Bwb-t. De middelste van
dit drietal is al besproken in 4.2 bij het werkwoord zijn. Uit de regel voor V blijkt
dat elk van de opgesomde soorten werkwoorden gevolgd kan worden door een
plaatsbepaling.
Bwb-h is een afkorting van de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN HOEDANIGHEID. Deze
bepaling treedt meestal in de vorm van een bijvoeglijk naamwoord op:
Jan werkt ijverig.
Deze bijvoeglijke naamwoorden moeten dan aan de eis voldoen die in 4.2 gesteld
is: ze moeten kombineerbaar zijn met erg. Vandaar dat niet mogelijk is: * Jan werkt
aanwezig. De bijwoordelijke bepaling van hoedanigheid kan ook de vorm hebben
van een voorzetselkonstituent, waarbij het voorzetsel met is:
Jan werkt met ijver.
Alleen de hebben-groep van de werkwoorden kan niet met de bijwoordelijke bepaling
van hoedanigheid gekombineerd worden:
* Dat kost snel een gulden.
Bij de overige werkwoorden kan Bwb-h als een niet-noodzakelijke aanvulling
optreden:
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Hij schrijft groot.
Zij tekent enthousiast.
Dat smaakt lekker.
Bwb-t is een afkorting van de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN TIJD. Deze kunnen
uit enkele woorden bestaan, zoals toen en gisteren, maar ook uit
voorzetselkonstituenten zoals na het eten, voor de wedstrijd, 's middags, enz. Deze
bepalingen zeggen wanneer iets gebeurd is. Evenals de Bwb-p kunnen de
bijwoordelijke bepalingen van tijd als aanvulling bij alle werkwoorden in de regel
dienen. De tijdsbepaling 's middags is samengesteld uit tijdens (in of op) de middag.
We kunnen dit in een boomdiagram weergeven:

Hetzelfde is natuurlijk het geval voor 's avonds, 's nachts, 's zomers, enz:
's Zomers (= tijdens/in/de zomer) gaan de mensen op vakantie.
De tijdsbepaling geeft aan wanneer het gebeuren dat de verbale konstituent noemt
plaatsvindt: dit gebeurt met een BIJWOORD VAN TIJD of een VzK.
Andere bijwoordelijke bepalingen (die niet in de regel voor V genoemd zijn) zullen
nog besproken worden.

4.6 De funkties van de voorzetselkonstituent
Drie funkties van de voortzetselkonstituent hebben we bij de bespreking van
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de bijwoordelijke bepalingen van plaats, hoedanigheid en tijd al ontmoet. Voorbeelden
waren: op straat, met ijver en voor de wedstrijd.
Er is een voorzetselkonstituent die in nauw verband met het werkwoord optreedt:
het VOORZETSELVOORWERP. In de volgende zinnen is het voorzetselvoorwerp (af te
korten als vzvw) gekursiveerd:
Ik wacht op mijn vader.
De kinderen zijn bang voor Sinterklaas.
Hij vergist zich in de weg.
De voorzetsels waarmee het vzvw begint, zijn in deze zinnen situerende voorzetsels
die hier echter geen letterlijke betekenis hebben. Vergelijk:
Ik wacht op het perron.
De kinderen zijn bang vóór de komst van Sinterklaas.
Hij vergist zich in de auto in de weg.
In de laatste drie zinnen is sprake van een voorzetselkonstituent met de funktie van
bijwoordelijke bepaling. Het voorzetsel waarmee een vzvw begint noemen we een
VAST VOORZETSEL: het is niet door een ander voorzetsel te vervangen. We kunnen
zeggen Hij staat voor mij in, maar niet * Hij staat achter mij in, terwijl wel mogelijk
is Hij staat voor mij en Hij staat achter mij. Enkele vaste voorzetsels: kennis maken
met, trakteren op, houden van, rekenen op.
Een middel om het vzvw te onderscheiden van andere voorzetselkonstituenten is het
volgende:
*Wachten mag wèl op mijn vader.
Wachten mag wèl op het perron.
Bij het vzvw is een zin met mag wèl onmogelijk. Dit is wel mogelijk bij een andere
voorzetselkonstituent, zoals hierboven de bijwoordelijke bepaling van plaats.
Een nog niet besproken bijwoordelijke bepaling is ook een funktie van een
voorzetselkonstituent: Bwb-r: de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN RICHTING. Hier
staat het voorzetsel vaak achteraan (alleen bij situerende voorzetsels):
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Hij liep de school in.
Natuurlijk komt het voorzetsel ook op de gewone plaats voor:
Hij kijkt naar die boeken.
In de zin Ik zoek naar die boeken heeft de voorzetselkonstituent naar die boeken de
funktie van vzvw. Bij het werkwoord zoeken kan nl. geen richtingsbepaling optreden:
* Ik zoek de tuin in. In de zin Ik kijk naar die boeken is wel sprake van een
richtingsbepaling; we kunnen zeggen Ik kijk de tuin in. Op deze manier kunnen we
deze voorzetselkonstituenten uit elkaar houden.

4.7 Het hulpwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent (Aux)
De regel voor het hulpwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent luidt:
Aux → Tmp + (hulpww + deelw-affix) + (M)
Aux is het bestanddeel van de verbale konstituent dat (noodzakelijk) de
tijdsaanduiding (Tmp = tempus = tijd) bevat en verder (niet noodzakelijk) een
hulpwerkwoord en een vormverandering van het hoofdwerkwoord (affix) en
bovendien als niet noodzakelijk element het modaal hulpwerkwoord.
De TIJDSAANDUIDING heeft twee waarden: tegenwoordige tijd en verleden tijd. Dit
is voor te stellen in de volgende regel:

Een PERSOONSVORM bestaat dus uit twee elementen: Tmp en V. Voorbeeld:
Hij slaapt:

NK + Tmp + Vintr
Hij + tegenw tijd + slapen
Hij + slaapt

Naast de verplichte tijdsaanduiding zijn er twee elementen die kùnnen optreden
in het hulpwerkwoordelijk deel. Eerst bespreken we het PERFEKTISCH ELEMENT (de
VOLTOOIDE TIJDSVORM). In het Nederlands bestaan twee PER-
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FEKTISCHE HULPWERKWOORDEN: hebben en zijn. Naast een van de hulpwerkwoorden

hebben of zijn, bevat het perfektisch element dan ook een vormverandering van het
hoofdwerkwoordelijk deel V: er ontstaat nl. een voltooid deelwoord; werken verandert
in gewerkt. Het geheel van die veranderingen noemen we het DEELWOORDSAFFIX.
Het perfektisch element kunnen we met de volgende regel aangeven:

+ vormverandering van het hoofdwerkwoord
We geven nu enkele voorbeelden van Aux in de praktijk. Daarvoor moeten we de
eerstgegeven regel goed in acht nemen:
VK → Aux + V
Hij werkt.

Aux: alléén de tijdsaanduiding tegenw.
tijd
V: werken

Hij heeft gewerkt.

Aux: tegenw. tijd + hebben + dw affix
V: werken

Zij zijn vertrokken.

Aux: tegenw. tijd + zijn + dw affix
V: vertrekken

Zij zijn in Amsterdam.

Aux: tegenw. tijd
V: zijn (= zich bevinden)

Hij at.

Aux: verl. tijd
V: eten

De zin Jan is hier kunnen we als volgt in een boomdiagram weergeven:
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De zin Hij at een boterham geven we als volgt in een boomdiagram weer:

Fonologische regels zorgen ervoor dat eten + verleden tijd uitgesproken wordt als
at, evenals in de vorige zin zijn + tegenwoordige tijd → is.
Hoe kunnen we zo'n boomdiagram opstellen en zo de struktuur van de zin Jan is
hier aangeven?
Allereerst, Jan is een eigennaam en dus een nominale konstituent. We gaan van het
algemene naar het bijzondere in het diagram: nominale konstituent, eigennaam, Jan.
Het woord is bestaat als persoonsvorm uit twee elementen: tegenwoordige tijd en
het werkwoord zijn. Het woord hier is een bijwoordelijke bepaling van plaats die
volgens de regel op zijn kan volgen. We hebben nu: Jan + teg. tijd + zijn + hier. Een
fonologische regel zorgt ervoor dat teg. tijd + zijn het woord is oplevert.

4.8 Modale hulpwerkwoorden
Onder modaliteit verstaan we het persoonlijk stelling nemen. Dat kan tot uiting komen
in zekerheid, onzekerheid, twijfel, wenselijkheid, enz. De groep van de
HULPWERKWOORDEN VAN MODALITEIT kan een onderdeel zijn van het
hulpwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent. Voor deze hulpwerkwoorden
(afgekort als M) geven we de volgende regel:
M → kunnen, mogen, moeten, willen, laten, zullen.
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De zin Hij kan komen drukt twijfel uit: Hij komt misschien. Maar Hij kan komen kan
ook betekenen Hij is in staat om te komen. In dit tweede geval is er natuurlijk geen
sprake van modaliteit.
We geven nu een boomdiagram voor de zin Zij kunnen luisteren.

De fonologische regels moeten zich ook bezig houden met het verschil enkelvoud meervoud. Aangezien zij als onderwerp fungeert, zal kunnen + tegenwoordige tijd
kunnen moeten opleveren. Stond er hij, dan moest de persoonsvorm kan zijn. De
afhankelijkheid van onderwerp en persoonsvorm noemen we KONGRUENTIE. We
kunnen zeggen: de persoonsvorm richt zich naar het onderwerp. Tot slot geven we
een boomdiagram van een zin met het modale hulpwerkwoord zullen: Hij zou de
rekening betalen.
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Uit de vertakkingen in een boomdiagram kunnen we afleiden uit welke konstituenten
de verschillende kategorieën ontstaan zijn. De opbouw of struktuur van de zin is op
deze manier aan te tonen.

4.9 Herhaling van de belangrijkste regels voor de verbale konstituent
Uitgaande van de regels
VK → Aux + V
en
Aux → Tmp + (hulpww + deelw-affix) + (M)
kunnen we nu zeggen:
VK → Tmp + (hulpww + deelw-affix) + (M) + V
Voor de onderscheidingen binnen het hoofdwerkwoordelijk deel V kunnen we
verwijzen naar 4.2 en 4.3. De regel voor de verbale konstituent geeft precies aan wat
élke verbale konstituent moet bevatten: een tijdsaanduiding en een hoofdwerkwoord.
Zoals we gezien hebben, kunnen de hoofdwerkwoorden dikwijls gevolgd worden
door een andere konstituent; dit is afhankelijk van het hoofdwerkwoord.
We volgen nu de regel voor de VK op de voet:
Hij zou gewerkt hebben.
De hoofdzaak bij de behandeling van de verbale konstituent blijft, dat er twee
onderdelen zijn (Aux en V), die op zichzelf weer allerlei gebruiksmogelijkheden
hebben.

4.10 Vragen en opdrachten
1 Geef in de volgende zinnen volledig aan waaruit het hulpwerkwoorde-
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lijk en het hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale konstituent bestaat.
a Jan helpt de slager.
b De tarwe weegt een ton.
c Hij wordt minister.
d De meisjes zingen prachtig.
e De monteur repareerde de auto.
f Dat projekt moet een fortuin kosten.
g Ze zijn vroeg vertrokken.
h Dat gebaar betekent ‘ophouden’.
i De baby groeide snel.
j Hij is hier 's middags aangekomen.

2 Teken voor de zinnen b, e en g uit vraag 1 boomdiagrammen.
3 In 4.2 is gezegd dat niet alle bijvoeglijke naamwoorden graadaanduiding toelaten.
Zo'n bijvoeglijk naamwoord is bijvoorbeeld aanwezig. We kunnen niet zeggen:
*Hij is erg aanwezig. Aanwezig is ook niet met worden te kombineren: *Hij
wordt aanwezig, terwijl we bijvoorbeeld wel kunnen zeggen: Hij is erg rijk en
Hij wordt rijk. Noem nu nog eens twee bijvoeglijke naamwoorden die zich op
dezelfde manier als aanwezig gedragen.
4 Tot welke kategorie behoren de gekursiveerde woorden:
Hij werkt binnen.
Hij werkt binnen de omheining.
5 Geef van de volgende werkwoorden aan of ze transitief, intransitief of
pseudo-transitief zijn:
a musiceren;
b voetballen;
c luisteren;
d spelen;
e verorberen.

6 Teken een boomdiagram voor de voorzetselkonstituent 's nachts.
7 De zin Ik kijk de tuin in kan op twee manieren opgevat worden. Hoe en waarom?
8 Welke elementen bevat een persoonsvorm?
9 Teken volledige boomdiagrammen voor de zinnen
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a
b

Jij kunt het weten;
Het meisje was hoopvol.

10 De zin Hij vergist zich in de auto kan op twee manieren uitgelegd worden. Hoe
en waarom?
11 Wat is een mogelijkheid om de werkwoorden van de hebben-groep te
onderscheiden van de transitieve werkwoorden?
12 Welke funkties van de nominale konstituent hebben we tot nu toe ontmoet?
13 Wat is het verschil tussen een Bwb-p en een bijwoord van plaats?
14 Geef een zin die past bij de syntaktische beschrijving NK + Aux + V + Bwb-t.
15 Geef met behulp van de regel voor de verbale konstituent de 8 hoofdtijden van
het werkwoord weer. Voorbeeld: hij werkt - Tmp + V = teg. tijd + V). Wat valt
hierbij op?
16 Een computer is een apparaat dat langs elektrische weg onvoorstelbaar snel
allerlei voorschriften kan uitvoeren. De computer kan zèlf echter niets bedenken;
de voorschriften moeten dus juist zijn. Zo is het ook met onze generatieve regels.
Met welke regels zouden we een computer moeten ‘voeden’, opdat de zin De
jongen gooit de bal gemaakt wordt? Deze regels kunnen natuurlijk in
verschillende volgorden toegepast worden wat de afleiding betreft. Geef enkele
mogelijkheden van deze afleidingen. Geef bovendien een boomdiagram.
17 Is ons taalsysteem te vergelijken met een computer die alleen grammatikale
zinnen voortbrengt? Motiveren.
18 We hebben bij de zin Hij brengt de taart (zie 4.4) niet gezegd dat deze aktieve
zin ten grondslag ligt aan de passieve zin De taart wordt door hem gebracht.
Daartoe moeten we eerst de omvormings- of transformatieregels bespreken die
de overgang van kernzin naar afgeleide zin bewerkstelligen. Daarover gaat het
volgende hoofdstuk. Waarin zouden de vormingsregels (of generatieve regels)
in hoofdzaak verschillen van de omvormingsregels? Denk hierbij aan de woorden
vorming en omvorming.
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5
Dieptestruktuur en oppervlaktestruktuur
5.1 Het onderscheid dieptestruktuur - oppervlaktestruktuur
Uit zinnen als Ik kijk in de tuin, Hij floot het hele koncert en Ik zag de kip eten blijkt,
dat we aan de uiterlijke vorm van deze zinnen niet voldoende hebben om de precieze
betekenis vast te stellen. Hieruit kunnen we de konklusie trekken dat de betekenis
van een zin niet altijd in de uitwendige struktuur, zoals we die in het dagelijkse
taalgebruik ervaren, te ontdekken valt.
De zin Ik zag de kip eten kan een afleiding zijn van Ik zag het en De kip at, òf van
Ik zag het en Men at de kip. Vaak zijn afgeleide zinnen weinig onthullend met
betrekking tot de diepere betekenis die er aan ten grondslag ligt. Dit is wel de
voornaamste reden om het verschil tussen de werkelijke, uitwendige zin en de diepere
betekenis ervan duidelijk te stellen.
We zijn in staat om zinnen die niet helemaal volledig zijn, goed te begrijpen. We
begrijpen de zin Jan loopt harder dan Piet alsof er staat Jan loopt harder dan Piet
loopt. We weten dat deze zinnen hetzelfde betekenen, ondanks het feit dat ze
verschillend van vorm zijn. Beide zinnen hebben dezelfde diepere betekenis en die
diepere betekenis kennen we.
Alle zinnen hebben zowel een dieptestruktuur (of onderliggende struktuur) als een
oppervlaktestruktuur (of afgeleide struktuur). De zinnen Ik zag de kip eten en Jan
loopt harder dan Piet zijn oppervlaktestrukturen; in deze vorm horen of lezen we
deze zinnen.
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In de dieptestruktuur vindt de vorming van één of meer kernzinnen plaats (met behulp
van de herschrijfregels), in de oppervlaktestruktuur vormen de kernzinnen zich om
tot de vorm van de werkelijke, konkreet bestaande zin ontstaan is. Uit onze
voorbeeldzinnen blijkt, dat we voor de betekenis van een zin naar de dieptestruktuur
van die zin moeten gaan. De meest ingewikkelde, maar ook de meest inkomplete en
slordige zinnen zijn te herleiden tot eenvoudige kernzinnen in de dieptestruktuur van
de zin. Iemand die pas een taal heeft geleerd, zal zich vooral van kernzinnen bedienen;
later wordt zijn taalgebruik soepeler en dit brengt met zich mee dat hij lange maar
ook zeer beknopte zinnen gaat gebruiken - een goed verstaander begrijpt hem
onmiddellijk. Hoe meer men zijn taal beheerst, hoe verder men van deze kernzinnen
uit de dieptestruktuur wegraakt. Zo ontstaan er gemakkelijk zinnen die op twee of
meer manieren opgevat kunnen worden.
We geven hier enkele voorbeelden om het verschil tussen dieptestruktuur en
oppervlaktestruktuur te illustreren.
Dieptestruktuur (kernzinnen)
1 a Iemand ontsloeg de man.
b De man heeft Jan aangeraden om...
c Een specialist onderzocht Jan.

Oppervlaktestruktuur (afgeleide zinnen)
1 De man die Jan heeft aangeraden zich
door een specialist te laten onderzoeken,
werd ontslagen.

2 Ik kom (ben) zo terug.

2 Ben zo terug.

3 We hebben gedurende een tijdje
gespeeld.

3 We hebben een tijdje gespeeld.

4 a Ik zag een ezel.
b De ezel graasde stil.

4 Stil grazend zag ik een ezel.
(Uit een gedicht van M. Vasalis)

5 a Het kost veel tijd.
b De zieke wast zich.
a Het kost veel tijd.
b Men wast de zieke.

5 Het wassen van de zieke kost veel tijd.

6 a Het idee is waardevol.
b Het idee is nieuw.

6 Het nieuwe idee is waardevol.
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7 De man schrijft de brief.

7 a De brief wordt door de man
geschreven.
b De man schrijft de brief niet.
c Als de man de brief eens schreef, enz.

8 a Ik zie het.
b Hij komt.

8 Ik zie dat hij komt.

9 Hij komt morgen.

9 Komt hij morgen?

10 a Er kwamen gevaarlijke stralen.
b Het was op een ochtend.
c De ochtend was oud.

10 er kwamen gevaarlijke stralen oude
ochtend ...
(Uit een gedicht van Lucebert)

De zinnen van de rechter kolom (de oppervlaktestrukturen) worden ons in het
dagelijkse taalgebruik aangeboden. Deze zinnen noemen we daarom konkreet. De
zinnen van de linker kolom kunnen we niet waarnemen, we weten alleen dat ze er
zijn; de dieptestrukturen noemen we abstrakte strukturen.
Alle zinnen, hoe ingewikkeld of gevarieerd ook, zijn terugvoerbaar op de zinnen van
de dieptestruktuur. Dit is een vereenvoudiging voor ons: als we in staat zijn alle
kernzinnen te begrijpen en te beschrijven, dan kunnen we dit voor de afgeleide zinnen
ook, want er is een duidelijk verband. De zinnen 7a, b en c hebben alle één
dieptestruktuur: op basis van die dieptestruktuur zijn deze zinnen te beschrijven.
Meestal zullen we echter zinnen maken die in onze gedachten uit meer elementen
bestaan dan de ene zin die we uiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we met weinig
woorden veel willen zeggen. Zie de zinnen 2 en 5.
Dat er aan de oppervlakte ook wel eens zinnen ontstaan die verkeerd opgevat kunnen
worden, bewijst de dichtregel van Vasalis (zin 4). Vaak bedient de dichter zich van
een geheel eigen taalgebruik, dat toch weer teruggaat op de taal die wij allen gebruiken
(zie de dichtregel van Lucebert; zin 10).
Bij zin 3 zien we dat er bij de overgang van diepte naar oppervlakte een voorzetsel
(gedurende) is weggevallen. Bij zin 7 blijkt duidelijk dat er soms iets wordt
toegevoegd.
De zinnen waarbij links meer staat dan rechts (de zinnen 1, 4, 5, 6, 8 en 10)
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noemen we SAMENGESTELD. Op de samengestelde zinnen komen we nog terug. Deze
zinnen leveren vaak moeilijkheden in de uitleg op: zie de zinnen 4 en 5.
Wanneer we op een bepaald moment zeggen Hij is thuis dan vallen dieptestruktuur
en oppervlaktestruktuur samen; dit geldt voor zeer eenvoudige zinnen die we niet
zo vaak zullen gebruiken in de praktijk. Geen enkele taalgebruiker bedient zich
uitsluitend van kernzinnen in zijn spreek- of schrijftaal. De rijkdom en variatie in de
taal ontstaat pas in de oppervlaktestruktuur (de manier waarop iemand iets zegt of
schrijft). Dit maakt het mogelijk dat iemand zich zeer persoonlijk kan uiten - denk
aan literair taalgebruik.
Hieronder volgen de dieptestruktuur en de oppervlaktestruktuur van Het wassen van
de zieke. In de oppervlaktestruktuur is het dus een nominale konstituent.

De oppervlaktestruktuur Het wassen van de zieke kan op één van beide
dieptestrukturen teruggaan, want we krijgen alleen het volgende aangeboden:
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5.2 Van dieptestruktuur naar oppervlaktestruktuur: transformaties
De dieptestruktuur is het eerste element bij het tot stand komen van een zin. Zoals
we gezien hebben, kunnen we uit de dieptestruktuur de betekenis van de zin afleiden.
Een belangrijke vraag is nu: in welke verhouding staat de dieptestruktuur tot de
oppervlaktestruktuur. Of met andere woorden: hoe ‘maken’ we van die eenvoudige
zinnen al die verkorte en ook zeer ingewikkelde zinnen die blijkbaar door iedereen
begrepen worden?
Een dieptestruktuur wordt een oppervlaktestruktuur door toepassing van een nieuw
soort regels: de omvormingsregels, transformatie-regels of kortweg

Anders dan bij de herschrijfregels (die de dieptestrukturen vormen), geven we de
transformaties met een dubbele pijl aan. De transformaties vormen de ene struktuur
in de andere om (zie 5.1): er ontstaat dan een afgeleide struktuur.
De term ‘transformatie’ lijkt eerst vreemd, maar eigenlijk weten we er al meer van
dan we zelf beseffen. Dat blijkt uit de volgende zinnen:
1 Hij kan dit probleem oplossen.

MEDEDELEND

2 Kan hij dit probleem oplossen?

VRAGEND

3 (Morgen) kan hij dit probleem oplossen.

MEDEDELEND

Deze zinnen verschillen alleen maar in de volgorde van de woorden. De
transformaties zorgen ervoor dat uit zin 1 door een paar extra stappen een vragende
zin kan ontstaan, maar ook een mededelende zin die afwijkt van zin 1. Zin 3 is een
mededelende zin, terwijl onderwerp en persoonsvorm een andere volgorde hebben
dan in zin 1. We zeggen dan: in zin 3 is sprake van INVERSIE. In de dieptestruktuur
van de zinnen 2 en 3 is zin 1 aanwezig. We kunnen dit ook als volgt noteren:
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Hij kan dit probleem
oplossen

Kan hij dit probleem
oplossen?

1+2+3

2+1+3
(Morgen) kan hij dit
probleem oplossen
2+1+3

Op vrijwel dezelfde wijze verloopt de transformatie die een mededelende zin tot
een ontkennende of negatieve zin maakt:
Hij komt vanmiddag

Hij komt niet vanmiddag

1+2+3

1 + 2 + niet + 3

De transformaties die hierboven zijn aangegeven, veranderen de woordvolgorde
van de kernzin of voegen iets toe. We zullen later zien dat transformaties nog meer
veranderingen kunnen aanbrengen.
Samenvattend kan nu gezegd worden dat in elke taal de zinnen bestaan uit een
dieptestruktuur en een oppervlaktestruktuur. De dieptestruktuur (maakt en beschrijft
de kernzinnen) geeft de betekenis aan de zin, de oppervlaktestruktuur (bestaande uit
afgeleide zinnen) geeft de dagelijks gebruikte vorm aan de zin.
De transformaties hebben geen invloed op de betekenis. In schema:

Vrijwel elke zin die we lezen, horen, schrijven of spreken heeft als het ware een
aantal bewerkingen ondergaan; elke zin heeft een ‘transformationele
voorgeschiedenis’. Willen we helemaal tot de juiste betekenis van een zin doordringen,
dan zullen we die bewerkingen (die voorgeschiedenis) weer on-
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gedaan moeten maken om van oppervlakte naar diepte te komen: van de
oppervlaktestruktuur zullen ‘lagen afgepeld’ moeten worden. De oppervlaktestruktuur
is vaak niet meer dan een ‘oppervlakkig’ gegeven waar veel achter (of onder) kan
liggen: denk aan ironisch taalgebruik (zie 1.1).
We nemen aan dat een schrijver de volgende dingen wil schrijven:
a
b
c
d

Het oproepen van vragen is zinvol;
Het vergroten van de bewustwording is zinvol;
Het oproepen van vragen kan de bewustwording vergroten;
Men kan zijn vragen tot uiting brengen.

Nu kan hij dat natuurlijk doen, zoals de 4 zinnen hier genoteerd zijn. Hij zal echter
trachten om het geheel vloeiend in één keer te schrijven:
Het oproepen van vragen is slechts zinvol voor zover het de bewustwording kan
vergroten, zodat men zelf zijn vragen tot uitdrukking kan brengen.

5.3 Synonymie en homonymie
Een aktieve en een daarvan afgeleide passieve zin hebben een verschillende vorm,
maar drukken hetzelfde uit:
a Jan maakt een foto.
b Een foto wordt door Jan gemaakt.

We zeggen dan: de zinnen a en b zijn SYNONIEM (Zie ook in 5.1 zin 7 en 7a). De zin
Het wassen van de zieke kost veel tijd kan op twee manieren opgevat worden (zie in
5.1 zin 5). We zeggen dan: deze zin is HOMONIEM.
Aan de zinnen Jan maakt een foto en Een foto wordt door Jan gemaakt ligt dezelfde
dieptestruktuur ten grondslag. In de zin Het wassen van de zieke kost veel tijd zijn
twee verschillende dieptestrukturen aanwezig. Zo komen we tot de volgende
omschrijvingen:
Synoniem zijn twee of meer zinnen als ze dezelfde dieptestruktuur hebben, maar een
verschillende oppervlaktestruktuur. Wat betekenis betreft zijn ze gelijk, wat vorm
betreft verschillend.
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Homoniem is een zin als aan de oppervlaktestruktuur twee of meer dieptestrukturen
ten grondslag liggen. Eén vorm met verschillende betekenissen.
Synoniem zijn bijvoorbeeld de zinnen Hij zat bij het raam en Hij was bij het venster
gezeten. Homoniem is bijvoorbeeld de zin Jan zegt dat hij hier komt (hij kan Jan zelf
zijn, maar ook een ander).
De homonymie die we tot nu toe hebben behandeld noemen we SYNTAKTISCHE
HOMONYMIE: de zinsbouw maakt meer dan één uitleg mogelijk. Daarnaast bestaat
de LEXIKALE HOMONYMIE die zich baseert op het verschijnsel van de woordbetekenis
(lexikon = woordenboek). Voorbeelden van zulke gevallen zijn: Hij betaalde voor
de bank en De vorst is streng. De woorden bank en vorst zijn homoniem: één woord
kan verschillende betekenissen hebben.
Evenals synonieme zinnen bestaan er ook synonieme woorden: arts en dokter. Deze
woorden hebben dezelfde betekenis, maar een verschillende vorm.
De hier gegeven onderscheidingen zijn belangrijk voor het juiste begrip van een zin
of geheel van zinnen (tekst). Dit blijkt reeds uit de volgende paragraaf.

5.4 Betekenis en interpretatie. Eerste verkenning
Voor de betekenis zullen we te rade moeten gaan bij de dieptestruktuur. Wanneer
we een zin voorgelegd krijgen dan moeten we proberen naar de dieptestruktuur terug
te gaan om de precieze betekenis te achterhalen. Iedereen die zijn moedertaal beheerst,
bezit het vermogen om de dieptestrukturen te vinden. In dit stadium kunnen we
onthouden dat interpretatie bestaat uit het teruggaan naar de dieptestrukturen,
uitgaande van de ons aangeboden oppervlaktestrukturen. Onze aangeboren taalkennis
stelt ons hiertoe in staat.
Een zin als Stil grazend zag ik een ezel interpreteren we als: Ik zag een ezel en De
ezel graasde stil. Dat we niet interpreteren Ik graasde stil is een gevolg van de situatie:
we weten het, ook al staat het niet in de zin. Bovendien komt deze zin uit een gedicht:
uit dat gedicht blijkt dat we niet moeten interpreteren Ik graasde stil. Ook dit is echter
een gegeven buiten de dieptestruktuur om. Het gaat hier nl. om de zinnen die rondom
de door ons beschouwde zin staan. Die omringende zinnen noemen we de KONTEKST.
Bij de interpretatie van de zin
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Stil grazend zag ik een ezel bepalen we dus eerst de dieptestrukturen en kiezen dan
op grond van situatie en kontekst.
Bij ironisch taalgebruik staan betekenis en interpretatie tegenover elkaar. Iemand
zegt bijvoorbeeld Zou jij je niet overwerken?, terwijl hij bedoelt dat de aangesprokene
niets uitvoert.
De betekenis is helemaal door de grammatika vastgelegd. De interpretatie kan ook
van de situatie of het verband afhangen. We kunnen het begrip interpretatie het best
als volgt aangeven:
INTERPRETATIE:

BETEKENIS

+

SITUATIE

en

KONTEKST

(het verklaren of
uitleggen van een
zin of tekst)

Taalsysteem, bezit
iedereen: teruggaan
naar de
dieptestrukturen

Gegevens buiten het
taalsysteem en
binnen het
taalsysteem
Kontekst:
taalgegevens;
Situatie: gegevens
buiten de taal.
Deze gegevens
maken het mogelijk
dat we bijvoorbeeld
weten wie hij is in
een tekst.

Bij de tekstinterpretatie zal van het bovenstaande gebruik worden gemaakt. Voor
het begrip ‘betekenis’ zal eerst een bespreking van het lexikon moeten volgen. We
moeten hier nog opmerken dat de term ‘kontekst’ ook wel gebruikt wordt voor situatie
+ kontekst als geheel, dus voor de buitentalige + talige omgeving. We spreken dan
ook wel van het KADER waarin de tekst geplaatst is. (Zie ook hoofdstuk 10.)

5.5 Vragen en opdrachten
1 Waarom is de zin Oude mannen en vrouwen keken toe homoniem?
2 Geef door middel van boomdiagrammen aan, hoe de oppervlaktestruktuur van
de zin Ik zag de kip eten tot stand komt.
3 De zin Jan ziet Kees vaker dan Piet is homoniem. Toon dit aan.
4 We trachten zoveel mogelijk uiterlijk verschillende oppervlaktestrukturen
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op gelijke dieptestrukturen terug te voeren, zodat in de beschrijving een zo groot
mogelijke eenvoud wordt bereikt. De volgende zinnen gaan alle op één
dieptestruktuur terug. Welke?
a Aait de man de hond?
b De man die de hond aait.
c Dat de man de hond aait is aardig.
d Ik zie de man de hond aaien.

5 Op welke manier is in de zin Ik viel voor de bank sprake van homonymie?
6 De zin Stil grazend zag ik een ezel zou wat de betekenis betreft moeilijkheden
kunnen opleveren.
a Waarom levert de interpretatie weinig moeilijkheden op?
b Hoe hadden misverstanden in de betekenis voorkomen kunnen
worden?

7 Zeg iets over het leren van taal door kinderen, uitgaande van het onderscheid
tussen dieptestruktuur en oppervlaktestruktuur.
8 Noem het belangrijkste verschil tussen vormings- en omvormingsregels en licht
dit toe met een voorbeeld.
9 Hoe is met behulp van funkties aan te geven dat de zin Hij floot het hele koncert
homoniem is?
10 Geef een voorbeeld van een transformatie waarbij een woord wegvalt.
11 Wanneer treedt er inversie in een zin op?
12 In het schema in 5.2 staat de mededeling ‘hoe groter deze afstand, hoe moeilijker
de zin te begrijpen is’.
a Om welke ‘afstand’ gaat het hier?
b Licht nu de aangehaalde uitspraak toe.
c Waar zal deze ‘afstand’ het grootst zijn: bij zeer plechtige taal, bij
onbeschaafde taal, in literatuur of in wetsartikelen?

13 Hebben we bij synonymie te maken met de syntaktische of met de semantische
komponent van de grammatika?
14 In 1.1 is de uitspraak gedaan dat we met behulp van de taal onze gedachten in
zinnen kunnen omzetten. Hoe is deze tamelijk vage uitspraak wat konkreter
voor te stellen? (Gebruik hierbij de theorie van hoofdstuk 5.)
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15 Uit een tijdschrift:
U kunt mij veel wijsmaken, maar dat deze man gelukkig is met een vrouw en
een dochter in de box, dat geloof ik toch niet. Wel benauwd voor die baby!
De redaktie van het tijdschrift antwoordde:
En u dan, bent u dan niet gelukkig met uw baby in de wieg?
Van welk homoniemen-spel is hier sprake?
16 Onder kennis van taal verstaan we: het vermogen om diepte- en
oppervlaktestrukturen toe te kennen aan een onbeperkt aantal zinnen. Dat is
nodig omdat de oppervlaktestruktuur in het algemeen weinig aanwijzingen bevat
voor de betekenis van de zin. Licht dit alles toe met de zin Ik keur Jans drinken
af.
17 Bedenk zelf een syntaktisch en een lexikaal homonieme zin.
18 Het gedicht Afsluitdijk van M. Vasalis begint met de regel
De bus rijdt als een kamer door de nacht.

a
b

Bespreek betekenis en interpretatie van deze regel.
Zou deze regel aanleiding tot misverstanden kunnen geven?
Motiveren.

19 De dichter H.K. Poot (18de eeuw) wist de dieptestruktuur aardig te verbergen
wanneer hij een indruk geeft van een Zomersche Avont. Het begin hiervan luidt:
De moede zonnewagen
Staet vrachtloos. d'Avontzon
Zinkt in de westerpekelbron.

(De zonnegod daalt iedere avond in de oceaan, vandaar dat zijn wagen vrachtloos
is)
De dieptestruktuur van deze regels van Poot zou kunnen zijn: de zon gaat onder
in de Noordzee. Poot ‘verfraait’ deze mededeling en geeft op zijn eigen manier
zijn indruk weer.
a Wat kunnen we over de ‘afstand’ (zie vraag 12) zeggen bij Poots
regels?
b In de 18de eeuw was het ‘verpakken in een mythologisch geheel’
mode. Waarom zouden 20ste-eeuwers meer moeilijkheden hebben
bij het begrijpen van deze regels dan de 18de-eeuwers?
c Uit de regel van de dichter Lucebert (zie 5.1) blijkt dat ook moderne
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dichters hun gedachten (dieptestrukturen) ‘verpakken’. Wat is hierbij
een belangrijk verschil met de werkwijze van Poot?

20 Waarin onderscheiden betekenis enerzijds en situatie + kontekst anderzijds zich
in hoofdzaak? Wat is de waarde van de grammatika hierbij?
21 Uit een bespreking van een gedichtenbundel:
Veel diepte onder een sprankelende oppervlakte, veel triestheid onder een
opgewekte bovenlaag.
a Wat zou met deze zin bedoeld worden?
b

Vertonen de besproken gedichten een grote ‘afstand’ tussen de
nietzichtbare of latente inhoud en de zichtbare of manifeste inhoud?
Motiveren.
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6
Werken met taal:
Bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden
6.1 Bedoeling van het werken met taal
In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken staat in dit hoofdstuk niet de uitleg van
theorie op de eerste plaats, maar het praktisch werken met onze taal. Als de in 6.3
aangegeven verkennende onderzoekjes nauwkeurig uitgevoerd worden, zullen ze als
het ware vanzelf enkele belangrijke gegevens opleveren die met syntaktische en
semantische eigenschappen te maken hebben. Over de resultaten zal soms al iets aan
het eind van de onderzoekjes meegedeeld worden. Het enige instrument dat we dienen
te gebruiken is onze moedertaalkennis waarmee we blijkbaar veel verschijnselen in
onze taal kunnen verklaren.

6.2 Materiaal en werkwijze
We gaan proberen een syntaktische (= de zinsbouw betreffende) omschrijving van
de begrippen bijvoeglijk naamwoord en bijwoord te geven. Ons uitgangspunt daarbij
is natuurlijk: hoe gedragen de woorden die tot deze kategorieën behoren zich in de
zin. Daarom gaan we bij elk te onderzoeken woord een aantal vragen stellen; heeft
het woord de gevraagde eigenschap wèl, dan plaatsen we een + in de kolom erachter.
Heeft het woord de eigenschap niet, dan plaatsen we een - in de desbetreffende kolom.
We hebben zeven kolommen.
De bijbehorende vragen zijn:
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Kolom I

kan dit woord dienen als antwoord op een
ja/nee vraag? Een ja/nee vraag is een
vraagzin zonder vraagwoord, een
algemene vraag, zoals Komt Piet?

Kolom II

kan dit woord dienen als antwoord op een
vraagwoordvraag? Een vraagwoordvraag
is een vraagzin die met een w begint, een
specifieke vraag, zoals Waar loopt hij?,
Wanneer komt hij?

Kolom III

kan dit woord met een bepaald lidwoord
ervoor als zelfstandig naamwoord dienst
doen? Het gaat hier dus om de
kombineerbaarheid met de of het, zoals
de rijke.

Kolom IV

kan dit woord vóór een zelfstandig
naamwoord geplaatst worden? We
spreken in dat geval van een
voorbepaling, zoals in Het oude huis.

Kolom V

kan dit woord vóór een onbepaalde wijs
(of infinitief) geplaatst worden? We
spreken dan van een voorbepaling bij een
infinitief, zoals in Het lange wachten. De
infinitief van een werkwoord is de vorm
waaronder we het vinden in het
woordenboek.

Kolom VI

kan dit woord voorkomen als
naamwoordelijk deel van het
naamwoordelijk gezegde?

We geven nu een voorbeeld voor het woord waarschijnlijk.
I

waar+
schijnlijk

II

III

IV

V

VI

-

+

+

+

+

Uitgewerkte gegevens:
I Komt hij? Waarschijnlijk. +
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+4

II
III
IV
V
VI

Wanneer komt hij? * Waarschijnlijk. Het waarschijnlijke is gebeurd. +
De waarschijnlijke winnaar. +
Ze zullen waarschijnlijk gaan fietsen. +
Dat is zeer waarschijnlijk. +
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In de zevende kolom wordt het eindresultaat geschreven. Dat is bij waarschijnlijk +
5 - 1 = + 4. Waarom dit gedaan wordt, komt nog in 6.3 ter sprake.

6.3 Verkennende onderzoekjes
De onderzoekjes moeten in de gegeven volgorde afgewerkt worden. Pas wanneer
een onderdeel volledig uitgevoerd en begrepen is, kunnen we met het volgende
beginnen.
1 We beginnen met de werkwijze die in 6.2 gedemonstreerd is. De woorden die
zo onderzocht moeten worden, zijn: (1) ja, (2) stellig, (3) ver, (4) vroeger, (5)
snel, (6) angstig, (7) blijkbaar, (8) ongetwijfeld, (9) misschien, (10) mooi, (11)
diep, (12) veel, (13) straks, (14) bijna, (15) tegenwoordig, (16) wijs, (17)
vermoedelijk, (18) beslist, (19) zeker, (20) inderdaad.
2 Als we onderzoekje 1 hebben uitgevoerd, bepalen we van elk woord het
resultaatcijfer. De woorden die de hoogste cijfers behalen, hebben de hoogste
syntaktische valentie (= waarde): deze woorden hebben de meeste invloed op
de zinsbouw. Welke woorden zijn dat? Komt deze uitkomst overeen met het
inzicht vooraf?
3 Er blijken nu in principe drie groepen te zijn. Tot de eerste groep die we kunnen
onderscheiden, behoren de woorden (1), (2), (7), (8), (9), (17), (18), (19) en
(20). Wat zijn de kenmerken van deze woorden? We noemen dit groep A.
4 De tweede groep omvat de woorden (5), (12), (13) en (14). Wat zijn de
kenmerken van deze woorden? We noemen dit groep B.
5 Tot de derde groep die we zo kunnen onderscheiden, behoren de woorden (3),
(4), (6), (10), (11), (15) en (16). Wat zijn de kenmerken van deze woorden? We
noemen dit groep C.
6 Stel nu een soort definitie op van elk der drie groepen. In de definitie mogen
alleen syntaktische argumenten gebruikt worden, die in 1 naar voren zijn
gekomen.
7 We gaan nu namen geven aan de groepen:
Groep A

modale bijwoorden

Groep B

bijwoorden (van tijd,
hoedanigheid, enz.)

Groep C

bijvoeglijke naamwoorden
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Zo zijn we vanuit de syntaktische eigenschappen van woorden tot een bepaalde
indeling gekomen. Bedenk zelf enkele nog niet genoemde woorden die tot een
van de bovenstaande groepen behoren.
8 De modale bijwoorden (zie ook 4.8) drukken o.a. zekerheid, waarschijnlijkheid,
twijfel of onzekerheid uit. Het modale drukt de houding van de spreker uit
tegenover hetgeen hij zegt; het is een persoonlijk stellingnemen van de spreker
of schrijver.
Rangschik de door ons gevonden modale bijwoorden naar de mate van zekerheid
die ze uitdrukken. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met een schaalverdeling,
waarbij we links de onzekerheid plaatsen en rechts de zekerheid:

Een woord als absoluut zouden we bijvoorbeeld een 5 kunnen geven, enz. Trek
na het nemen van deze proef konklusies.
9 De woorden (4) vroeger en (15) tegenwoordig kunnen we ‘grensgevallen’
noemen. In welk opzicht? (Bedenk dat vroeger homoniem kan zijn.)
10 Na het voorgaande weten we iets meer over de gedragingen van bijvoeglijke
naamwoorden en bijwoorden. Tot welke kategorie zou nu ziek gerekend moeten
worden in de zin Hij is ziek? Motiveren.
11 Tot welke van de drie groepen (zie 7) behoren de woorden geenszins en niet?
Maak ook voor deze woorden kolommen.
12 Een veelvoorkomende eigenschap van bijvoeglijke naamwoorden is, dat ze
trappen van vergelijking hebben: groot - groter - grootst. Geldt deze eigenschap
voor álle bijvoeglijke naamwoorden? (Denk eens aan een woord als barrevoets.)
13 Hoe zouden we de bijvoeglijke naamwoorden nog verder kunnen onderverdelen?
In de grammatika wordt dit ‘subkategoriseren’ genoemd. Bedenk hiervoor zelf
een geschikte methode. Geef de resultaten overzichtelijk weer en trek konklusies.
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14 We kunnen zeggen dat de woorden blijkbaar en helaas tot dezelfde groep
behoren, aangezien ze zich gelijk gedragen in een mededelende, een vragende
en een gebiedende zin:
Hij komt blijkbaar.

Hij komt helaas.

* Komt hij blijkbaar?

* Komt hij helaas?

* Kom blijkbaar!

* Kom helaas!

In
schema:

MED.

VRAG.

GEB.

+

-

-

blijkbaar,
helaas

Doe nu hetzelfde met de volgende woorden: (1) misschien, (2) ook, (3) niet, (4)
toevallig, (5) toch!, (6) natuurlijk, (7) ongetwijfeld. Hoeveel soorten ontstaan
er zo? Trek konklusies.
15 Woorden als blijkbaar en helaas, die alleen in mededelende zinnen kunnen
optreden, noemen we wel KOMMENTARIËRENDE BEPALINGEN. Noem nog enkele
kommentariërende bepalingen. Hoe is echter toch te verklaren: Wie heeft er
natuurlijk weer gespiekt?
16 Woorden die alleen in vragende zinnen kunnen optreden noemen we
VRAAGBEPALINGEN. Wat zou een goede benaming zijn voor: a) woorden die
niet in gebiedende zinnen kunnen optreden; b) woorden die alléén in gebiedende
zinnen kunnen optreden. Geef van a) en b) voorbeelden.
17 Wat kunnen we zeggen over het woord soms in de volgende zinnen:
1 Durf je soms niet, lafaard?
2 Nee, soms durf ik niet.

18 In Hij werkt enthousiast noemen we enthousiast een bijvoeglijk naamwoord,
omdat we kunnen zeggen op enthousiaste wijze. Als dit niet zou kunnen, dan
was er sprake geweest van een bijwoord. Wat kunnen we nu zeggen over het
woord hard in Hij werkt hard?
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7
Transformaties
7.1 De passief-transformatie
In 5.3 is opgemerkt dat een aktieve zin (= een zin in de bedrijvende vorm) en een
daarvan afgeleide passieve zin (= een zin in de lijdende vorm) synoniem zijn: de
betekenis is gelijk, de vorm is verschillend. De omvorming van een aktieve tot een
passieve zin is een van de meest bekende transformaties.
De PASSIEF-TRANSFORMATIE (Tpas) verloopt als volgt. Het onderwerp van de aktieve
zin wordt vervangen door een bepaling met door (dit is een voorzetselkonstituent),
het predikaat van de aktieve zin wordt vervangen door het hulpwerkwoord worden
en een voltooid deelwoord, het lijdend voorwerp van de aktieve zin wordt onderwerp
in de passieve zin. In formule:
NK2 + Aux + worden + deelw-affix + Vtr +

NK1 + Aux + Vtr + NK2
(door NK1)
Voorbeeld met een zin:
Jan maakt een foto
1

2

Een foto wordt door Jan gemaakt
3

3

1

Nieuwe (toegevoegde) elementen die in de passieve zin optreden:
1 Het HULPWERKWOORD VAN DE LIJDENDE VORM worden;
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2 Het woord door dat samen met het onderwerp van de aktieve zin de PASSIEVE
DOOR-BEPALING vormt. De door-bepaling staat in de formule tussen haakjes,
omdat deze bepaling soms wegvalt: Hij wordt geslagen, Er wordt gewerkt;
3 Het deelwoord-affix vormt samen met het transitieve werkwoord uit de aktieve
zin het PASSIEF DEELWOORD: maken wordt gemaakt.

De hierboven opgesomde drie toevoegingen noemen we samen het PASSIEF ELEMENT.
We kunnen dus zeggen:
aktieve zin + passief element

passieve zin

In de passieve zin is de passieve door-bepaling (BEPALING VAN DE HANDELENDE
PERSOON) soms weggevallen. Dit kan echter alleen als het onderwerp van de aktieve
zin ‘menselijk’ is:
De kinderen zingen.

Er wordt gezongen.

De vissen zwemmen.

* Er wordt gezwommen.

Ook enkele intransitieve werkwoorden kunnen in de lijdende vorm voorkomen:
De kinderen lachen.

Er wordt gelachen.

Ze luisteren ingespannen.

Er wordt ingespannen geluisterd.

De passieve zinnen zijn dan echter steeds Er ...-zinnen. Deze er ...-zinnen zijn
echte passieve zinnen, omdat ze de twee noodzakelijke onderdelen van het passief
element bevatten: het hulpwerkwoord van de lijdende vorm (worden) en het passief
deelwoord. In een passieve zin als Er wordt gewerkt weten we van het niet-aanwezige
onderwerp (er is nl. geen door-bepaling) alléén dat het ‘menselijk’ is; de
korresponderende aktieve zin kunnen we dan als volgt aangeven: Men (iemand)
werkt.
In een zin als Deze man is gisteren ontslagen treedt het passief deelwoord (geworden)
in goed Nederlands niet op; is is in deze zin een vorm van het perfektisch
hulpwerkwoord zijn. Geworden is hier de vorm van het hulpwerkwoord van de
lijdende vorm. Dit weggevallen hulpwerkwoord van de lijdende vorm kunnen we
achter de zin ‘denken’, vergelijk:
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Wij zijn gewaarschuwd (geworden).
Het pak is gebracht (geworden).

7.2 De bijvoeglijk naamwoord-transformatie
De bijvoeglijk naamwoord-transformatie (Tbn) zet een zin als De beuken zijn bruin
om in De bruine beuken. In tegenstelling tot de passief-trasformatie wordt hier niets
toegevoegd, maar juist weggelaten: het koppelwerkwoord zijn valt weg.
De beuken zijn bruin

De bruine beuken

1234

142

De volgorde 1 + 2 + 3 + 4 wordt door Tbn omgezet in de volgorde 1 + 4 + 2. Als
de kernzin ongrammatikaal is, dan is de bijbehorende afgeleide zin dit ook:
Het huis is nieuw = Het nieuwe huis
*Het huis is jong

* Het jonge huis

We moeten steeds goed bedenken dat de nominale konstituenten De kleine kinderen,
De oude man en Het mooie uitzicht afgeleide konstituenten zijn; in de dieptestruktuur
is het koppelwerkwoord zijn aanwezig dat aan de oppervlakte wegvalt.

7.3 De nominaliserings-transformatie
Met de nominaliserings-transformatie (Tnom) hebben we al kennis gemaakt in 5.1:
Het wassen van de zieke. Dit is het produkt van de nominaliserings-transformatie
van de zieke wast zich òf van iemand wast de zieke. Het wassen van de zieke is daarom
homoniem. Er hoeven niet altijd homonieme zinnen te ontstaan. Tnom zet een zin als
Hij weigert het aanbod om in Zijn weigering van het aanbod. Uit de kernzin wordt
de verbale konstituent vervangen door een nominale konstituent, terwijl een voorzetsel
(van) wordt toegevoegd.
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Hij weigert het aanbod
1234

Zijn weigering van het
aanbod
1' 2' 3 4

Van het werkwoord wordt een zelfstandig naamwoord gemaakt.
Homoniem is de nominale konstituent Het schieten van de jagers, omdat we niet
weten of de jagers zelf schieten of dat er op de jagers geschoten wordt. We weten
met andere woorden niet of deze konstituent afgeleid is van De jagers schieten of
van Men schiet op de jagers.
Uit bovengenoemde transformatie blijkt duidelijk dat we voor de juiste betekenis
van de zin naar de dieptestruktuur terug moeten gaan. Bij het gewone taalgebruik
zullen we ons rekenschap moeten geven van dergelijke transformaties: dan kunnen
we verwarrende homonieme zinnen vermijden. We zullen op die manier zinnen als
Het zoeken van de mannen was hopeloos, Ik zag het slaan van de politie, enz. liever
niet gebruiken omdat ze niet duidelijk genoeg zijn.

7.4 Enkelvoudige en samengestelde transformaties
Een transformatie als Tbn in 7.2 (de beuken zijn bruin
de bruine beuken)
noemen we een ENKELVOUDIGE TRANSFORMATIE, omdat deze transformatie van
invloed is op slechts één zin: uit de ene zin ontstaat de andere. Voorbeelden van
enkelvoudige transformaties zijn we al tegengekomen bij Tvraag, Tneg (zie 5.2) en Tpas.
Daarnaast bestaan er SAMENGESTELDE TRANSFORMATIES, die meerdere (meestal
twee) zinnen zó bewerken, dat er één afgeleide zin ontstaat. Een voorbeeld van een
samengestelde transformatie is de volgende:

Deze transformatie maakt uit twee enkelvoudige zinnen een samengestelde zin.
Hier komen we in 7.5 op terug.
We kunnen het begrip ‘transformatie’ nu als volgt omschrijven:
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We zullen ons verder bezighouden met de samengestelde transformaties.

7.5 Enkelvoudige en samengestelde zinnen
Een ENKELVOUDIGE ZIN bevat één persoonsvorm, een SAMENGESTELDE ZIN bevat
meer dan één persoonsvorm. We kunnen ook zeggen: een enkelvoudige zin is het
resultaat van een enkelvoudige transformatie, een samengestelde zin van een
samengestelde transformatie. Voorbeelden (de persoonsvormen zijn gekursiveerd):
Naast de enkelvoudige zinnen

Ik loop op straat.
Het regent.
Ik word nat.

bestaat de samengestelde zin

Ik loop op straat en omdat het regent,
word ik nat.

Soms blijkt dat we aan de uiterlijke zinsvorm niet genoeg hebben om vast te stellen
of we met een samengestelde zin te maken hebben. Een zin als Ik hoor een straaljager
overvliegen noemen we een samengestelde zin, hoewel in de uiterlijke zinsvorm
maar één persoonsvorm aanwezig is, nl. hoor. Deze zin is echter het resultaat van
een samengestelde transformatie: de zinnen Ik hoor het en Een straaljager vliegt
over zijn samen afgeleid tot de zin Ik hoor een straaljager overvliegen. Er is dus wel
degelijk sprake van twee persoonsvor-
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men: hoor en vliegt. Hetzelfde is het geval bij zinnen als Jan loopt harder dan Piet
(afgeleid van Jan loopt harder dan Piet loopt) en Jan had een zoon en Piet een
dochter (afgeleid van Jan had een zoon en Piet had een dochter).
Samengestelde zinnen zijn zinnen die meer dan één persoonsvorm bevatten of waarvan
we aannemen dat ze terug te voeren zijn op zinnen met meer dan één persoonsvorm
en daarvan als een soort verkortingen zijn te beschouwen (Zie onze voorbeelden
hierboven.)
De eenvoudigste vorm van een samengestelde zin is het in één zin optreden van twee
of meer in syntaktisch opzicht gelijksoortige samenstellende delen, die zijn verbonden
door een der volgende voegwoorden: en, maar, want, of, noch en doch. Het hier
aangeduide zinsverband noemen we NEVENSCHIKKING (of KOÖRDINATIE), de
genoemde voegwoorden noemen we NEVENSCHIKKENDE VOEGWOORDEN. De meest
optredende nevenschikking bevat het voegwoord en: we spreken dan van KONJUNKTIE.
De zin Jan kwam en Piet ook is afgeleid van de zin Jan kwam en Piet kwam ook; in
de oppervlaktestruktuur is het tweede kwam weggevallen. We spreken dan van
SAMENTREKKING.
In een zin als Jan en Piet kwamen hebben we te maken met een afleiding van twee
onderliggende, syntaktisch gelijksoortige, zinnen: Jan kwam en Piet kwam. In zo'n
geval spreken we ook wel van KONJUNKTIEREDUKTIE. Een woord kan natuurlijk
alleen wegvallen als het volkomen gelijkwaardig is aan een ander woord, zoals in
onze zin de beide woorden kwam: deze woorden vervullen immers dezelfde funktie.
In 1.4 is de rekursieve regel ter sprake gebracht. Deze regel treedt bij de samengestelde
zinnen in werking: het symbool Z komt nu ook rechts van de pijl voor, zodat het
gehele vormingsproces zich steeds weer kan herhalen. We zouden de zinnen op deze
manier oneindig lang kunnen maken, zonder ze ongrammatikaal te laten worden.
Erg lange zinnen zullen echter niet gebruikt worden, omdat ze moeilijk te begrijpen
zijn en bondiger gezegd kunnen worden:
Klaas komt en Jan komt en Piet komt en Annie komt misschien en ...
Z1

en

Z2

en

Z3

en

Z4

en ...

We geven nu boomdiagrammen van de zinnen Jan had een zoon en Piet had een
dochter en daarna van Jan had een zoon en Piet een dochter.
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In dit boomdiagram zien we tweemaal het symbool Z optreden: het is een
samengestelde zin. Voor de nominale konstituenten en Aux zijn sterk vereenvoudigde
afleidingen gegeven. Wat gebeurt er nu wanneer het tweede had wegvalt?

In Z2 zijn Aux en Vh weggevallen: konjunktiereduktie. Het ‘verbale deel’ bestaat nu
alleen uit een nominale konstituent.
Dit is mogelijk omdat een al eerder genoemd woord (had) dezelfde funktie vervult.
Aan de oppervlaktestruktuur van samengestelde zinnen liggen meerdere
dieptestrukturen ten grondslag, die door transformaties aan elkaar ‘gekoppeld’ worden.
Iets ingewikkelder dan bij de nevenschikking verloopt het proces bij de
ONDERSCHIKKING (of SUBORDINATIE). Hierbij worden niet twee of meer gelijksoortige
zinnen verbonden, maar wordt de ene zin in de andere ‘ingebed’.
Voorbeeld:
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Het ‘inbedden’ van zinnen in andere zinnen kan weer oneindig lange zinnen doen
ontstaan, aangezien Z steeds weer in de afleiding kan optreden:
Hij zegt /

dat hij zegt / dat hij zegt / dat hij zegt / ... /

dat hij hier
komt

Z1

Z2

Z5

Z3

Z4

Zn

Twee onderliggende zinnen vormen samen een zin als De jongen die dit zegt, komt
morgen. Eén van die onderliggende zinnen luidt: De jongen komt morgen. De andere
luidt: De jongen zegt dit. De eerste onderliggende zin is de vorm waarin de tweede
‘ingebed’ zal worden. Omdat de ingebedde zin die dit zegt de funktie vervult van
bijvoeglijke bepaling bij jongen, spreken we hier van een BIJVOEGLIJKE BIJZIN.
We geven nu enkele voorbeelden van samengestelde zinnen die een ingebedde bijzin
bevatten. De funkties en de bijzinnen zijn gekursiveerd.

We geven nu twee boomdiagrammen van samengestelde zinnen met onderschikkend
zinsverband.
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Ik ken de jongen die daar zit.
(Ik ken de jongen. De jongen zit daar.)

Het woord die dat in de afgeleide zin optreedt, heeft betrekking op de jongen. We
noemen die een BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD. Zo'n betrekkelijk voornaamwoord
treedt dus op wanneer twee konstituenten (hier: de jongen) hetzelfde aanduiden (zie
het boomdiagram) in een samengestelde zin. De gekursiveerde nominale konstituent
in het boomdiagram wordt ‘uitgebouwd’ tot een zin: Z2. Z2 is ondergeschikt aan Z1,
oftewel Z1 DOMINEERT Z2: Z2 wordt ‘ingebed’ als een bijvoeglijke bijzin.
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Het woord dat waarmee de lijdendvoorwerpszin begint, vervangt hier niet zoals in
de vorige zin een gelijkluidende nominale konstituent. We noemen dat hier een
ONDERSCHIKKEND VOEGWOORD. Dat heeft geen funktie in de lijdendvoorwerpszin.
De omvorming van Ik ken de jongen en De jongen zit daar tot Ik ken de jongen die
daar zit, komt neer op het vervangen van de jongen door die en de verandering in
volgorde van zit en daar. De transformatie bewerkt hier dus vervanging en omzetting.
De omvorming van Ik zie het en Hij komt tot Ik zie dat hij komt, komt neer op het
weglaten van het en het toevoegen van dat. De transformaties die we tot nu toe
behandeld hebben, konden toevoegen, weglaten, vervangen en omzetten. Een
omzettings-transformatie is bijvoorbeeld de in 5.2 genoemde inversie: onderwerp
en persoonsvorm worden dan omgezet.
Als we het boomdiagram van boven naar beneden bekijken, wordt duidelijk dat we
van de grootste delen naar de kleinere onderdelen gaan: zo zien we precies wat tot
wat behoort. De tweedeling van de zin in NK en VK blijft steeds ons uitgangspunt.
In de gegeven voorbeeldzin voor de onderwerpszin Het staat vast dat hij komt, heeft
het woord het de funktie van VOORLOPIG ONDERWERP: het echte onderwerp volgt in
dat hij komt. Zo spreken we ook van VOORLOPIG LIJDENDVOORWERP in de zin Ik
vind het leuk, dat hij komt.
Het verschil tussen de ingebedde zinnen in
Ik dacht dat hij kwam.
en
Ik dacht: ‘Hij komt’.
is, dat de eerste zin in de INDIREKTE REDE staat en de tweede zin in de DIREKTE REDE.
De transformaties stellen ons in staat een groot aantal variërende oppervlaktestrukturen
(denk aan alle samengestelde zinnen) terug te voeren op een niet zo groot aantal
‘eenvoudige’ dieptestrukturen.
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7.6 Bezitaanduiding
De nominale konstituent Jans hoed is afgeleid van de zin Jan heeft (bezit) een hoed.
Het werkwoord hebben dat een vrij algemene betekenis heeft, is bij de transformatie
weggevallen. Zo kunnen we stellen dat bezitaanduiding optreedt als afleiding van
een zin met hebben. Er zijn echter nominale konstituenten waarin hebben geen rol
speelt. Vondels toneelstukken kan niet afgeleid zijn van Vondel had toneelstukken,
òf we moeten bedoelen dat Vondel toneelstukken van een ander bezat. Als we
bedoelen dat Vondel de toneelstukken schreef (daar gaat het hier natuurlijk om), dan
moeten we de nominale konstituent als volgt afleiden:

Algemeen kunnen we echter zeggen: het onderwerp van een zin met hebben als
persoonsvorm krijgt bezitaanduiding en vervangt een bepaald lidwoord:

Het lidwoord moet bepaald zijn, omdat het verwijst naar iets dat bekend is. Bij
levenloze zelfstandige naamwoorden treedt in de bezitaanduiding van op:

Ook hier moet in de onderliggende zinnen sprake zijn van een bepaald lidwoord,
dat hier echter niet verdwijnt.
In Zijn huis (van Het huis is van hem), Jouw werk (van Het werk is van jou) en Ons
geld (van Het geld is van ons) noemen we zijn, jouw en ons BEZITTELIJKE
VOORNAAMWOORDEN. We kunnen bovenstaande konstituenten ook weer afleiden
van een zin met hebben: Hij heeft een huis, Jij hebt werk en Wij hebben geld. We
zien hier duidelijk het verband tussen de persoonlijke voornaamwoorden en de
bezittelijke voornaamwoorden. Uit de vragen en opdrachten zal blijken dat dit verband
niet altijd even helder is. Zie 7.10: 9 en 10.
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7.7 Vraagzinnen
Er bestaan in het Nederlands twee soorten enkelvoudige vraagzinnen: vraagzinnen
die beantwoord kunnen worden met ja of nee en vraagzinnen die een ander antwoord
vereisen. Op de vraag Ga je naar huis? kan met ja of nee geantwoord worden. Maar
op de vraag Wie gaat naar huis? past niet een antwoord als ja of nee. Een vraagzin
van de soort Ga je naar huis? noemen we een JA/NEE VRAAG. Een vraagzin als Wie
gaat naar huis? noemen we een VRAAGWOORDVRAAG, die meestal begint met de
vraagwoorden wie, wanneer en wat. Vandaar ook wel de naam W-VRAAG.
Alle vraagzinnen in het Nederlands zijn afgeleide zinnen; de onderliggende struktuur
bestaat uit mededelende zinnen. Zo is de zin Ga je naar huis? afgeleid van de
mededelende zin Je gaat naar huis. Over de onderliggende struktuur van Wie gaat
naar huis? wordt straks iets gezegd. Het is voor ons tamelijk eenvoudig om Ga je
naar huis? te beschrijven op grond van de zin Je gaat naar huis; dit is beter dan
wanneer we deze twee zinnen apart moeten beschrijven.
De bouw van een mededelende zin kennen we namelijk al. We behoeven dit nu niet
weer te herhalen, omdat de vraagzinnen afgeleid zijn van de ons al bekende
mededelende zinnen. Hier komen we meteen op een belangrijk voordeel van de
transformaties in de grammatika. Bijna alle ingewikkelde zinnen zijn terug te voeren
op kernzinnen. Als we de bouw van die kernzinnen kennen, dan is alleen nog maar
de transformatie nodig om te laten zien hoe die ingewikkelde zin is ontstaan. We
beschouwen nu eerst het eenvoudigste geval, de JA/NEE VRAAG.
In 5.2 is al iets over de vraag-transformatie gezegd. De dieptestruktuur van Zij mogen
gaan

wordt door de vraag-transformatie omgezet in de oppervlaktestruktuur Mogen zij
gaan?
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We zien dat de vraag-transformatie Aux vóór de nominale konstituent heeft geplaatst,
zodat de bouw van de mededelende zin zodanig veranderd wordt dat het
hulpwerkwoord (of als dat er niet is, het hoofdwerkwoord) vóór het onderwerp komt
te staan. We noemen dit INVERSIE (zie ook 5.2):
Hij heeft gewerkt.

Heeft hij gewerkt?

Zij komen morgen.

Komen zij morgen?

Zij zullen morgen komen.

Zullen zij morgen komen?

We gaan nu over tot de behandeling van de vraagwoordvragen, die iets
ingewikkelder van bouw zijn. Vraagwoordvragen zijn vragen over nominale
konstituenten. De vraagwoorden wie, wat en welk(e) noemen we VRAGENDE
VOORNAAMWOORDEN. Omdat deze woorden aan het begin van een vraagzin kunnen
optreden, krijgen ze in het lexikon (dit wordt in het volgende hoofdstuk besproken)
het extra kenmerk +w. Een woord als het krijgt -w: het kan niet aan het begin van
een vraagzin optreden.
Vraagwoordvragen ontstaan na twee transformaties. De dieptestruktuur van Wat zal
Jan kopen? is:

De al besproken vraag-transformatie verplaatst Aux vóór de onderwerps-NK.
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Toepassing van deze transformatie op de gegeven dieptestruktuur levert:

De vraagwoordvraag-transformatie vervangt ten slotte het woord met het kenmerk
+w door het woord wat en plaatst dit vooraan:

Zo zijn we tot de oppervlaktestruktuur Wat zal Jan kopen? gekomen.
De vraag-transformatie heeft Aux naar voren gehaald, zodat we een ja/nee vraag
kregen, daarna komt het vragend voornaamwoord wat naar voren. De
vraag-transformatie doet hier dus alleen dienst als tussenliggende transformatie. Heel
schematisch kunnen we zeggen dat de dieptestruktuur van een vraagzin er als volgt
uitziet:

Een zin als Wie zal weggaan? schijnt de vraag-transformatie niet nodig te hebben.
Toch worden de twee transformaties ook hier toegepast, ondanks het feit dat de
vraag-transformatie geen effekt heeft:
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Dieptestruktuur

Eerste transformatie (vraag-transformatie) toegepast:

Zo is de ja/nee vraag Zal (vragend voornaamwoord) weggaan? ontstaan. Tweede
transformatie (vraagwoordvraag-transformatie) toegepast:

Oppervlaktestruktuur

Deze transformatie doet de eerder toegepaste vraag-transformatie weer te niet.
Wanneer we te maken hebben met vraagzinnen als Welk boek lees jij?, moeten we
bedenken dat ook zelfstandige naamwoorden in het lexikon de toevoeging +w kunnen
hebben voor de dieptestrukturen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het vormen van ja/nee vragen gebeurt
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door toepassing van de vraag-transformatie die onderwerp en persoonsvorm van
plaats doet wisselen. Vraagwoordvragen vereisen twee transformaties: de eerder
besproken vraag-transformatie en de vraagwoordvraag-transformatie die een
voornaamwoord met het kenmerk +w in een vragend voornaamwoord omzet en
vooraan plaatst.
Aan de vraagzinnen wordt uitdrukking gegeven door de woordvolgorde en de
intonatie.

7.8 Wederkerend en gebiedend. Regelvolgorde
In de volgende zinnen is het WEDERKEREND VOORNAAMWOORD gekursiveerd:
1
2
3
4
5
6

Ik was mijzelf.
Jij wast jezelf.
Hij wast zichzelf.
Wij wassen onszelf.
Jullie wassen jezelf.
Zij wassen zichzelf.

De wederkerende voornaamwoorden wijzen altijd terug naar een al eerder genoemde
nominale konstituent. Dit kunnen we demonstreren met het ongrammatikale van de
zin * Hij wast jezelf. De dieptestrukturen van de zes bovenstaande zinnen bevatten
per zin een onderwerp en een lijdend voorwerp die naar hetzelfde uitwijzen, die
anders gezegd identiek zijn. Deze dieptestrukturen luiden:
1
2
3
4
5
6

* Ik was ik.
* Jij wast jij.
* Hij wast hij.
* Wij wassen wij.
* Jullie wassen jullie.
* Zij wassen zij.

Deze strukturen leveren precies op wat de oppervlaktestrukturen betekenen. Ze zijn
echter op deze manier niet te gebruiken. Ze worden tot de oppervlakte-strukturen
omgevormd door de wederkerend-transformatie, die toegepast wordt wanneer twee
nominale konstituenten in één zin gelijk zijn.
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We bekijken nu enkele zinnen in de gebiedende wijs:
Was jezelf!
* Was mijzelf!
* Was zichzelf!
De gebiedende zinnen hebben geen onderwerp in de uiterlijke zinsvorm. Uit de
bovenstaande gebiedende zinnen blijkt, dat we in de dieptestruktuur van dergelijke
zinnen de aanwezigheid van jij moeten aannemen. De gebiedend-transformatie ziet
er als volgt uit:

Voorbeeld:

Jij + V + X

V + X (X kan ook
‘nul’ zijn)

Jij schaamt je

Schaam je!

Jij lacht

Lach!

Het persoonlijk voornaamwoord 2de persoon valt in de oppervlaktestruktuur weg:
dit verklaart het ongrammatikale van * Was zichzelf!
We hebben gezien dat de drie gegeven gebiedende zinnen ook wederkerend zijn.
Deze zinnen hebben oorspronkelijk een onderwerps-NK jij bevat, want de
wederkerende voornaamwoorden kunnen alleen optreden als er in de dieptestruktuur
twee gelijke nominale konstituenten voorkomen. Er zijn dus twee transformaties
nodig: Twed om de gelijke nominale konstituent jij om te zetten in jezelf, wanneer we
uitgaan van * Jij wast jij. Het resultaat is dan een wederkerend voornaamwoord:
Jij wast jezelf.
Nu wordt hierop de Tgeb toegepast; hierbij valt het onderwerp jij weg:
Was jezelf!
Het ongrammatikale van de volgende zinnen bewijst dat het onderwerp van een
gebiedende zin niets anders kan zijn dan een persoonlijk voornaamwoord tweede
persoon (jij):
* Was mijzelf!
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* Was zichzelf!
* Was haarzelf!
* Was onszelf!
Onderwerp en wederkerend voornaamwoord moeten overeenstemmen:
Laten wij onszelf wassen.
* Laten wij jezelf wassen.
Er bestaat dikwijls een bepaalde volgorde in de toepassing van de transformaties.
Sommige transformaties moeten eerder dan andere worden toegepast. Wat de nu
besproken transformaties betreft, moet eerst Twed en dan Tgeb worden toegepast.
Hieronder volgt een voorbeeld:
We passen eerst Twed toe
op

* Jij vermoeit jij.

Dan krijgen we

Jij vermoeit jezelf.

Tgeb levert dan op

Vermoei jezelf!

Aan de zin Vermoei jezelf! ligt de zin Jij vermoeit jezelf ten grondslag.
Belangrijk is het om in te zien dat bepaalde transformaties eerder toegepast moeten
worden dan andere, zoals hier Twed vóór Tgeb. Ook bij de vraag-transformatie hebben
we iets dergelijks gekonstateerd.

7.9 De bepaling van gesteldheid
De zinnen De lakens zijn schoon en De lakens liggen in de kast kunnen omgevormd
worden tot de zin De lakens liggen schoon in de kast. In deze afgeleide zin noemen
we schoon een BEPALING VAN GESTELDHEID. Deze bepaling noemt een eigenschap
van een nominale konstituent (hier: lakens), zonder bijvoeglijke bepaling te zijn: de
bepaling van gesteldheid staat niet vóór het zelfstandig naamwoord. De bepaling van
gesteldheid maakt deel uit van de verbale konstituent. In de volgende zinnen zijn de
bepalingen van gesteldheid gekursiveerd:
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Hij lag ziek in bed.
Droevig keek zij uit het raam.
Hij veegt de straat schoon.
Zij kookt de aardappels geschild.
Deze laatste zin is gevormd uit Zij kookt de aardappels en De aardappels zijn (tijdens
dat koken) geschild. Met een bijvoeglijke bepaling was deze zin als volgt geworden:
Zij kookt de geschilde aardappels.

7.10 Vragen en opdrachten
1 We hebben vier transformatie-typen onderscheiden: toevoeging, weglating,
vervanging en omzetting. Geef van elk type een voorbeeld.
2 Waaruit bestaat het passief element in de zin Er wordt gezongen?
3 Hoe is het te verklaren dat in de zin Het pakje is gebracht het werkwoord
brengen met zijn wordt vervoegd? Kunnen we hier wel van ‘vervoegen’ spreken?
4 Waarom is Het zoeken van de alpinist homoniem?
5 Waarom is de zin Ik hoorde je naam afroepen een samengestelde zin?
6 Geef aan van wat voor soort bijzin er sprake is in de volgende samengestelde
zinnen. Geef ook de onderliggende zinnen aan.
a Dat gebeurde toen hij viel.
b Ik reken op wat hij belooft.
c Wie het eerst aankomt, geven ze een prijs.
d Hij blijft wie hij was.
e Wij hebben al voorspeld dat hij weg zou blijven.
f Zij waren erg nieuwsgierig hoe het afgelopen was.
g Mensen die roken, zijn niet verstandig.
h Hij komt niet, omdat hij geen tijd heeft.
i Ik help wie mij helpt.
j Het is zonde dat hij gezakt is.

7 Waarom is de zin Gisteren sneeuwde het, dus ging ik niet naar Amsterdam
homoniem?
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8 In de zin Ik ken de jongen die daar zit hebben we die betrekkelijk
voornaamwoord genoemd (zie 7.5). De jongen noemen we dan het ANTECEDENT
van die. Wat is het antecedent in de zin Het boek dat daar ligt, heb ik gelezen?
Is er in de zin De tijd dat ik hier was, is snel voorbij gegaan sprake van een
antecedent? Motiveren.
9 Welke betekenissen kan Mijn boek hebben? Hoe komt dat?
10 Welke betekenissen kan Mijn opdracht hebben? Hoe komt dat?
11 Bedenk zelf een zin waarin bezitaanduiding voorkomt, terwijl er geen
onderliggende zin met hebben is.
12 Spreken we ook van bezitaanduiding in Jans weigering van het aanbod?
Motiveren.
13 Teken boomdiagrammen van diepte- en oppervlaktestruktuur van de zin De
man en de vrouw dansten. Waarvan is hier sprake?
14 Teken boomdiagrammen van diepte- en oppervlaktestruktuur van de zin Hij
beweert dat het echt is.
15 Welke transformaties moeten toegepast worden om te komen tot:
a Wat moet ik zeggen?
b Wie is de baas?
c Loopt hij veel?

16 We kunnen ja/nee vragen als volgt omschrijven: Komt Piet? door Komt Piet of
komt Piet niet? Waarom zouden we een op vragende toon uitgesproken zin als
Piet komt? niet tot de ja/nee vragen rekenen?
17 Bepaalde bijwoordelijke bepalingen kunnen niet in ja/nee vragen voorkomen.
Zie ook 6.3 nummer 14. In een zin als * Is hopelijk iedereen hier? is een
grammatikale fout gemaakt. Welke?
18 Noem eens een bijwoordelijke bepaling die uitsluitend in ja/nee vragen
voorkomt.
19 Naast de vragende voornaamwoorden (zoals wie en wat) kennen we de
VRAGENDE BIJWOORDEN (wanneer, waar, hoe, waarmee). Zij vervullen de
funktie van bijwoordelijke bepaling. Welke funktie vervult het bijwoord wanneer
op deze manier?
20 Bijzinnen die met of beginnen, kunnen in verband gebracht worden met

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

100
vragende zinnen. Ik vroeg of het doorging staat in de indirekte rede. Hoe luidt
deze zin in de direkte rede? Wat valt nu op?
21 Behalve met ja/nee vragen staan de in 20 bedoelde of-zinnen ook in verband
met vraagwoordvragen. Geef hiervan een voorbeeld.
22 Vragen waarop we geen antwoord verwachten, noemen we RETORISCHE VRAGEN.
Zie ook 6.3 nummer 15. Waarom gebruiken we deze vragen?
23 Twed verandert de tweede van twee identieke NK's binnen één zin in een
wederkerend voornaamwoord. Geef nu een verklaring (die op deze redenering
berust) voor de ongrammatikaliteit van de volgende zinnen:
a * Ik haat mensen die mijzelf bekritiseren.
b * Dat de man haarzelf niet mocht, ergerde de verpleegster.

24 Wat is de dieptestruktuur van:
a Poets de auto!
b Beheers je!
c Hij ergert zich steeds.

25 Onder welke voorwaarde(n) is de volgende zin (1) grammatikaal, (2)
ongrammatikaal?
Jansen bewondert Jansen.
26 Wat zijn de onderliggende zinnen van Hij lag ziek in bed? Wat is de funktie
van ziek?
27 Soms moet een transformatie eerder dan een andere transformatie toegepast
worden. We spreken dan van regelvolgorde. Geef twee voorbeelden van
afleidingen waarbij de volgorde van de regels in acht genomen moet worden.
28 Geef de funkties aan van de woorden ziek in de volgende zinnen:
a Ziek kwam hij binnen.
b De zieke man kwam binnen.
c De zieke kwam binnen.
d Hij was ziek toen hij binnenkwam.
e Hij kwam ziek binnen.
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8
Grammatikaal en ongrammatikaal
8.1 Kategoriefouten en ongrammatikale zinnen
Een zin is niet alleen een geraamte van grammatikale kategorieën. Er komen ook
woorden aan te pas die op grond van hun syntaktische en semantische eigenschappen
op een bepaalde manier gerangschikt moeten worden. Naast een bepaalde voorraad
regels bestaat het taalsysteem uit een bepaalde voorraad woorden (zie 1.5). We hebben
gezien dat die woorden in de regels verwerkt zijn. In 1.4 luiden de regels 4' tot en
met 6':
4'

→

de, het, een

5'

→

man, hond, kat, paard

6'

→

slaat, aait, verwent

Om nu te vermijden dat er zinnen ontstaan als * Het man slaat het hond. * Het
paard aait de kat, * De hond verwent de man, enz. hebben we regels in het lexikon
(woordenboek) nodig, die bijvoorbeeld het voorkomen van het vóór man uitsluiten.
Uit de gegeven ongrammatikale zinnen blijkt ook dat er regels moeten zijn die
aangeven dat de werkwoorden aaien en verwennen een ‘menselijk’ onderwerp
vereisen, zodat * Het paard aait en * De hond verwent al bij voorbaat ongrammatikaal
zijn.
De grammatika kan ons antwoord geven op de vraag of en in hoeverre een zin
grammatikaal is. Zonder een instrument als de grammatika zijn we vaak niet in staat
het gevoel dat er met een bepaalde zin ‘iets aan de hand is’ nader toe te lichten. We
begrijpen dat er in * Het man slaat van een ander soort on-
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grammatikaliteit sprake is dan in * Het paard aait. We drukken dit verschil zo uit:
in * Het man slaat is een syntaktische regel overschreden (bij man behoort het
bepaalde lidwoord de), in * Het paard aait is een semantische regel overschreden
(aaien vereist een onderwerp dat ‘menselijk’ is, bijvoorbeeld man, jongen, vrouw,
enz.). Er bestaan dus soorten van ongrammatikaliteit: hier komen we in 8.3 op terug.
De algemene betekenis van ongrammatikaal is: afwijkend van de regels van het
taalsysteem. We geven nu enkele voorbeelden van ongrammatikale zinnen uit de
vorige hoofdstukken:
1
2
3
4
5
6
7
8

* Hij lacht de man.
* Hij verzorgt.
* De prijs bedraagt.
* Hij heeft zijn broer gegeven.
* Dat kost snel een gulden.
* Hij is erg aanwezig.
* Komt hij blijkbaar?
* Jij wast jij.

Intransitieve werkwoorden vormen een verbale konstituent zonder aanvullende
nominale konstituent; echt-transitieve werkwoorden hebben een dergelijke nominale
konstituent als noodzakelijke aanvulling. Als deze regel wordt overschreden, krijgen
we ongrammatikale zinnen: de zinnen 1 en 2. Ook een werkwoord als bedragen
behoort tot een groep werkwoorden die een noodzakelijke nominale konstituent bij
zich hebben: zin 3 is ongrammatikaal. Grammatikaal was bijvoorbeeld geweest: De
prijs bedraagt twintig gulden. Het werkwoord geven is echt-transitief: een lijdend
voorwerp is vereist. Staat in de zin dus geen lijden voorwerp, zoals in zin 4, dan is
een regel overschreden en is de zin ongrammatikaal. Er is een regel in het taalsysteem
die zegt dat werkwoorden van de hebben-groep, waartoe ook kosten behoort, niet
gekombineerd kunnen worden met een bijwoordelijke bepaling van hoedanigheid;
gebeurt dit dan toch, zoals in zin 5, dan is de zin ongrammatikaal. Aanwezig behoort
tot de bijvoeglijke naamwoorden die geen graadaanduiding toestaan: dit verklaart
het ongrammatikale van zin 6. Blijkbaar is een kommentariërende bepaling. Het
kenmerk van deze bepalingen is, dat ze niet in vraagzinnen optreden: zin 7 is
ongrammatikaal. In zin 8 ten slotte is vergeten de noodzakelijke
wederkerend-transformatie toe te passen die deze zin tot Jij wast jezelf had gemaakt.
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Uit de toelichting bij de acht gegeven ongrammatikale zinnen blijkt wel, dat in elk
van de acht zinnen een bepaalde grammatikale regel is overschreden; we behandelen
de woorden (ten onrechte) niet volgens de kategorie waartoe ze behoren. In deze
gevallen zijn KATEGORIEFOUTEN gemaakt.
Hieronder volgen een aantal ongrammatikale zinnen die het resultaat zijn van het
veronachtzamen van eigenschappen die kenmerkend zijn voor een bepaalde kategorie.
Elk voorbeeld wordt voorafgegaan door een korresponderende grammatikale zin.
Er wordt gezongen.
* Er wordt gemiauwd.
Is misschien iedereen hier?
* Is hopelijk iedereen hier?
Hij schrijft klein.
* Hij vertelt klein.
Hij liep de hele dag te piekeren.
* Hij werkte de hele dag te piekeren.
Peper prikkelt het slijmvlies van de neus.
* Peper niest het slijmvlies van de neus.
In tegenstelling tot het gewone taalgebruik worden kategoriefouten in literatuur
vaak niet ‘begaan’, maar ‘gebruikt’. Dit wordt dan meestal gedaan om een bepaald
effekt te bereiken. De schrijver Simon Carmiggelt laat in een verhaal een poes zeggen:
Hè, ik heb zo'n trek in meeuw. Hier wordt een telbaar zelfstandig naamwoord (meeuw)
gebruikt als een niet-telbaar zelfstandig naamwoord (als bijvoorbeeld soep, ijs, kaas,
wild). Een woord als kip maakt deel uit van tenminste twee kategorieën zelfstandige
naamwoorden, nl. telbaar en niet-telbaar. We kunnen zeggen Hè, ik heb zo'n trek in
kip, maar ook: Hè, ik heb zo'n trek in een kip. Meeuw maakt niet zoals kip ook maar
ook:deel uit van de kategorie der niet-telbare zelfstandige naamwoorden, terwijl
Carmiggelt dat woord wel als onderdeel van die kategorie gebruikt. De zin van
Carmiggelt vormt daardoor een afwijking ten opzichte van de kategorieën zelfstandige
naamwoorden die de grammatika bevat. Door die grammatika kunnen we het
ongrammatikale verklaren (vergelijking met verwante grammatikale zinnen)
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en er zo achter komen welk stijleffekt Carmiggelt hier heeft gewild. Het verschil
tussen Wij eten kip en Wij eten een kip levert het antwoord: het trek hebben in meeuw
geeft een onbepaalde hoeveelheid meeuw aan, ‘als het maar meeuw is’ denkt de
poes.
Hoe meer kategorieën een grammatika bevat, hoe bruikbaarder die grammatika is
voor de verklaring van afwijkend taalgebruik.
De kategoriefout van Carmiggelt wordt op een andere manier gebruikt door de dichter
J.H. Leopold, waaruit blijkt dat het gebruiken van taalfouten een poëtisch middel is:
de lezer leest tegelijkertijd wat er staat èn wat er had moeten staan. Leopold dicht:
Een sneeuw ligt in den morgen vroeg
onder de muur aan, moe en goed
beschut en een arm kind komt toe
en staat en ziet en met zijn voet
gaat het dan schrijven over dit
prachtige vlak en schuifelt licht
bezonnen en loopt door, zijn mond
trilt in het donker klein gezicht.

Het zelfstandig naamwoord sneeuw is evenals bijvoorbeeld goud en hout niettelbaar.
Een sneeuw, twee gouden, enz. zijn geen Nederlandse taalbouwsels. Omdat sneeuw
tot de niet-telbare zelfstandige naamwoorden behoort, kan het niet worden
voorafgegaan door een onbepaald lidwoord. Het gedicht van Leopold begint dus met
een kategoriefout: Een sneeuw ligt... Om te weten te komen wat die kategoriefout
betekent, kunnen we weer uitgaan van het verschil in betekenis tussen Wij eten kip
en Wij eten een kip. In het eerste geval wordt een niet nader aangeduide hoeveelheid
vlees bedoeld, in het tweede geval iets dat begrensd is. Leopold maakt van een woord
dat normaal gebruikt wordt om een onbepaalde hoeveelheid aan te geven, een woord
dat ‘begrenzing’, ‘lichaam’ aanduidt. De sneeuw wordt door Leopolds kategoriefout
tot lichaam gemaakt en krijgt in de tweede regel ook nog persoonlijkheid: moe en
goed beschut. De sneeuw en het kind worden door de dichter gezien als twee levende
wezens. Op deze manier heeft Leopold zijn taalfout benut.
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8.2 Poëtische ongrammatikaliteit
Wanneer een dichter opzettelijk de grammatikale regels negeert om een bepaald
effekt te bereiken, opdat de lezers dit er dan ook uithalen, spreken we van POËTISCHE
ONGRAMMATIKALITEIT. Uit het gedicht van Leopold is al gebleken dat het taalgebruik
van de dichter ‘rijker’ is dan het gewone taalgebruik, waarin dergelijke
ongrammatikale taalbouwsels afgewezen zouden worden. De dichter kan met een
ongrammatikale konstruktie meer tot uitdrukking brengen, omdat de lezer kennis
van dezelfde taal bezit en dus gelijk gaat vergelijken met het grammatikale: op deze
manier kan de dichter de lezer aktief bij de tekst betrekken. De kategoriefout in het
gedicht van Leopold was niet zo moeilijk te vinden en uit te leggen. Moeilijker is
dit in een gedicht van J.C. Bloem waar we nu op ingaan.
We geven nu een voorbeeld van een bepaald type van poëtische ongrammatikaliteit.
Een gedicht van J.C. Bloem luidt:

De voorbarige
Oud, nutteloos, verguisd, vermoeid, verraden,
Maar meer nog reddeloos door eigen schuld,
Al lang voorbij de mogelijkheid van daden Waarom had hij opeens niet meer geduld?
Wat dreef hem, die vanzelf wel dood geworden
Zou zijn, tot dezen noodeloozen spoed
Om overhaast zich tot een reis te gorden,
Die iedereen ten slotte aanvaarden moet?

In welk opzicht is dood geworden (regel 5) ongrammatikaal? Welke regel heeft
Bloem overschreden? Om antwoord op deze vragen te kunnen geven, moeten we
nagaan welke regel verbiedt dat dood met worden wordt verbonden. Dood behoort
tot de kategorie van de bijvoeglijke naamwoorden. Uit 4.10 is al gebleken dat er
bijvoeglijke naamwoorden zijn die geen graadaanduiding toestaan en niet met worden
zijn te kombineren. Voorbeelden van dergelijke bijvoeglijke naamwoorden zijn
aanwezig, dicht, open en spoorloos. We kunnen niet zeggen * De deur wordt dicht
en ook niet * De deur is erg dicht. Het woord dood blijkt ook tot deze groep
bijvoeglijke naamwoorden te behoren: * De kat is erg dood.
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Met deze grammatikale kennis kunnen we iets meer zeggen over Bloems taalfout.
Het is weer een kategoriefout, dikwijls door dichters gebruikt. Het bijvoeglijk
naamwoord dood wordt in Bloems gedicht gebruikt alsof het tot de kategorie van de
graduele eigenschapswoorden (zie 4.2) behoort, zoals mooi, oud, enz. Deze
kategoriefout is van belang voor onze interpretatie (zie 5.4). Dood worden drukt veel
meer dan bijvoorbeeld dood gaan een geleidelijk proces uit, vergelijkbaar met
vergrijzen, verdorren of verwelken. ‘Men wordt steeds doder’ lijkt Bloem te willen
zeggen. Dood worden vormt een tegenstelling tot dezen noodeloozen spoed (regel
6) en staat in verband met geduld in regel 4. Het geduld is hier het vermogen om de
geleidelijke aftakeling tot het einde toe af te wachten. De spoed is de spoed waarmee
de ‘voorbarige’, de man die zelfmoord pleegde, dit geleidelijke proces deed aflopen.
Het proces van het ‘dood worden’ is op deze manier verhaast, niet veranderd.
Als Bloem in plaats van dood geworden had geschreven doodgegaan dan zouden
we dit gedicht niet zo hebben kunnen interpreteren als hierboven is gedaan. Door de
opzettelijke kategoriefout, de poëtische ongrammatikaliteit, heeft de dichter een extra
uitdrukkingsmiddel tot zijn beschikking. Van de lezer wordt verwacht dat hij op
grond van zijn taalkennis deze kategoriefouten ontdekt en kan verklaren. Het
‘afwijkend zijn van het gewone taalgebruik’ is een van de belangrijkste kenmerken
van het literaire taalgebruik. Als we dat gewone taalgebruik helemaal beheersen,
kunnen we ook de afwijkingen verklaren. Zie voor poëtisch taalgebruik ook 8.4.

8.3 Het lexikon
Het lexikon bevat de basiselementen (de woorden) van alle taalbouwsels die in een
taal mogelijk zijn. Elk opgenomen woord moet voorzien zijn van een aantal
kenmerken die steeds verdergaande specialisatie van betekenis aanduiden. De syntaxis
vormt met behulp van een voorraad regels de kernzinnen. Deze regels mogen, als ze
goed zijn, alleen grammatikale zinnen voortbrengen. Om nu geen ongelukken te
krijgen (zinnen als * Het huis slaapt, * Hij werkt het huis, enz.) zijn regels in het
lexikon nodig. Naast een eindig aantal regels put de syntaxis daartoe uit een eindige
voorraad woorden die met hun syntaktische en semantische eigenschappen in het
lexikon staan. Een syntaktisch kenmerk is bijvoorbeeld het volgende. Komen en
maken zijn beide werkwoorden, maar een onderscheidend kenmerk is, dat komen
intransitief is en maken transitief: Hij komt morgen, * Hij maakt morgen.
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De betekenis van een woord is niet één ondeelbaar geheel, maar is opgebouwd uit
een aantal onderscheidende kenmerken of betekenis-komponenten. Op deze manier
hebben de woorden hoog en laag VERTIKALITEIT als gemeenschappelijke komponent,
terwijl ze ook betekenis-komponenten hebben die verschillen, bijvoorbeeld TOPPUNT
en DIEPTEPUNT. Deze kleinste semantische eigenschappen van woorden zijn belangrijk
bij het kombineren tot zinnen.
De zin * De tafel houdt een praten is syntaktisch ongrammatikaal, omdat een
onbepaald lidwoord niet gevolgd kan worden door een werkwoord (op speciale
uitzonderingen na). De zin * De tafel houdt een redevoering is semantisch
ongrammatikaal, omdat bij een redevoering houden alleen een ‘menselijk’ onderwerp
past. Daarom geeft het lexikon naast syntaktische kenmerken (zoals transitief intransitief) ook de semantische kenmerken van een woord (zoals menselijk, voorwerp,
enz.). Dit laatste kan, aangezien een woord uit meerdere betekenis-komponenten is
opgebouwd.
Bij de zelfstandige naamwoorden kunnen we de volgende onderscheidingen
aanbrengen:
telbaar - niet-telbaar.
konkreet - abstrakt.
levend - levenloos.
menselijk - niet-menselijk.
We geven nu enkele voorbeelden van zelfstandige naamwoorden:
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De aanduiding Zn en telbaar- niet-telbaar zijn syntaktische aanduidingen, de andere
aanduidingen zijn semantische. Deze gegevens in het lexikon zorgen ervoor dat
woorden als dokter, bakkerij, eerlijkheid, enz. op een juiste manier worden gebruikt.
We laten nu zien hoe we van de lexikale gegevens gebruik kunnen maken bij de
vorming van een taalbouwsel. Een woord als jongen wordt van de volgende
aanduidingen voorzien:

Een woord als eten moet als syntaktisch kenmerk de V hebben (het is een
werkwoord), de toevoeging dat het onderwerp ‘levend’ als kenmerk moet hebben
als semantisch kenmerk. Een belangrijk syntaktisch kenmerk is nog, dat eten een
pseudo-transitief werkwoord is en dus meestal een lijdend voorwerp bij zich heeft,
dat als semantisch kenmerk ‘eetbaar’ moet hebben. Het lexikaal gegeven van eten
ziet er dan zo uit:
eten V [+ Onderwerp [‘levend’] ... (+ Lijdend voorwerp [‘eetbaar’])].
Uit deze gegevens is dan af te lezen dat de zin De jongen eet grammatikaal is, evenals
de zin De jongen eet een boterham, maar óók dat de zinnen * De kast eet en * De
jongen eet een tafel ongrammatikaal zijn.
We beschouwen de volgende zinnen:
Jan maakt een tekening.
Jan eet (een boterham).
Jan slaapt.
Het lexikon biedt de volgende gegevens over de woorden in bovenstaande drie zinnen:
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Jan

NK [levend, menselijk].

Een tekening

NK [levenloos].

Een boterham

NK [levenloos, eetbaar].

Maken

V [+ Onderwerp (levend) ... + Lijdend
voorwerp (levenloos)].

Eten

V [+ Onderwerp (levend) ... + (Lijdend
voorwerp (eetbaar))].

Slapen

V [+ Onderwerp (levend)].

Uit deze gegevens blijkt, dat een zin als * Een tekening eet ongrammatikaal is,
aangezien eten een levend onderwerp vereist volgens het lexikon. Hetzelfde is het
geval in * Een tekening slaapt.
Dezelfde lexikale gegevens die gelden voor Jan maakt een tekening, gelden ook voor
de transformaties: Dit is omdat Jan een tekening maakt, Een tekening wordt door
Jan gemaakt, Maakt Jan een tekening?, enz. Dit voert ons tot de volgende konklusie:
als de lexikale gegevens voor de dieptestrukturen juist zijn, zijn ze dit ook voor de
daarvan afgeleide oppervlaktestrukturen. Alle grammatikale regels zijn terug te
vinden in de kernzinnen en vanuit die kernzinnen worden ze gedefinieerd.
We kunnen de boomdiagrammen nu met de gegevens uit het lexikon uitbreiden,
zodat duidelijk wordt waarom de zin grammatikaal is. De boomdiagrammen zijn
sterk vereenvoudigd en de boogjes geven de kombinatie-mogelijkheden aan.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat de syntaxis zinnen uit woorden maakt, maar
om die zinnen grammatikaal te maken wordt gebruik gemaakt van het lexikon. Daaruit
is dan af te lezen welke woorden bij elkaar geplaatst kunnen worden en dat een zin
als * Het schema bewonderde vlees niet geaccepteerd kan worden als Nederlands
taalbouwsel. De kombinatie-mogelijkheden van de woorden blijken voor zeer veel
talen gelijk te zijn. Door zinnen als * De tafel houdt een praten en * De tafel houdt
een redevoering naast elkaar te plaatsen, hebben we gezien dat er twee soorten van
ongrammatikaliteit zijn: syntaktische en semantische. Ook in het lexikon worden
deze komponenten beide behandeld. Over deze soorten van ongrammatikaliteit gaat
8.4.

8.4 Soorten en graden van ongrammatikaliteit
De syntaktische komponent van de grammatika heeft een dubbele funktie:
dieptestrukturen vormen en de gevormde dieptestrukturen omzetten in
oppervlaktestrukturen. Die eerste funktie noemen we de BASIS van de grammatika,
die uit een aantal herschrijfregels bestaat. De dieptestruktuur is een abstrakte struktuur
die konkreet wordt gemaakt door de transformaties: dan ontstaan de
oppervlaktestrukturen. We kunnen zeggen dat de abstrakte dieptestruktuur de INHOUD
van de zin weergeeft en de konkrete oppervlaktestruktuur de VORM. Nu kan de basis
van de grammatika taalbouwsels voortbrengen die semantisch (wat de betekenis
betreft) niet juist zijn; dit hangt af, zoals we gezien hebben, van het eerbiedigen van
een aantal regels die in het lexikon zijn opgenomen. De regels die de voorwaarden
waaraan een zin moet voldoen bepalen, worden
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onderverdeeld in SELEKTIEREGELS en KATEGORIEREGELS. Van de laatste regels
hebben we al enkele voorbeelden gegeven (zie 8.1 en 8.2).
Selektieregels leggen beperkingen op wat de betekenis betreft. Kategorieregels leggen
beperkingen op aan de woorden wat de grammatikale kategorie betreft. We kunnen
onderscheid maken tussen zinnen die syntaktisch juist zijn, maar semantisch niet
(De boom ziet het huis), semantisch juist en syntaktisch niet juist (Hij praten niet),
semantisch èn syntaktisch juist (De man ziet het huis) en semantisch en syntaktisch
niet juist zijn (De tafel houdt een praten). Er zijn dus vier mogelijkheden. We kunnen
deze mogelijkheden het best weergeven in een Venn-diagram:

1
2
3
4

Syntaktisch juist +synt.
Syntaktisch niet juist -synt.
Semantisch juist +sem.
Semantisch niet juist -sem.

I

De man ziet het
huis.

1, 3: +synt. +sem.

Grammatikale zin.

II

De boom ziet het
huis.

1, 4: +synt. -sem.

Ongrammatikale
zin.

III

Hij praten niet.

2, 3: -synt. +sem.

Ongrammatikale
zin.

IV

De tafel houdt een 2, 4: -synt. -sem.
praten.

Ongrammatikale
zin.

Van de drie ongrammatikale zinnen kunnen we zeggen dat II niet zo
ongrammatikaal is als III en IV en dat III niet zo ongrammatikaal is als IV: er zijn
blijkbaar GRADEN van ongrammatikaliteit. We zullen de vier delen van het
Venn-diagram nu bespreken.
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In zinnen van het type I (1, 3) zijn alle regels goed toegepast. Deze zinnen zijn
duidelijk en in ons taalsysteem gemakkelijk te interpreteren. De meeste dagelijks
gebruikte zinnen behoren hiertoe.
In zinnen van het type IV (2, 4) zijn de regels of helemaal niet of verkeerd toegepast.
Deze zinnen komen niet overeen met de taalbouwsels van het Nederlandse taalsysteem
en zijn niet te interpreteren.
In zinnen die behoren tot de typen II en III zijn telkens bepaalde regels overschreden.
We zullen zien dat dit dikwijls geen belemmering is voor een interpretatie en soms
juist een bepaalde interpretatie versterkt, vooral in poëzie. Zinnen waarin selektieregels
zijn overschreden (II, 1, 4) zijn vaak metaforen: beeldspraak die berust op vergelijking.
In een bepaalde kontekst zijn deze eigenlijk ongrammatikale zinnen goed te begrijpen:
De bomen zuchten, De boom ziet het huis. Bomen worden hier voorgesteld als levende
wezens; dit wordt vaak in literatuur gedaan. We komen hier nog op terug.
Zinnen waarin kategorieregels zijn overschreden (III, 2, 3) komen evenals type II in
het dagelijks taalgebruik niet veel voor. In literaire taal zijn ze echter wel te
interpreteren: zie 8.1 en 8.2. Ook zinnen als Ben zo terug en Kom zo behoren tot dit
type: het zijn verkortingen of ELLIPSEN van grotere zinnen.
In literaire taal wordt soms gebruik gemaakt van de typen II en III, dus eigenlijk van
ongrammatikale zinnen. Er zijn soorten van ongrammatikaliteit: overschrijding van
selektieregels, overschrijding van kategorieregels of overschrijding van zowel selektieals kategorieregels. We kunnen zeggen dat zinnen waarin selektieregels zijn
overschreden ‘grammatikaler’ zijn dan zinnen waarin kategorieregels zijn
overschreden: De boom ziet het huis is grammatikaler dan De man is dood geworden.
De man is dood geworden is echter weer grammatikaler dan Man is dood de
geworden, waarin álle regels zijn overschreden. Zo kunnen we niet alleen de soort,
maar ook de graad van ongrammatikaliteit aangeven.

8.5 Gevolgen voor de tekstinterpretatie
De gedeelten in het Venn-diagram die elkaar niet overlappen (de gedeelten 1,4 en
2,3) zijn, zoals in 8.4 al is opgemerkt, van belang voor de interpretatie
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van literaire taal, vooral voor poëzie. Om dit toe te lichten geven we een voorbeeld.
Uit het gedicht Luisterapparaat van Hans Andreus zijn de volgende regels genomen:
De woorden plaveien de waarheid,
maar met een trieste omweg
Selektiefout:

bij het werkwoord plaveien past niet een
onderwerp als woorden; bij plaveien moet
volgens het lexikon een konkreet
zelfstandig naamwoord als onderwerp.
Nu dit niet zo is, denken we aan
beeldspraak (zie 8.4): het is hier niet
letterlijk maar figuurlijk bedoeld.
Evenzo past bij plaveien niet een lijdend
voorwerp als waarheid. Als we de
dichtregel goed beschouwen, zien we dat
waarheid geen lijdend voorwerp is, maar
deel uitmaakt van een
voorzetselkonstituent: De woorden
plaveien (een weg naar) de waarheid.
Van deze laatste zin is de regel van
Andreus afgeleid. Ook dan past het woord
waarheid hier niet letterlijk: het is te
interpreteren als een metafoor. In 10.5
zullen we zien onder welke voorwaarden
deze figuurlijk gebruikte woorden te
kombineren zijn, met andere woorden
wat een metafoor is.

Kategoriefout:

Plaveien is een transitief werkwoord,
terwijl de waarheid hier geen lijdend
voorwerp is. Het echte lijdend voorwerp
(de weg) is in de oppervlaktestruktuur
weggevallen. Ook deze kategoriefout zet
de lezer aan het denken: de waarheid
neemt als het ware de plaats in van het
weggevallen lijdend voorwerp. De lezer
wil dit weggevallen woord nu kennen.
Hetzelfde zou het geval zijn in: De stenen
plaveien het dorp, maar met een omweg.

Onze konklusie is, dat de selektie- en kategorieregels in poëzie blijkbaar ‘losser’
worden toegepast dan in het dagelijkse taalgebruik. Daardoor kan de dichter meer
met zijn taal doen; het moet natuurlijk wel te interpreteren zijn. Heel technisch zouden
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we kunnen zeggen dat de dichter soms andere transformaties toepast dan het
taalsysteem geeft, waardoor hij het kreatieve aspekt van de taal (zie 1.3) nog eens
vele malen vergroot.
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8.6 Vragen en opdrachten
1 Van welke kategoriefout is sprake in:
a * Er wordt gemiauwd.
b * Hij vertelt klein.

2 Is er in de zin * De hond verwent de man een kategoriefout of een selektiefout
gemaakt? Welke? Motiveren.
3 Beschrijf de ongrammatikaliteit van * Elk mens wordt dood.
4 Hoe is het gedicht De Voorbarige van J.C. Bloem in zijn geheel te interpreteren?
(Zie 8.2)
5 Welke situatie kunnen we bedenken waarin de zin * Hij is erg aanwezig zou
passen? Blijven we deze zin dan toch ongrammatikaal noemen?
6 ‘Ongrammatikaal’ moet niet verward worden met ‘niet aanvaardbaar’. Licht
dit toe met een voorbeeld.
7 Welke gegevens zouden de volgende woorden in het lexikon moeten hebben:
a Drinken.
b Gaan.
c Werken.
d Jongen.
e Gedachte.
f Water.

8 Geef met gebruikmaking van de gegevens uit 7 een boomdiagram van de zin
De jongen drinkt water.
9 Geef duidelijk het verschil aan tussen soorten en graden van ongrammatikaliteit.
10 De volgende regel is uit het gedicht Een vrouw van Hugo Claus:
Het moordenaarszaad schiet woedende wortels.
De dieptestruktuur van deze zin is semantisch juist: het zaad schiet wortel.
Van welke selektie-afwijkingen is in de dichtregel sprake?
11 Zoek zelf enkele voorbeelden uit poëzie die aanleiding geven tot een bespreking
zoals hierboven.
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12 Aan het eind van 8.5 is opgemerkt dat een dichter soms andere transformaties
toepast dan gebruikelijk zijn. Hoe noemen we bijvoorbeeld het verschijnsel dat
optreedt wanneer we in plaats van Z → NK + VK zouden schrijven Z → VK
+ NK?
13 De dichter Pierre Kemp maakt in het volgende gedicht gebruik van een taalfout.
Tracht deze (opzettelijke) taalfout te vinden en geef het effekt er van aan.

Stilleven
Dat is een spiegel en dit ben ik,
glas en vlees van het ogenblik.
Ik ga er bloemen en kaarsen bij zetten
en om het recht een boek met wetten.
Dan een likeur en ik erken,
dat ik zo langzaam een stilleven ben.

14 In het volgende gedicht (van Leo Ross) is ook weer een kategoriefout gemaakt
die wel te interpreteren is.

Le revenant
Had ik gedacht ooit van hem af te zijn?
plotseling dook hij op, belichaamt
opnieuw mijn angst, bevolkt mijn voetstappen
zijn helderziende handen in het duister
hebben mij overrompeld en ik zing van schrik!
wanneer zal ik mijn eigen grote broer geworden zijn?
zal ik mij ooit verbroederen met mijn vader?

Le Revenant, de ‘terugkerende’, maar ook het Franse woord voor ‘spook’, is de
overleden vader van de ik. In zijn gedachten is hij nog niet van zijn vader af: de vader
duikt plotseling op en dit boezemt de ik angst in. Het spook bevolkt zijn voetstappen
die van de vader nog overal liggen. De angst- en schrikaanjagende verschijning is
aanleiding tot de wanhoopsvragen waarmee het gedicht eindigt. In de eerste van die
vragen is een kategoriefout gemaakt. Er staat mijn eigen grote broer en niet mijn
grote broer. Wat is het verschil?
15 Een gedicht van de dichteres F. ten Harmsen van der Beek, dat is opge-
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dragen aan ‘mijn neerslachtige poes, ter vertroosting bij het overlijden van zijn
gebroed’, begint als volgt:
Goede morgen? Hemelse mevrouw Ping
is U de zachte nacht bevallen, hebben de
ondeugende, geheimzinnige planten naar
behoren
gegeurd en zijn hopelijk geen van uw
overige zuigelingen aan de builenpest
bezweken?

Waardoor wordt de ongrammatikaliteit van de laatste vraagzin veroorzaakt?
16 De titel van een dichtbundel van de dichteres Neeltje Maria Min luidt:
Voor wie ik lief heb wil ik heten.
Is deze zin ongrammatikaal? Motiveren.
17 Bespreek de volgende regel van Jacques Hamelink op de manier die in 8.5 is
toegepast bij de regel van Hans Andreus:
De kou wierp vrachten ruwe sterren op aarde.
18 Wat is precies het verschil tussen ‘poëtische ongrammatikaliteit’ en
ongrammatikaliteit in het gewone taalgebruik? Waarom worden ongrammatikale
taalbouwsels in literatuur toegestaan? Is dit een reden om literair taalgebruik te
scheiden van gewoon taalgebruik? Motiveren.
19 Hoe is het verschil tussen ‘letterlijk’ en ‘figuurlijk’ taalgebruik nader te
omschrijven? Geef een voorbeeld.
20 Op welke manier is de zin Hij schoot een bok homoniem? Geef nog enkele
voorbeelden van dergelijke zinnen.
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9
Werken met taal: Funkties van
de niet-werkwoordelijke delen
van de verbale konstituent
9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we evenals in hoofdstuk 6 grammatikale opmerkingen maken
en deze daarna toetsen aan ons taalgebruik. Uitgaande van taalfeiten die we zelf
kunnen konstateren, blijkt dikwijls dat onze taal (als instrument en produkt van ons
taalgebruik) logischer in elkaar zit dan we zo op het eerste gezicht denken.
Aan de orde zijn enkele funkties van de niet-werkwoordelijke delen van de verbale
konstituent. We zullen zien dat ze nauw samenhangen met de werkwoorden van de
verbale konstituent. In het algemeen gaat het dus over het gekursiveerde gedeelte in
het volgende boomdiagram:

In hoofdstuk 4 zijn deze onderdelen van de verbale konstituent besproken, behalve
het naamwoordelijk gezegde; dit komt in 9.3-9.7 aan de orde. Ook zal enige aandacht
worden besteed aan de vergrotende trap en negatieve zinnen met niet.
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9.2 Lijdend voorwerp en bijwoordelijke bepaling van tijd
Funkties als lijdend voorwerp en bijwoordelijke bepaling van tijd staan in de
grammatika niet op zichzelf, maar zijn in verband te brengen met transitieve en
intransitieve werkwoorden, echte- en pseudo-transitieve werkwoorden, aktieve en
passieve zinnen, enz. Deze konstatering is belangrijk voor het syntaktisch verschil
tussen de volgende zinnen:
a Hij regelde de hele wedstrijd.
b Hij floot de hele wedstrijd.
c Hij werkte de hele wedstrijd.

1 Toon het syntaktisch verschil tussen deze drie zinnen aan, waarbij natuurlijk alleen
syntaktische argumenten mogen worden gebruikt.
Enkele wenken: bepaal eerst de aard van de werkwoorden:
* Hij regelde.
Hij floot (een lied).
Hij werkte.

Is er verschil wanneer we de hele wedstrijd vervangen door de wedstrijd?

9.3 Het predikaatsnomen
In 4.2 is voor het werkwoord zijn als hoofdwerkwoordelijk deel van de verbale
konstituent (dus als koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord) de volgende regel
gegeven:

Als zijn gevolgd wordt door een NK of een Bn, dan is het een koppelwerkwoord
en hebben we te maken met een naamwoordelijk gezegde:
Hij is een jongen.
Hij is aardig.
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Behalve het werkwoord zijn kunnen nog twee andere werkwoorden als
koppelwerkwoord optreden en een naamwoordelijk gezegde vormen: worden en
blijven:
Hij wordt dokter.
Zij bleven kwaad.
Het werkwoord in het naamwoordelijk gezegde noemen we het werkwoordelijk deel,
de rest noemen we het naamwoordelijk deel (een jongen, aardig, dokter, kwaad) of
het PREDIKAATSNOMEN. Soms wordt ook een werkwoord als schijnen tot de
koppelwerkwoorden gerekend. Dit is echter niet juist, omdat de zin Hij schijnt ziek
afgeleid is van de zin Hij schijnt ziek te zijn, waarin zijn het koppelwerkwoord is. In
de zin Hij schijnt ziek is dus niet schijnt, maar het in de oppervlaktestruktuur
weggevallen zijn het koppelwerkwoord. Schijnt is in deze zin hulpwerkwoord.
2 Waarom spreken we in een zin als Hij schijnt ziek toch van een predikaatsnomen?
3 Hoe is het verschil duidelijk te maken tussen de werkwoorden schijnen in de
zinnen Hij schijnt ziek en De zon schijnt fel? Tot welke groep van werkwoorden
is het tweede schijnen te rekenen (zie 4.3)?
4 Van welke zinnen zijn de volgende zinnen afleidingen:
a Hij lijkt boos.
b Dat heet ‘goed’.
c Hij blijkt de baas.
d Dat dunkt mij vreemd.
e De jongen bleek zeer intelligent.

5 Is er nog een syntaktisch argument te vinden dat de werkwoorden zijn worden
en blijven tot een aparte groep maakt? Maak hierbij ook gebruik van
ongrammatikale zinnen.
In vele gevallen is het naamwoordelijk gezegde gemakkelijk van een
werkwoordelijk gezegde te onderscheiden: vergelijk Hij is ziek en Hij is gevallen.
Er zijn echter gevallen waarin het onderscheid moeilijker is: vergelijk Hij is
ziek, Hij is gevallen en Hij is getrouwd. Is getrouwd hier nu een voltooid
deelwoord of een bijvoeglijk naamwoord? Dit kan duidelijk
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worden uit situatie en/of kontekst (zie 5.4): als we willen zeggen Hij is gisteren
getrouwd dan is er sprake van een voltooid deelwoord (en dus een
werkwoordelijk gezegde), willen we zeggen Hij is al jaren getrouwd, dan is er
sprake van een bijvoeglijk naamwoord getrouwd en dus ook van een
naamwoordelijk gezegde.
6 Omschrijf de betekenissen van de zinnen Het zwembad is gesloten en De man
is verdwenen.
7 Hebben de bovenstaande zinnen verschillende dieptestrukturen? Motiveren.
8 Als een woord als gesloten bijvoeglijk naamwoord is, wat voor soort bijvoeglijk
naamwoord is het dan? Denk hierbij aan het verschil tussen woorden als dood
en mooi.
9 Een gedicht van J.C. Bloem heet Gesloten kerkhof. Wat kan dit betekenen? Hoe
bepalen we onze keuze uit de mogelijkheden?
10 Bedenk zelf enkele werkwoorden die zich gedragen zoals sluiten en verdwijnen
in de gegeven zinnen.

9.4 Het, dit en dat als onderwerp bij een meervoudige persoonsvorm
De zin Dat worden de beste zwemmers is homoniem. Dat kan onderwerp zijn, dan
is de konstituent de beste zwemmers predikaatsnomen. We kunnen de zin dan zó
uitleggen: Dat (die jongens daar) worden de beste zwemmers. Maar dat kan ook
predikaatsnomen zijn, zodat de beste zwemmers dan onderwerp wordt. In dit laatste
geval zou de zin het antwoord kunnen zijn op de vraag Ben je moe?: Dat (= moe)
worden de beste zwemmers. Ook in dit geval biedt de grammatika weer verschillende
mogelijkheden waaruit gekozen wordt op grond van situatie en/of kontekst. Bij het
interpreteren kiezen we één mogelijkheid die het best past.
Gewoonlijk staat in het Nederlands het onderwerp voorop. Een zin als Jan ziet Piet
zal worden opgevat als een mededeling die inhoudt dat Jan degene is die ziet en Piet
die wordt gezien. Natuurlijk kan ook het omgekeerde het geval zijn. Juist bij de
koppelwerkwoorden doet dit verschijnsel zich nog al eens voor.
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11 Hoe zijn de volgende zinnen te interpreteren? Let wel, interpretatie =
grammatikale betekenis (de mogelijkheden) + situatie en/of kontekst (de keuze
uit de mogelijkheden).
a Het zijn aardige mensen.
b Dit waren zijn laatste woorden.
c Dat zijn kooplieden.

Merkwaardig is het, dat in al deze gevallen woorden als het, dit en dat iets
meervoudigs kunnen aanduiden.
12 Is de zin Vier kinderen waren het homoniem? Motiveren.

9.5 Funktie en gelijkstelling
Een zin met het koppelwerkwoord zijn levert dikwijls homonymie op. Willen we de
zin goed begrijpen, dan moeten we situatie en/of kontekst kennen waarin de zin wordt
gezegd of geschreven.
13 De volgende zin lijkt eenvoudig, maar is toch homoniem. Waarom?
Wie is Jan Janssen?
Ga uit van de verschillende antwoorden op deze vraag: bijvoorbeeld die man
daar, de winnaar van de Tour de France, de Nederlandse wielrenner, enz.
In de zinnen die het koppelwerkwoord zijn bevatten kan dit werkwoord soms
funktietoekennend uitgelegd worden en soms ook gelijkstellend: vergelijk Die
man is timmerman en Die man is mijn vader. Dit onderscheid speelt een
belangrijke rol in het volgende gedicht van Jan Emmens.

Voor de kade
Voor de kade wisselt een wolk meeuwen
als strooibiljetten op een sterke wind
van aanblik als 't verloop van eeuwen.
Het is windstil. De wind is een klein kind
dat met geluidjes brood staat uit te strooien.
Zijn tijd aan denken of aan doen vergooien
verschilt niet veel, 't is stenen toch voor brood.
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Wordt liever kind: twee beentjes en wat rood;
het doet soms eeuwen inderhaast ontdooien.

De laatste zin van de eerste strofe (de regels 4 en 5) lijkt in tegenspraak te zijn met
de windstilte (regel 4). Het is windstil en toch is de wind er: De wind is een klein
kind dat met geluidjes brood staat uit te strooien. Deze zin kan geïnterpreteerd worden
als een mededeling over wat de wind is, of waarmee de wind vergeleken wordt. Als
in de zin De wind is een klein kind de wind onderwerp is, dan kunnen we interpreteren:
De wind is als het ware een klein kind. Wanneer echter een kind onderwerp is, dan
betekent de zin: Een klein kind neemt hier de funktie van de wind voor zijn rekening.
We hebben dus gelijkstelling (de wind: onderwerp) en funktietoekenning (een klein
kind: onderwerp).
14 Biedt de inhoud van het gedicht Voor de kade een oplossing voor de keuze van
onderwerp en predikaatsnomen in De wind is een klein kind?
15 In het geval van gelijkstelling in De wind is een klein kind is een selektiefout
gemaakt die in poëzie vaak wordt aangewend. Welke selektieregel is hier
overschreden?
16 Hebben we in de zin Hij is de dader te maken met gelijkstelling of
funktietoekenning? Motiveren.

9.6 Het bepaalde nominale predikaatsnomen
Een bepaald nominaal predikaatsnomen is een predikaatsnomen dat uit een bepaalde
(dus met een bepaald lidwoord) nominale konstituent bestaat.
We kunnen zeggen:
Die jongen is de aanvoerder.
Die jongens zijn de aanvoerders.
Dit boek is het resultaat.
Die boeken zijn de resultaten.
Het predikaatsnomen is in deze zinnen gekursiveerd. Het blijkt dat er kongruentie
bestaat tussen onderwerp en predikaatsnomen: òf allebei in het enkel-
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voud, òf allebei in het meervoud. Toch gaat dit niet altijd op:
Die jongens zijn de redaktie.
Die boeken zijn het resultaat.
Die wapens vormen het symbool.
* Die jongens zijn de aanvoerder.
17 Voor welke zelfstandige naamwoorden geldt de kongruentie wèl, en voor welke
zelfstandige naamwoorden geldt de kongruentie niet? Zijn hier selektieregels
voor te geven? Licht dit toe met voorbeelden (grammatikale en ongrammatikale).

9.7 Het onbepaalde nominale predikaatsnomen
Ook dit geeft aanleiding tot het maken van onderscheid tussen verschillende soorten
zelfstandige naamwoorden. Naast de zinnen
Zijn vader is een artiest.
Zijn vader is artiest.
zijn niet twee gelijk gebouwde zinnen met het zelfstandig naamwoord dief mogelijk:
Zijn vader is een dief.
* Zijn vader is dief.
18 Geef een aantal zelfstandige naamwoorden met de twee mogelijkheden van
artiest en een aantal met de ene mogelijkheid van dief. Trek konklusies.

We kunnen zeggen dan in de zin Zijn vader is een artiest een waardering wordt
uitgesproken, terwijl in Zijn vader is artiest een beroep wordt meegedeeld. In de
eerste zin hoeft vader helemaal geen artiest (van beroep) te zijn.
19 Hoe kunnen we het verschil in betekenis bepalen tussen a Zijn vader is een
communist en b Zijn vader is communist?
20 Waarom moet het ons vreemd voorkomen dat er geen lidwoord optreedt
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in het predikaatsnomen van de zinnen Zijn vader is artiest en Zijn vader is
communist?
21 Geef een aantal zinnen waaruit blijkt dat de woorden artiest en communist zich
in bovenstaande zinnen niet als nominale konstituenten gedragen.

9.8 De komparatief
De komparatief of vergrotende trap vinden we in een zin als Jan is groter dan Piet.
Zinnen met een komparatief bevatten altijd twee persoonsvormen waarvan er één
meestal wegvalt. De zin Jan is groter dan Piet is afgeleid van Jan is groter dan Piet
(groot) is. Het woord dan noemen we een VOEGWOORD VAN VERGELIJKING.
22 In 6.3 (12) hebben we gezien dat niet alle bijvoeglijke naamwoorden in de
komparatief kunnen voorkomen. Noem twee van deze bijvoeglijke
naamwoorden.
23 Eén van de onderliggende zinnen van Jan is groter dan Piet luidt: Jan is zo
groot. Wat drukt het woordje zo hier uit?

9.9 Funkties van nominale konstituenten in proza
24 Bepaal de funktie van de gekursiveerde nominale konstituenten. Geef aan uit
welke elementen ze bestaan en of ze afgeleid zijn.
Een schrijver krijgt op den duur een soort claim op zijn publiek. Hij mag dan
bij ieder nieuw boek verwachten dat zijn trouwe lezers bereid zijn met hem af
te spreken, dat zij een fiktieve wereld zullen accepteren als bestond zij. De auteur
zal dat denkbeeldige universum natuurlijk aldoor opnieuw moeten waarmaken,
maar de meeste schrijvers kunnen daarbij na een paar boeken met minder
middelen toe, omdat zij mogen aannemen dat hun lezers vantevoren weten in
wat voor universum zij terecht zullen komen. Dat ligt anders bij Vestdijk. Geen
enkele Nederlandse schrijver - en waarschijnlijk is deze beperking tot ons
taalgebied overbodig - vraagt van zijn aanhang een zo voortdurende aandacht,
maar ook een zo voortdurende bereidheid om min of meer opnieuw te beginnen,
als hij.
(Uit Simon Vestdijk: eenheid in verscheidenheid, door J.J. Oversteegen).
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9.10 De ontkenning met niet
Als we de zin Jan slaat Piet ontkennend of negatief willen maken, zijn er drie
(grammatikale) mogelijkheden:
1 Niet Jan slaat Piet. (maar Kees slaat hem)
2 *Jan niet slaat Piet.
3 Jan slaat niet Piet. (maar hij slaat Karel)
4 Jan slaat Piet niet. (maar hij schopt hem)

In zin 1 heeft de ontkenning niet blijkbaar alleen betrekking op Jan: het slaan gaat
gewoon door, hoewel Jan niet de uitvoerder is. In zin 3 is iets dergelijks aan de hand:
ook hier gaat het slaan door, hoewel nu niet Piet geslagen wordt. Uit deze zinnen
blijkt dat de ontkenning alleen op nominale konstituenten betrekking kan hebben.
In zin 4 wordt niet geslagen: niet heeft hier rechtstreeks betrekking op slaat.
De interpretatie van de bovenstaande negatieve zinnen is afhankelijk van de plaats
van het woord niet. In de zin Jan slaat Piet is de verplaatsings-mogelijkheid van niet
erg groot: drie van de vier mogelijke plaatsen leveren grammatikale Nederlandse
zinnen op.
25 Bepaal hoe het in de volgende zinnen staat met de verplaatsbaarheid van het
woord niet. Tracht dit in een getal uit te drukken. Voor de zin Jan slaat Piet
kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat de verplaatsbaarheidsfaktor van niet ¾
bedraagt: van de vier mogelijkheden zijn er drie grammatikaal. Geef ook per
zin aan waarop niet betrekking heeft.
a Jan komt morgen.
b Jan werkt de hele dag.
c Hij zingt een lied.
d Hij moet werken. (Let op de homonymie)
e Er wordt hard gewerkt.
f Het is mogelijk dat hij thuis is.
g Wij maken deze foto's.
h Zij geven veel om hun vaderland.
i Hij is hier gisteren geweest.
j Slaat Piet de hond?
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Trek konklusies uit de verplaatsbaarheidsfaktoren. Bedenk zelf nog enkele
zinnen waarin die faktor maximaal resp. minimaal is.
26 Naast de bevestigende zin Er blaft een hond zijn twee negatieve zinnen mogelijk:
Er blaft geen hond en Er blaft een hond niet. Wat is het verschil tussen deze
twee negatieve zinnen? Denk hierbij aan de lidwoorden.
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10
Taal en tekst
10.1 Grammatika en tekstinterpretatie
In 1.5 hebben we de taal beschreven als een instrument dat een onbeperkte hoeveelheid
produkten kan afleveren. Het instrument noemden we het taalsysteem, de produkten
de taalbouwsels. Taalbouwsels die in het dagelijks taalgebruik (grammatikaal en
ongrammatikaal) mondeling of schriftelijk geuit worden, noemden we taaluitingen.
De grammatika kan alle taaluitingen verklaren, door te beschrijven hoe het taalsysteem
precies werkt. De literaire tekst bestaat ook uit taaluitingen en kan dus door de
grammatika verklaard worden. We zouden het zo kunnen zeggen: grammatika is
voor de tekstinterpretatie wat wiskunde voor de natuurkunde is. Literaire taaluitingen
bestaan uit gesproken of geschreven teksten; een tekst is een samenhangend geheel
van taalbouwsels. We zullen een (literaire) tekst nooit goed kunnen begrijpen, als
we het taalsysteem van de ‘gewone’ taal niet beheersen.
Als we de grammatika van onze taal niet kennen voor de dagelijkse omgangstaal,
wordt het helemáál onmogelijk om afwijkend taalgebruik te verklaren (zie de
voorbeelden in hoofdstuk 8). Evenmin als het gewone taalgebruik bevatten literaire
teksten uitsluitend grammatikale zinnen. We hebben gezien dat de dichter vaak
ongrammatikaliteiten benut om een bepaald effekt te bereiken; op grond van hetzelfde
taalsysteem bereikt dit effekt ons.
In 8.5 kwamen we tot de konklusie dat de selektie- en kategorieregels in poëzie
blijkbaar ‘losser’ worden toegepast dan in het dagelijkse taalgebruik. Dit is een
grammatikale omschrijving. De grammatika stelt ons in staat om konkreet
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en kontroleerbaar over teksten te spreken.
Het is belangrijk dat we goed weten hoe ‘dagelijkse’ teksten (kranteartikel, gesprek,
enz., zie 2.7) opgebouwd zijn, omdat de overgang van zo'n gewone tekst naar een
literaire tekst soms heel klein is. Het volgende gedicht van K. Schippers bewijst dat
ook dagelijkse teksten soms materiaal vormen voor de poëtische tekst:

De autobezitter
Er stapt een man in een auto
verricht de nodige handelingen
voor het rijden
en rijdt
dan ook
inderdaad
weg.

Daar tegenover staan gedichten die veel moeilijker te interpreteren zijn, terwijl het
taalgebruik gewoon is:

Visser van Ma Yuan
onder wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser
golven worden hoge wolken
wolken worden hoge golven
maar intussen rust de visser

Dit gedicht van Lucebert toont duidelijk dat we voor het achterhalen van de
mededeling die de dichter in dit gedicht doet (= interpretatie) ook nietgrammatikale
kennis nodig hebben. De grammatika (= zinsbeschrijving) wijst de mogelijkheden
aan: kontekst en situatie bepalen de keuze.
Als de grammatika als hulpmiddel bij de tekstinterpretatie wordt gebruikt, spreken
we van TEKSTTHEORIE. De grammatika wil duidelijk maken hoe we in staat zijn
zinnen te vormen, de teksttheorie wil duidelijk maken hoe verzamelingen van zinnen
die we ‘literair’ noemen, tot stand komen.
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10.2 Poëtisch taalgebruik: enkele voorbeelden
In hoofdstuk 8 is al het een en ander over het afwijkende taalgebruik van de dichter
gezegd met betrekking tot selektie- en kategoriefouten. Een ander vaak aangewend
middel is dat van de homonymie. Deze homonymie is niet per ongeluk in de tekst
gekomen, maar opzettelijk gebruikt om twee of meer interpretaties tegelijkertijd te
laten werken. Hieronder volgt en gedicht van Pierre Kemp:

Glimlachen
Vandaag wil ik licht glimlachen
voor wie geglimlacht licht wil zien.
Mijn zwarte hoed hindert wel de dag en
met bloot hoofd geef ik meer licht misschien.
Mijn gelaat heeft geen sprekende kleuren,
wat beiges en crèmes die zich weven
om neus en ogen en mijn lippen fleuren
zo weinig, maar ik wil glimlach geven.
Het licht viel zonder bijfiguren in
mij langs mijn ogen en ik ruik laurieren,
om als ik uitgeglimlacht ben en zonder zin,
mijn grootse onnoozle hersens mee te sieren.

De eerste regel van dit gedicht is als volgt op te vatten: ‘Vandaag wil ik luchtig
glimlachen’. Licht is dan een bijwoordelijke bepaling van hoedanigheid bij
glimlachen; de zin heeft dan de bouw van: ‘Vandaag wil ik zacht (ongemerkt,
opvallend, enz.) glimlachen’. Als we de tweede regel lezen, dan is de interpretatie
van de eerste regel niet meer zo overtuigend. In de tweede regel is licht opeens een
zelfstandig naamwoord, met de funktie van lijdend voorwerp bij zien. Deze tweede
regel verleent de eerste regel een andere interpretatiemogelijkheid. Licht zou in de
eerste regel ook een zelfstandig naamwoord kunnen zijn, hoewel glimlachen
intransitief is en dus eigenlijk geen lijdend voorwerp bij zich kan hebben. Ook in
regel 4 wordt licht als zelfstandig naamwoord gebruikt. Zo dwingt het gedicht ons,
om de aanvankelijk grammatikaal geachte eerste regel, na lezing van de tweede regel
ook óngrammatikaal te interpreteren. Na lezing van de tweede regel kunnen we
zeggen: licht is in de eerste regel ten onrechte (grammatikaal althans) als lijdend
voorwerp gebruikt, zodat we van een kategoriefout kunnen spreken. Te interpreteren
is
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dit echter wel: licht is het tastbare produkt van de glimlach. In het poëtisch taalgebruik
wordt glimlachen als een transitief werkwoord behandeld.
De homonymie berust dus op een door de grammatika mogelijk gemaakte dubbele
interpretatie van zinnen. Een keuze is niet nodig: de dichter laat beide interpretaties
meespelen. Een dichter kan twee dingen tegelijk zeggen in één mededeling.
Het gedicht van Kemp geeft goed het verschil aan tussen poëzie en proza. In proza
lezen we voort, in poëzie kan een zin de interpretatie van een voorafgaande zin
veranderen: we moeten dan terug. Hieruit blijkt dat een gedicht niet in één keer van
a tot z gelezen moet worden, maar telkens overgelezen en nader bekeken dient te
worden. In proza-teksten vinden we meestal een logisch opgebouwd geheel, in
gedichten is die logika soms zoek, omdat de dichter zo kort mogelijk zijn gedachte
op papier zet. Dubbele interpretaties door homonymie komen in proza vrijwel niet
voor: ze hebben daar geen funktie zoals in poëzie.
De homonieme zin Het wassen van de zieke kost veel tijd laat ook twee interpretaties
toe, hetgeen hier echter niet gewild is. In het gewone taalgebruik dienen we
homonieme zinnen zoveel mogelijk te vermijden, omdat ze hier geen funktie hebben
en alleen maar onduidelijk zijn. In poëzie en kabaret wordt de homonymie benut.
Ons tweede voorbeeld betreft een gedicht van Hans Lodeizen:
al die dingen gebeuren en zijn
netjes geordend: de kinderen
spelend aan de vijverrand
het paard ploegend de aarde
en de trein in het landschap.

Doordat de eerste regel na het woord zijn wordt afgebroken, is zijn op twee manieren
te interpreteren: als hulpwerkwoord (zijn geordend) en als zelfstandig naamwoord
(in de betekenis van ‘bestaan’). We kunnen voor de eerste zin verschillende
dieptestrukturen aangeven: (1) ‘al die dingen gebeuren en al die dingen zijn netjes
geordend’, (2) ‘al die dingen gebeuren netjes geordend en al die dingen zijn netjes
geordend’ en (3) ‘al die dingen gebeuren en zijn/alles is netjes geordend’.
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Hier heeft de dichter het wit achter de regel gebruikt om meerdere interpretaties
mogelijk te maken.
Dat een dichter in staat is om twee of meer mededelingen in één te doen, bewijst het
volgende gedicht van Wilfred Smit:

Rococo
Gracielijk en licht sterven,
een kleine zucht in de paniers
en 't is niet meer.
dien avond heeft men ons
gekleed te bed gelegd,
als in een rose medaillon
voor iedereen te kijk en o bepoederde horreur
het clavecin speelt door.
(Paniers: heupstukken in de hoepelrokken)

Ondanks het feit dat dit gedicht rijmloos is, speelt in het laatste woord het wat
geaffekteerde rijmwoord deùr mee, hoewel de dichter het gewone Nederlandse door
schrijft. Juist door het niet gebruiken van het echte rijmwoord, bereikt de dichter het
effekt: de lezer weet wat er staat en wat er had moeten staan. Zo wordt de uiterst
beschaafde en lieve sfeer van de Rococo prachtig weergegeven met het (niet zichtbare,
maar wel voelbare) overdreven uitgesproken deùr.
Ook Leo Vroman doet twee mededelingen in één. Uit het gedicht Zelfportret zijn de
volgende regels:
De worm die zijn eigen staart bebriest
verliest zijn aard en vorm.
Hij beschrijft de o!
van ben ik zo?
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De worm die zichzelf eens nader wil beschouwen, verliest zijn aard en vorm: hij
verliest zijn karakter èn de aarde waarin hij leeft; bovendien zijn vorm, omdat hij
zich in een o-vorm moet kronkelen. Het woord aard deelt hier dus twee dingen mee:
de worm ‘staat niet meer met zijn beide benen op de grond’.
De o in Hij beschrijft de o geeft niet alleen de vorm van de worm aan, maar ook een
uitroep van schrik en verbazing. Vorm en verbazing kunnen op deze manier beide
meespelen in één mededeling. Hetzelfde effekt bereikt Vroman in het volgende
voorbeeld waarin hij opzettelijk van de gewone schrijfwijze afwijkt. De dichter zit
voor de spiegel en wil zichzelf natekenen:
Ik bij voorbeeld zit voor een spiegel.

De dichter zit bij zijn voorbeeld (het spiegelbeeld), maar tegelijkertijd speelt de
gewone betekenis van ‘bijvoorbeeld’ mee.
Uit onze voorbeelden is gebleken dat de dichter niet uitsluitend van ongrammatikale
taalbouwsels gebruikt maakt om een bepaald effekt te bereiken. Hij kan dit ook doen
door een speciale woordkeus.
In poëzie komen over het algemeen meer ongrammatikale zinnen voor dan in proza.
Het herkennen van deze afwijkende zinnen vormt een belangrijk element bij de
waardering van poëzie.

10.3 Enkele stijlfiguren. Het idiolekt
Onder STIJLFIGUREN verstaan we afwijkingen van de gewone manier van zeggen,
met de bedoeling een bepaald effekt te bereiken. Die ‘gewone manier van zeggen’
komt overeen met alle mogelijke taalbouwsels die onze grammatika levert. De
stijlfiguren onderscheiden zich van de in 10.2 besproken afwijkingen, doordat ze zó
vaak in de literaire teksten zijn opgetreden, dat men ze tot de stijl van het literaire
werk ging rekenen. Natuurlijk kunnen we de afwijkingen in 10.2 ook stijlfiguren
noemen, al zijn deze grillige afwijkingen moeilijk vast te omschrijven.
Als we gebruik maken van de drie komponenten van de grammatika, de syntaktische,
de semantische en de fonologische, dan kunnen we zeggen dat we in 10.2 van deze
drie komponenten gebruik gemaakt hebben. Bij de gedichten

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

133
van Kemp en Lodeizen de syntaktische komponent (homonymie door de zinsbouw),
bij het gedicht van Smit de fonologische komponent (het ging hier om de uitspraak
van een rijmwoord) en bij de regels van Vroman de semantische komponent (de
verschillende betekenissen van één woord werden benut). Zo kunnen we nu zeggen
dat verschijnselen als rijm en ritme tot de fonologische komponent behoren: ze hebben
betrekking op de uitspraak. De stijlfiguren behoren meestal tot de syntaktische
komponent. Hiervan geven we een aantal voorbeelden.
De eerste regels van het gedicht Comptabiliteit van Gerrit Achterberg luiden:
Oud vergeetboek, dat ik opensla.
Witte ooghoek om de pagina.

In de eerste zin (regel) zien we dat de hoofdzin geen predikaat bevat. Deze zinsbouw
komt meer in moderne gedichten voor: er is blijkbaar een speciale regel die dit
mogelijk maakt. De herschrijfregel die ons in staat stelt een zin zonder predikaat te
vormen, kan er bijvoorbeeld zo uitzien Z
NK. Het sterretje boven het pijltje geeft
aan dat het een afwijkende regel is die soms wordt toegepast, bijvoorbeeld in moderne
gedichten. De gewone herschrijfregel luidt: Z → NK + VK. De verbale konstituent
is in een latere (‘poëtische’) transformatie weggevallen.
De funktie van het verbale deel wordt in de eerste regel van Achterberg als het ware
overgenomen door de bijvoeglijke bijzin en in de tweede regel door de bijwoordelijke
bepaling (om de pagina). De eerste regel is als volgt te interpreteren: ‘Ik sla een oud
vergeetboek open’. We zien dat deze interpretatie dichter bij de dieptestruktuur ligt
en dat Achterbergs manier van zeggen een variatie is van ‘Ik sla een oud vergeetboek
open’, een persoonlijke variatie die we vaak met stijl aanduiden. Wanneer NK + VK
tot NK is geworden, kunnen we zeggen dat er sprake is van de
weglatingstransformatie. Als stijlfiguur wordt in dit geval gesproken van WEGLATING
of ELLIPS. In het gewone taalgebruik komt de ellips veelvuldig voor: Jij hier? (waarbij
de persoonsvorm is weggevallen) en Oost West, thuis best (waarbij alle verbale delen
zijn weggevallen). De ellips ontstaat vaak door spontane uitdrukking van gedachten
of gevoelens.
Hier volgen nog twee voorbeelden van ellipsen in moderne poëzie en modern proza:
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Onwerkelijk de pauzes achter
de woorden van het sprekend dier.
(Uit het gedicht Ik, sprekend huisdier van Hans Andreus)
Dunne witgelakte buizen van een bed. Stilhangende glasgordijnen voor de
hoge ramen ...
(Uit Het heeft geen naam van Jacques Firmin Vogelaar)

Ook andere transformaties vinden we veelvuldig in de moderne poëzie.
Tegenovergesteld aan het weglaten van konstituenten, vinden we bijvoorbeeld
herhalingen en toevoegingen. Een toevoegingstransformatie is bijvoorbeeld toegepast
in de volgende regels van Lucebert:
Ik zing de aarde aarde
De aarde met haar ...

gebaseerd op de herschrijfregel Z
NK1 + VK + NK2 + NK3 + NK4 (waarbij NK2
= NK3 = NK4). We noemen deze stijlfiguur HERHALING of REPETITIO. De dichter
kan met de repetitio een bepaalde konstituent meer nadruk geven. In het volgende
gedicht van Leopold geeft de repetitio een toon van stille overpeinzing aan:
O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleeke oogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.
En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.

Opvallend is, dat de poëzie soms konstituenten weglaat (ellips) en soms opzettelijk
konstituenten toevoegt of herhaalt (repetitio). Zowel de weglating als de herhaling
komt ook in het gewone taalgebruik voor, daar echter meestal uit spontaniteit of
slordigheid. Duidelijke nadruk geeft de herhaling van de plaatsbepalingen in:
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Daar heb ik gewoond, daar wil ik sterven, daar wil ik begraven worden.
Het derde transformatietype dat we in verband met de stijlfiguren bespreken, is de
omzettingstransformatie. Deze transformatie levert de al bekende INVERSIE op. In
het gewone taalgebruik treedt inversie op wanneer de zin begint met een
bijwoordelijke bepaling:
Onderwerp en persoonsvorm hebben van plaats gewisseld en de woordvolgorde
van de vraagzin is ontstaan. Uit de moderne poëzie zijn de volgende regels van
Lucebert:
Ik denk dat een God het is
Vioolspelend op mijn strot.
In gewone woordvolgorde had de bijzin moeten luiden: dat het een God is. De normale
transformatie verloopt als volgt:
In de regel van Lucebert verloopt de transformatie echter als volgt:

Door een God voorop te plaatsen, geeft de dichter dit woord meer nadruk. De
dieptestruktuur van Luceberts regel bevat de zinnen:
a Ik denk het.
b Het is een God.

In het gewone taalgebruik zouden deze zinnen tot de samengestelde zin Ik denk dat
het een God is omgevormd worden, in het zeer persoonlijke poëtische taalgebruik
vindt een omvorming plaats tot Ik denk dat een God het is. Van belang is het nu om
in te zien, dat de zinnen a en b (de dieptestruktuur) de
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betekenis van de dichtregel geeft en dat de transformatie tot oppervlaktestruktuur
alleen maar de vorm van de zin verandert. We kunnen nu zeggen dat de stijlvariaties
van een schrijver pas bij de transformaties plaatsvinden. We hebben gezien dat
Achterberg de betekenis van Ik sla een oud vergeetboek open (dit is de dieptestruktuur)
transformeerde of vorm gaf door Oud vergeetboek, dat ik opensla. Aan de betekenis
verandert deze transformatie niets, alleen aan de vormgeving die we ‘stijl’ noemen.
Zo kan de zin Hij zat bij het raam omgevormd worden tot het ‘stijlvollere’ Hij was
bij het venster gezeten: aan de diepere betekenis van de zin doet dit echter niets af,
de vorm (een oppervlakte-verschijnsel) verandert slechts. Wel kunnen
vormveranderingen bijdragen aan de betekenis: versterken, verzwakken, plechtig
maken, enz. Door de stijlfiguren kan de schrijver aan de diepere betekenis wat meer
kleur geven, ofschoon die betekenis eigenlijk niet verandert. Juist die onbeperkte
verscheidenheid van vormgeving maakt het mogelijk dat literatuur steeds weer
‘origineel’ kan zijn. Bij de bespreking van parafrase en samenvatting komen we hier
op terug.
De tot nu toe besproken stijlfiguren behoren tot de syntaktische komponent van de
grammatika: ze hebben betrekking op de zinsbouw, door weglating, herhaling en
verandering. Deze stijlvariaties komen tot stand door een persoonlijke vormgeving
van de schrijver aan een bepaalde betekenis. De besproken stijlfiguren hebben geen
direkte invloed op de wezenlijke betekenis van de zinnen. Dit is wel het geval met
de stijlfiguren die we tot de semantische komponent van de grammatika rekenen.
Hiervan geven we nu enkele voorbeelden.
De TEGENSTELLING of ANTITHESE berust op het feit dat twee woorden tegenover
elkaar geplaatst worden die een tegengestelde betekenis hebben: met veel woorden
weinig zeggen. Ook de WOORDSPELING is zo'n semantische stijlfiguur: de torenwachter
had een hoge betrekking. Hier wordt gebruik gemaakt van de lexikale homonymie.
De KLIMAX berust op een stijging in kracht van een aantal opgesomde woorden:
twee, drie, vier maal moest er opnieuw gestart worden.
Bij de antithese, de woordspeling en de klimax wordt steeds gebruik gemaakt van
de betekenis die de woorden in de dieptestruktuur (dus in het lexikon) bezitten. Door
die lexikale betekenissen op een bepaalde manier te rangschikken of van de
verschillende betekenis-komponenten gebruik te maken, kan de schrijver een
stijl-middel maken. Voorbeelden:
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Antithese:

De zon is licht, het lichaam is bedorven.
(Anthonie Donker in een gedicht over
tbc-patiënten in een sanatorium in Davos)

Woordspeling:

De worm die zijn eigen staart bebriest
verliest zijn aard en vorm.
(Leo Vroman in het gedicht Zelfportret)

Klimax:

Want aan u draag ik mijn boek op,
Willem de Derde, Koning, Groothertog,
Prins ... meer dan Prins, Groothertog en
Koning ... Keizer ...
(Multatuli in Max Havelaar)

Een vervangingstransformatie vindt plaats bij het EUFEMISME of de verzachtende
uitdrukking. De betekenis van het woord wordt verzacht, minder kru gemaakt, door
het te vervangen door een woord met een (minder harde) synonieme betekenis: liegen
wordt vervangen door fantaseren, sterven door heengaan, nederlaag door taktische
terugtocht, enz. De schrijver Arthur van Schendel noemt in een van zijn verhalen
een putjesschepper een ‘zuiveraar van stadsonreinheden’. De betekenis
(dieptestruktuur) blijft bij de vervanging in wezen gelijk, alleen wordt aan de
oppervlakte een synoniem gebruikt. Dikwijls gaat het eufemisme samen met de
ironie. Eufemisme en ironie stellen de spreker en schrijver in staat om iets persoonlijks
in het taalgebruik te leggen: zo kunnen ze hun gevoelens doen blijken.
De hierboven en in 10.2 besproken stijlfiguren geven de literaire taal vaak iets waarvan
we zeggen dat het ‘origineel’, ‘goed’ of ‘waardevol’ is. Wat we waarderen is de zeer
persoonlijke uitdrukkingswijze van de schrijver die een onbeperkt aantal
oppervlaktestrukturen funktioneel weet te gebruiken. Natuurlijk verschilt het
taalgebruik van Lucebert van het taalgebruik van Vroman en dat weer van het
taalgebruik van elke andere Nederlander. Dat individuele, in literatuur zeer
persoonlijke taalgebruik noemen we het IDIOLEKT (idios = eigen, bijzonder). We
kunnen dus spreken van het idiolekt van Lucebert, het idiolekt van Vroman, maar
ook van het idiolekt van elke taalgebruiker. We zouden kunnen zeggen dat elk lid
van een bepaalde taalgemeenschap zijn eigen dialekt (= streektaal) spreekt. Als we
de poëzie van een dichter goed willen leren kennen, dan betekent dat, dat we zijn
idiolekt moeten bestuderen. Zo behoort bijvoorbeeld de weglatings-transformatie tot
het idiolekt van Lucebert.
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Tot slot merken we op dat onze ‘stijlfiguren’ vaak niet méér zijn dan een soort
‘literaire transformaties’: in het gewone taalgebruik zouden ze echte ongrammatikale
zinnen opleveren, maar in literair taalgebruik worden ze om hun funktie geaccepteerd.
Verder is duidelijk geworden dat de meeste stijlfiguren oppervlakte-verschijnselen
zijn, d.w.z. de diepere betekenis blijft gelijk, alleen de uiterlijke vorm verandert. Ze
zijn dus met synoniemen te vergelijken.

10.4 Dieptestruktuur en oppervlaktestruktuur van een tekst; stijl
Bij de bespreking van het lexikon (zie 8.3) hebben we gezegd dat de betekenis van
een woord niet één ondeelbaar geheel is, maar dat die algemene betekenis van een
woord is opgebouwd uit een aantal onderscheidende kenmerken of
betekenis-komponenten. Bij een woord als kop vinden we in het woordenboek als
eerste algemene betekenissen de woorden hoofd en uiteinde. Een betekeniskomponent
voor hoofd is ‘menselijk’ en voor uiteinde ‘voorwerp’. Gaan we dan nog verder, dan
kunnen we als betekenis-komponenten ‘rondheid’ en ‘uiterste’ geven. Welke
betekenis-komponenten gekozen moeten worden, is afhankelijk van de samenhang
van de tekst oftewel van de kontekst. Deze betekenis-komponenten leggen
beperkingen op aan de kombineerbaarheid van woorden in een zin. Bij een
betekenis-komponent als ‘angst’ is bijvoorbeeld een ‘levend wezen’ nodig, meestal
‘menselijk’. Juist omdat zoveel verschillende woorden één of meer van die
betekenis-komponenten gemeenschappelijk hebben, zijn ze kombineerbaar.
Een andere naam voor betekenis-komponent is thema. De thema's bevinden zich in
de dieptestruktuur. Een thema als ‘licht’ kan in een tekst (aan de oppervlakte dus)
optreden als schittering, maan, ster, lamp, helder, enz. Op grond hiervan is
bijvoorbeeld een kombinatie als De dag is een ster als beeldspraak mogelijk: dag en
ster hebben ‘licht’ als gemeenschappelijk thema.
In 10.3 hebben we het begrip stijl verklaard uit het idiolekt van de dichter, die op
een zeer persoonlijke wijze van zijn taalsysteem gebruik maakte. Zo kon er een
onbeperkte verscheidenheid aan zinnen (en dus ook aan teksten) voorkomen. We
breiden dat begrip stijl nu uit.
Wat wij stijl noemen in een tekst, komt pas aan de oppervlakte tot uiting: het is een
zeer gevarieerde uiting van éénzelfde thema. Als we een woord als vuur in een
literaire tekst lezen, dan kan dat de konkrete aankleding zijn van ver-
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schillende thema's: bijvoorbeeld ‘warmte’, ‘behaaglijkheid’, maar bijvoorbeeld ook
‘vernietiging’, ‘onbehaaglijkheid’. Vaak werken verschillende thema's tegelijkertijd.
Een thema als ‘vloeibaarheid’ kan in een tekst optreden als water, zee, drijven, varen,
enz.
De thema's van een tekst moeten we dus zoeken in de dieptestruktuur (daar ligt
immers de diepere betekenis), terwijl de zichtbare woorden in een tekst die thema's
konkreet weergeven. Juist dat konkreet weergeven van die thema's bepaalt de waarde
en originaliteit van de tekst. Dat wordt heel begrijpelijk als we bedenken dat heel
wat romans en gedichten uitsluitend berusten op thema's als ‘dood’ en ‘liefde’. Het
kombineren van thema's is vooral voor de beeldspraak belangrijk; in 10.5 geven we
voorbeelden van de metafoor.
In schema kunnen we nu zeggen:

De mogelijkheid tot kombineerbaarheid van de woorden in een zin wordt dus
gevormd door de kombineerbaarheid van de betekenis-komponenten van die woorden.
De afstand dieptestruktuur - oppervlaktestruktuur (zie schema) is daarbij in literair
taalgebruik veel groter dan in gewoon taalgebruik (zie 8.3): dat maakt misschien
juist het ‘literaire’ uit.

10.5 De metafoor
Onder METAFOOR verstaan we beeldspraak berustend op overeenkomst:
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Wanneer de hoop, nabij de grenzen van haar streven,
Als een gebarsten klok haar laatste slagen klept.
(J.C. Bloem)
Snel aan den hemel valt het water van het licht.
(P.C. Boutens)
Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning.
(J.C. Bloem)

In moderne poëzie is de metafoor dikwijls moeilijker te onderscheiden. We geven
nu enkele voorbeelden uit de poëzie van Jacques Hamelink.
Zo gauw het rauwe gekrijs van de morgen
de schelp van mijn slaap brak ...

Gekrijs van de morgen is (semantisch) ongrammatikaal, omdat bij het woord krijsen
betekenis-komponenten als ‘levend’ en ‘kronkreet’ horen. Het woord ochtend is
echter ‘abstrakt’. In poëzie is het mogelijk ‘konkrete’ betekeniskomponenten met
‘abstrakte’ te kombineren, zie ook de schelp van mijn slaap. Gekrijs kan hier in plaats
van herrie, lawaai gebruikt worden door het thema ‘geluid’. Morgen staat hier voor
het preciesere mensen, auto's in de morgen: de dichter gebruikt de tijdsaanduiding
in plaats van hetgeen in die tijd plaatsvindt, zoals ook in de gezegden De morgenstond
heeft goud in de mond en De tijd zal het leren. Morgen krijgt de betekenis-komponent
‘menselijk’ als het ware toegevoegd: we spreken dan van PERSONIFIKATIE.
Hij schaterlacht als dorre blaren.

Het thema ‘menselijk’ is niet aanwezig in de blaren. Dat is echter wel nodig, omdat
deze zin geïnterpreteerd kan worden als: hij schaterlacht zoals blaren schaterlachen.
In de transformatie is het gelijke werkwoord (schaterlachen) weggevallen en als
toegevoegd. Op het eerste gezicht is de dichtregel dus ongrammatikaal. Blaren komt
meestal met het werkwoord ritselen voor. Dit verband heeft een gemeenschappelijk
thema met schaterlachen, namelijk ‘geluid’. Op basis hiervan kan blaren met
schaterlachen gekombineerd worden.
De kou wierp vrachten ruwe sterren op aarde.
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Deze zin is op het eerste gezicht weer ongrammatikaal. Kou en werpen zijn eigenlijk
niet te kombineren. Werpen vereist een ‘levend wezen’ als onderwerp, terwijl kou
een ‘weerkundig verschijnsel’ is. Kou krijgt evenals morgen (zie boven) de
betekenis-komponent ‘levend wezen’ toegevoegd. In sterren moeten we komponenten
vinden die kombineerbaar zijn met kou en werpen. Het woord ster bezit als
betekenis-komponenten ‘helderheid’, ‘witheid’, ‘hemels’. We zien nu het verband
met sneeuwvlokken, hagelstenen. De stijl van de dichter wordt nu juist bepaald door
het kiezen van een woord dat niet direkt verwacht wordt. Tijdens de overgang van
diepte- naar oppervlaktestruktuur wordt bijvoorbeeld sneeuwvlokken vervangen door
sterren, op grond van gemeenschappelijke thema's.

Natuurlijk hebben sneeuwvlokken en sterren ook verschillende betekeniskomponenten;
deze zijn hier echter niet van belang voor de metafoor. De metafoor is dus gebaseerd
op de aanwezigheid van een gemeenschappelijke betekenis-komponent. In een gedicht
van Lucebert staat:
oude ochtend.

Deze kombinatie is eigenlijk ongrammatikaal, maar gebaseerd op het
gemeenschappelijke thema ‘tijd’. Hetzelfde geldt voor het ook bij Lucebert
voorkomende oud de tijd.
In 8.5 is al opgemerkt dat de grammatikale regels in poëzie blijkbaar ‘losser’ worden
toegepast. Wat in het gewone taalgebruik ongrammatikaal zou heten, wordt hier
benut als stijl-variatie. De woorden oude en ochtend zijn te kombineren, als we de
betekenis-komponenten kennen:
oud: ‘hoog bejaard’, ‘lang geleden’, ‘versleten’, ‘niet-jong’, tijdsaanduiding’. ochtend:
‘dag’, ‘begin’, ‘lichtheid’, ‘tijdsaanduiding’.
De lezer moet die gemeenschappelijke thema's opsporen om de tekst te kunnen
verklaren. De lezer zal dus terug moeten gaan naar de dieptestruktuur.
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10.6 Hoe verloopt het leesproces?
We kunnen uit alles wat er nu gezegd is, vaststellen dat het leesproces als volgt
verloopt: gaande van de oppervlaktestruktuur naar de dieptestruktuur, oftewel van
de ons aangeboden tekst naar de diepere betekenis daarvan. Wat zich afspeelt tussen
de wil van de schrijver om iets op papier te zetten en het moment waarop de lezer
wordt bereikt, kunnen we ons als volgt voorstellen:

De lezer krijgt IV aangeboden. Voor een juiste interpretatie moet hij echter via III
naar II. In II ligt de betekenis opgesloten. Belangrijk is het te beseffen dat pas na
stadium II een bepaalde vormgeving (stijl) werkzaam kan worden. We geven een
voorbeeld voor oude ochtend van Lucebert. De eerste fase (de bedoeling van de
schrijver) behoort tot het terrein van de psychologie. We beginnen daarom met de
tweede fase.
Dieptestruktuur → Transformatie →
Het was op een
ochtend.
De ochtend was
oud.

Oppervlaktestruktuur → Lezer

Weglating. (idiolekt Oude
bepaalt dit)
ochtend.

Leest: oude ochtend. Moet
voor de juiste betekenis
naar de dieptestruktuur.
Dit is mogelijk door het
aangeboren taalvermogen.

Het thema: ‘tijd’.
← ABSTRAKT

KONKREET →

We begrijpen nu dat de dieptestruktuur (gevormd door herschrijfregels en het
lexikon) het dichtst bij de gedachte of bedoeling van de schrijver staat. Aangezien
die gedachte in taal wordt omgezet (verfraaid of versoberd), moet de lezer via die
taal naar de gedachte die er achter zit, terug. Door het zeer persoonlijke taalgebruik
in de moderne poëzie wordt dat ‘teruggaan’ bemoeilijkt.
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Bovendien zijn er voor bepaalde gedachten moeilijk de juiste woorden te vinden.
We denken hierbij aan Hans Andreus, die in dit opzicht pessimistisch gestemd is:
Er is geen naam die klopt,
geen woord dat niet vroeg of laat uiteenvalt.
De woorden plaveien de waarheid,
maar met een trieste omweg.

Er zijn dichters geweest die vonden dat in poëzie inhoud en vorm één moesten zijn:
dit zou neerkomen op een eenheid van dieptestruktuur (inhoud) en
oppervlaktestruktuur (vorm). De onmogelijkheid daarvan bleek al gauw.
Natuurlijk zijn we ons bij het lezen van een gedicht of een verhaal niet bewust van
de hierboven gegeven fasen: ons taalvermogen stelt ons daartoe automatisch in staat.
Alleen om te laten zien wat dat taalvermogen precies doet, hebben we verschillende
fasen onderscheiden. Net zo min als een natuurkundeleraar gevraagd kan worden of
hij een atoom laat zien, kan hier niet gevraagd worden of we van een bepaalde tekst
de dieptestruktuur laten zien: het zijn abstrakte elementen, die ons inzicht in de
struktuur verschaffen.
Het bovenstaande is ook van belang bij het parafraseren en samenvatten van een
tekst: hierbij veranderen we in mindere of meerdere mate de oppervlaktestruktuur,
terwijl de dieptestruktuur (betekenis) gelijk blijft. In 10.7 gaan we hier nader op in.

10.7 Parafrase en samenvatting van een tekst
De PARAFRASE is een poging om een tekst door een andere tekst te vervangen in
dezelfde taal. De betekenis moet zoveel mogelijk gelijk blijven, terwijl de vorm
veranderd wordt: door het ‘zeggen met andere woorden’ geeft de parafrase meestal
een verklarende omschrijving. In 5.3 hebben we synoniemen beschreven als woorden
en zinnen met gelijke betekenis en verschillende vorm. Nu begrijpen we hoe het
mogelijk is dat we een parafrase van een bepaalde tekst geven: het is een synonieme
tekst, waarvan alleen de oppervlaktestruktuur is veranderd. Dat betekent natuurlijk
niet, dat we voor elk woord van een tekst een synoniem moeten geven; soms kunnen
woorden gewoon overgenomen worden, het gaat per slot van rekening om een
synonieme tekst.
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We kunnen de synonieme zinnen Jan maakt een foto en Een foto wordt door Jan
gemaakt als parafrases van elkaar beschouwen. Ook kunnen we bijvoorbeeld de zin
Het stuk is begonnen zien als een parafrase van Het toneelstuk is aangevangen of
Het doek is op. Uit dit voorbeeld blijkt wel dat de parafrase het persoonlijk element
van de eerste zin wegneemt: als iemand in een bepaalde situatie zegt Het doek is op
dan is dat een persoonlijke weergave van het gebeuren, dat in Het stuk is begonnen
niet meer aanwezig is. Daarom gaat bij een parafrase van een gedicht het stijl-element
natuurlijk geheel verloren. Zie ook het eerste schema in 10.6.
Een parafrase is dus eigenlijk een vertaling van een tekst in dezelfde taal. Er is een
verschil tussen parafrase en interpretatie: de parafrase geeft dezelfde tekst in een
andere vorm weer (zelfde dieptestruktuur, andere oppervlaktestruktuur), de
interpretatie verklaart de dieptestruktuur (de betekenis) in verband met kontekst en
situatie. Ter toeliching geven we hier een parafrase en een interpretatie van de eerste
strofe van het gedicht Schrijvenderwijs van Guillaume van der Graft.
Schrijvenderwijs was ik ingeslapen,
schrijvenderwijs werd ik wakker bij nacht
omdat er woorden stonden te blaten
onder het open raam waar ik lag.

Een parafrase hiervan zou bijvoorbeeld kunnen luiden:
Toen ik aan het schrijven was, ben ik in slaap gevallen. Onder het schrijven ben ik
toen 's nachts wakker geworden, omdat er woorden als schapen stonden te blaten
onder het geopende venster waar ik lag.
De waarde van Van der Grafts tekst gaat met deze parafrase natuurlijk geheel verloren,
omdat de dichter het juist van de oppervlaktestruktuur moet hebben.
Een interpretatie van deze strofe zou kunnen luiden:
Onder het schrijven is de schrijver in slaap gevallen, maar tijdens die slaap blijft hij
kreatief bezig. Uit het verdere gedicht blijkt dat er in regel 2 geen sprake is van echt
wakker worden; gegeven uit de kontekst. Woorden waarmee de schrijver zich bij
het schrijven bezig gehouden heeft, komen nu uit zichzelf naar hem toe als makke
schapen. De tekst handelt over de inspiratie.

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

145
Als de parafrase aanmerkelijk korter is dan de oorspronkelijke tekst, spreken we van
een SAMENVATTING. Hierbij moet uit de oorspronkelijke tekst een keuze worden
gedaan welke elementen belangrijk zijn en welke niet. De samenvatting ligt dus
dichter bij de interpretatie dan bij de parafrase. De samenvatting geeft (als het goed
is) een weergave van de dieptestruktuur die aan de tekst ten grondslag ligt. We geven
nu een voorbeeld van een samenvatting van een stukje proza van H.A. Gomperts.
De tekst handelt over het essay (= een beschouwend opstel):
Het begrip ‘essay’ is van oudsher verbonden met een anti-dogmatische mentaliteit.
Natuurlijk zijn er ook essays geschreven door mensen, die er een vast stel waarden
en waarheden op nahielden. Godsdiensten en leerstelligheden laten altijd nog heel
wat ruimte over, waarin de essayist zich bewegen kan. Maar het is begrijpelijk, dat
op het gebied, waar de bordjes ‘verboden in te rijden’ voorkomen, het essay niet
mogelijk is. Daarom is de nonkonformist, de onderzoeker, die zich van konventionele
taboes niets aantrekt, eerder geneigd om essays te schrijven dan de dogmatische
geest. Voor de laatste kan het essay een verlokking zijn, een hongerig dwalen om
een gereserveerd distrikt. De skeptikus beleeft er de uiterste mogelijkheden van de
vrijheid in.
Het essay is een poging, een experiment. Het is onsystematisch, want het wordt
geboren uit een gevoel van onrust en besluiteloosheid. Het is gewoonlijk geschreven
in proza, omdat die vorm het vrije denken en associëren het gemakkelijkst volgt.
Maar er zijn ook essays in verzen. Lucretius was een essayist, evenals Alexander
Pope, wiens regel ‘the proper study of Mankind is man’ als motto boven ieder essay
kan staan. En onze Jacob Cats, hoe weinig ook een vrije geest, kan toch beter
geklasseerd worden als essayist dan als dichter.
Deze tekst zou als volgt samengevat kunnen worden:
Het essay wordt als literair genre in de eerste plaats beoefend door mensen die zich
kritisch tegenover hun maatschappij opstellen. Op papier willen zij in elk geval de
grootst mogelijk vrijheid genieten. Als gemotiveerd geestelijk experiment zal het
zich het best in proza laten uitdrukken, hoewel de geschiedenis bewijst dat hiervoor
ook de versvorm niet geschuwd is.
Duidelijk blijkt dat de samenvatting een nieuw stukje tekst is. Het is de bedoeling
dat iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent, aan de samenvatting genoeg heeft
om de strekking (thema's, hoofdzaken in een juist verband) van de oorspronkelijke
tekst volkomen te begrijpen.

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

146

10.8 Vragen en opdrachten
1 Wat is de bedoeling van een teksttheorie?
2 Wat is de verhouding tussen landstaal, dialekt en idiolekt?
3 Geef een voorbeeld van elk van de in vraag 2 aangeduide begrippen.
4 Waarom kan de grammatika heel goed als hulpmiddel bij de verklaring van
literaire teksten gebruikt worden? Welk voordeel heeft dit?
5 Stijlfiguren kunnen syntaktisch en semantisch van aard zijn. Geef van elk soort
een voorbeeld.
6 We hebben gezegd dat het begrip ‘stijlfiguur’ opgevat kan worden als een
‘literaire transformatie’. Licht deze uitspraak met een voorbeeld toe.
7 Van welke stijlfiguur is sprake in de volgende regels van Lucebert en wat is het
effekt daarvan:
alleen een stippellijn stippellijn
stippellijn is kind.

8 Verklaar de volgende metaforen die in 10.5 als voorbeeld zijn gegeven:
Snel aan den hemel valt het water van het licht.
(P.C. Boutens)
Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning.
(J.C. Bloem)
De schelp van mijn slaap brak.
(J. Hamelink)

9 Verklaar de metafoor in de volgende regel van Pierre Kemp: Ik loop door een
laan te populieren.
10 Teken een boomdiagram voor de zin Ik denk dat het een God is. Maak aan de
hand daarvan de afwijking in Luceberts Ik denk dat een God het is duidelijk.
11 Tot welke komponent van de grammatika moeten we een verschijnsel als
ALLITERATIE (= herhaling van beginmedeklinkers) rekenen? Voorbeeld: Lief
Lijsje loopt langs de Lindelaan.
12 De begrippen ‘letterlijk’ en ‘figuurlijk’ zijn in poëzie vaak moeilijk te schei-
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den. Dikwijls heeft dit met homonymie te maken. Licht dit toe aan de volgende
regels van Lucebert:
in de ijstijd was william begonnen
de hand te leggen op de duisternis.

13 Poëzie waarin veel gebruik gemaakt wordt van homoniemen, woordspelingen,
onverwachte beeldspraak, ironie, enz. noemt men wel LOGOPOEIA. Daartegenover
staat dan poëzie die men met MELOPOEIA aanduidt. Wat zou met dit laatste
bedoeld worden? Op welk soort poëzie hebben we in dit hoofdstuk de nadruk
gelegd? Waarom?
14 De grammatika kan niet zeggen of een literair werk ‘mooi’ of ‘lelijk’ is. Waarom
niet? Tot hoever reikt dus de invloed van de grammatika? (Zie ook vraag 13)
15 Waarin bestaat de kreativiteit van de lezer bij het lezen van een literair werk?
Verschilt dit van het lezen van een kranteartikel? Motiveren.
16 Kreativiteit binnen het taalsysteem moeten we onderscheiden van kreativiteit
die het systeem op de een of andere manier verandert. Geef van beide soorten
voorbeelden.
17 Geef met behulp van het begrip ‘betekenis-komponent’ aan hoe de metafoor
gebruikt is in de volgende regels van Jan G. Elburg:
begrippen kleden zich uit en aan
zinsdelen liggen in scheiding.

18 We hebben in 10.6 gezien dat oude ochtend bij Lucebert een afleiding was van
Het was op een oude ochtend. Geef met behulp van boomdiagrammen aan hoe
deze afleiding verloopt.
19 Hoe moet de volgende zin geïnterpreteerd worden:
Heel Amsterdam stond die avond achter Ajax.

20 Waarom is het ‘vorm en inhoud zijn één’-principe in literatuur moeilijk te
verwezenlijken? Motiveren.
21 Wat bedoelt Hans Andreus wanneer hij schrijft:
Er is geen naam die klopt,
geen woord dat niet vroeg of laat uiteenvalt.

22 Wat bedoelen we als we zeggen: het thema van deze roman is ‘de liefde’?
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23 Hoe kunnen we volgens het gegeven leesproces de volgende regel van M. Vasalis
lezen en begrijpen:
Als grote bloemen komen zij uit 't blauwe duister.
(zij: thuiskomende kinderen)

24 Vul in het volgende schema de ontbrekende begrippen in:

25 De parafrase van een tekst is objektiever dan de interpretatie van een tekst.
Waarom? Wat is de verhouding tussen interpretatie en samenvatting?
26 Waarom gaat bij parafrase en samenvatting de typische stijl verloren?
27 Geef een parafrase van het volgende gedicht van M. Vasalis en beantwoord
daarna de vragen bij dit gedicht.

In de herfst
Hol en leeg van verlangen
en de gele en amberen bomen
de groene en barnstenen stammen.
Het licht hangt stil in de blaren.
5 Mijn hart is te veel geopend,
te veel in het licht gevangen
in der wolken lichte varen ...
Een pijndoend, schrijnend dromen
weg van mijzelf te komen.
10 En eigenlijk zo wanhopend.
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a De eerste drie regels zijn elliptisch. Toon dit aan.
b Van kan betekenen: door, ten gevolge van, vanwege (ziek van honger, zwak
van uitputting), òf van geeft een hoedanigheid aan (smal van postuur). Wat
betekent van in de regel 1? Motiveren.
c Waarop heeft stil in regel 4 betrekking?
d In regel 5 kan is geopend op twee manieren geïnterpreteerd worden: geopend
vertoont overeenkomst met bijvoorbeeld gesloten. Welke twee interpretaties
worden bedoeld en tot welke kategorie hebben we woorden als gesloten en
geopend gerekend?
e Wat kan te veel in regel 5 betekenen? }Gebruik de kontekst voor een keuze.
f Wat kan lichte in regel 7 betekenen? }Gebruik de kontekst voor een keuze.
g Het woord wanhopend wordt meestal niet gebruikt zoals in regel 10. Hoe wordt
het gewoonlijk gebruikt en waarom zou de dichteres het hier afwijkend
gebruiken?
h Inhoud en vorm werken in regel 4 samen. Hoe?
i Geef een interpretatie van dit gedicht.
28 De dichter Guillaume van der Graft (pseudoniem van ds. W. Barnard) vergelijkt
in het volgende gedicht de dag met een bladzijde, die elke dag door de mensen
gevuld wordt als een bladspiegel (= het bedrukte gedeelte op een bladzijde):

Goud in de mond
Des morgens vroeg is het woord aan de dieren
maar geen van alle komen aan het woord,
het is maar bladversiering wat men hoort:
vogels die dolblij het ontwaken vieren,
5 een koe voor wie de morgen nog niet gloort,
hanen die het uitkraaien van plezier en
barokke mussen die als lofwerk tieren.
En de bladspiegel is nog ongestoord.
Dit is een tijd boordevol van futurum,
10 dit is het uur tussen de schepping door.
En dan zetten de mensen gisteren voort
terwijl iemand het blad reeds uit gaat scheuren.

a Toon aan dat in de regels 2 en 7 sprake is van homonymie. Moeten we hier
kiezen of doet de dichter twee mededelingen in één? Motiveren.
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b Ga na hoe de dichter van beeldspraak gebruik maakt.
c Geef een parafrase van dit gedicht.

29 Het volgende gedicht van Ellen Warmond berust vrijwel helemaal op
beeldspraak. Probeer met gebruikmaking van betekenis-komponenten (thema's)
een verklaring te geven voor de gebruikte metaforen. Geef daarna een
interpretatie.

Maandag
Uit de versufte tunnel nacht
ratelt een blikken zeer goedkope
morgen vrij en zet een volle
week als een valluik open
5 straten worstelen zich verwoed
een uitweg naar de buitenwijken
een enkele boom op een ontnuchterd plein
houdt moeizaam stand
over een handvol uren zullen andere
10 maar even oude even machteloze
gebaren deze dag weer tot de avond hebben
uitgehold.

30 Geef van de volgende regels de (vereenvoudigde) dieptestruktuur. Ga daarna
in op de werkelijke regels van de dichter (effekten enz.): bepaal de verhouding
tussen diepere betekenis en vormgeving. Zijn er opvallende afwijkingen van
het gewone taalgebruik?
Wie naschreef over zijn bestaan
heeft meer dan hij de nacht verspild
die eenzaam droomt en slapend gilt:
het waanlicht blijft het langst bestaan.
(Leo Vroman)
Na lange dagen door de storm geteisterd
En somtijds uit de kooi gesmakt te zijn,
Door 't leven van 't zacht Lisboa nog verbijsterd,
Vind ik mij zitten op het zonnig plein.
(J. Slauerhoff)
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31 Geef een interpretatie van het volgende gedicht van Leo Vroman, waarbij ook
gelet moet worden op klankovereenkomsten die hier een funktie hebben. Waarom
blijven de laatste twee regels een probleem? Probeer enkele mogelijkheden te
geven.

Goed werk
Goed werk, water worden,
wortels van planten intrekken
trekvogels vullen met groen,
groeten doen naar beneden;
ach, ik zal dood wel tevreden
en vreselijk veel moeten doen.

32 We hebben gezien dat de dichter Hans Andreus pessimistisch gestemd was over
het gebruik van woorden, immers er is geen woord dat niet vroeg of laat
uiteenvalt (zie vraag 21). Ook geven woorden niet precies de gedachten weer:
ze zijn daar slechts een (soms zeer vage) afspiegeling van. Hoe staat de dichter
Leo Vroman hier tegenover, wanneer hij het in zijn gedicht Oude woorden over
zijn kreatieve arbeid heeft?
Het schrijven laat een wild, bedriegelijk spoor:
in ondergrondse bloedvlekken en betogen,
in en uit het wit van dode ogen,
en langs het oppervlak van wolken komt het voor.
Te lang bloeden de dichtersvingers inkt:
soms grijp ook ik rechter- in linkerhand
om het letterzweet te stelpen, want
dan vrees ik dat mijn hoofd kwakend verdrinkt
in slap-, in slimheid, hu, in slijmerigheid.
En met de dingen heb ik medelijden:
ze zijn bedekt met korsten knap bereide
woorden, door duizend vingeren gespreid,
en kunnen met hun zeer gesmoord bewegen
naakt nimmermeer tevoorschijn breken,
onder ons praten niet meer hoorbaar spreken
of wegkronkelen onder onze speekselregen.
In dit gedicht vinden we de begrippen ‘diepte’ (betekenis zonder meer) en ‘oppervlakte’
(verdoezelende vorm) terug. Waar?
Wat is er nodig om de korsten te verwijderen? De dichter geeft het volgende antwoord:
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Er is een lange, droge winter nodig,
waarin het overnoemsel wordt verkurkt,
het spreekwoord zwijgend in een steengrot hurkt,
en buiten, in de storm, het overbodig
door storm verfrommelde papier voortstormt
over de lezingloze en verstomde grond,
jaren en jaren, tot een zachtgevormde mond
uit regenwater nieuwe woorden vormt.

Hoe is dit antwoord te parafraseren?
33 De volgende tekst is een fragment uit De verantwoordelijkheid van de mens als
kunstenaar van Hella S. Haasse. Geef een samenvatting van deze tekst.
De aarzeling die me bevangt bij het aansnijden van dit onderwerp (dat immers
ten nauwste het contact van de kunstenaar met en zijn eventuele invloed op het
publiek betreft) vloeit waarschijnlijk voort uit een zekere tegenzin om begrippen
als ‘verantwoordelijkheid’, ‘mens’ en ‘kunstenaar’ zo vlot voor de vuist weg
te gaan hanteren. Want wat betekenen ze eigenlijk, en wat bedoelen we wanneer
we ze gebruiken? ‘Verantwoordelijkheid van de kunstenaar als mens’: wanneer
men zich zo uitdrukt, veronderstelt men dus ook een verantwoordelijkheid van
de kunstenaar als kunstenaar, en suggereert men dat dit een andere
verantwoordelijkheid zou zijn dan die van de mens als lid van de maatschappij,
ja, dat de artistieke verantwoordelijkheid wel eens lijnrecht tegen de menselijke
- waarmee dan gewoonlijk bedoeld wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid in kan gaan. Dit komt uiteindelijk neer op de mening dat
in een mens de kunstenaar en het maatschappelijke wezen naast elkaar, los van
elkaar bestaan, dat er tussen die twee elementen spanningen zijn, dat ze met
elkaar in conflict plegen te komen. Immers, als in een persoonlijkheid de ‘mens’
en de ‘kunstenaar’ twee verschillende wezens met uiteenlopende doelstellingen
en maatstaven zijn, betekent het aanvaarden van verantwoordelijkheid als mens
altijd een keuze - en wel uiteindelijk de keuze tegen de kunstenaar in zichzelf.
Het betekent dat die kunstenaar moet wijken, dat hij verdwijnt of aangepast
moet worden.
Er zit voor mijn gevoel iets scheefs in de probleemstelling ‘de
verantwoordelijkheid van de kunstenaar als mens’, al was het alleen omdat ik
niet geloof dat in een creatieve persoonlijkheid de mens en de kunstenaar
gescheiden zijn. Integendeel, zij zijn één, zij horen dat te zijn. Wie de kunstenaar
in zichzelf onderdrukt of doodt is niet werkelijk mens. Wie zich

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

153
niet met hart, ziel en zinnen mens voelt, kan geen kunstenaar zijn. Ik heb een
hekel aan het woord ‘kunstenaar’, juist omdat het een verschil schijnt te
scheppen, waar volgens mij geen verschil, geen afstand, is.

34 Geef een kritische bespreking van de volgende uitspraken over poëzie.
Wie verzen beoordeelt, heeft twee plichten te vervullen: 1ste Na te gaan
of die verzen goed zijn, 2de te trachten uit die verzen het karakter van des
dichters talent te definiëren.
Twee dingen zijn het, waardoor goede verzen zich van slechte
onderscheiden. Iste De juistheid der klankexpressie; 2de de
noodzakelijkheid en zuiverheid der beeldspraak.
(Willem Kloos, ca. 1880)
De jacht naar originaliteit alsof daarin het gansche geheim der kunst lag,
is als de jacht naar geld alsof daarin het geheim van geluk lag. De in de
plaatsstelling van een dikwijls nuttig hulpmiddel voor het diepere der
bedoeling zelve.
(Frederik van Eeden, ca. 1900)
Hij (= de dichter) ontdekt zichzelf onafgebroken in de duizenderlei
spiegelingen van ééne gedaante, in de tallooze omvormingen van een toch
maar beperkte taal.
(Albert Verwey, 1913)
De gedichten van Kouwenaar en Waskowsky vereisen techniek, dus
vakmanschap, omdat er bijv. met de exakte gegevens iets gebeurd is, er
is aan gemorreld, de kontekst vertoont een geraffineerde toets, een kleine
verschuiving of verspringing die niet wordt verwacht en waar humor plus
intellekt een grote rol in meespelen.
Het schrijven van poëzie, zij het met humor als deel van de winst, is een
‘hard’ bedrijf geworden: konkreet, informatief, zonder bovendrijvend
sentiment; het levert gedichten ‘als gesleten keiharde handgrepen’, het
heeft zijn laboratorium voor taalresearch.
(H.C. ten Berge over Logopoeia, 1966)
Het krachtveld van een vers / heeft weinig met magie van doen, / geen
woord bezit het monopolie.
(Rein Bloem in het gedicht Logopoeia, 1966)

H. Hulshof, Taalsysteem en taalbouwsels

154

Register
Gebruikte termen
aantal 39, 40
aanwijzend voornaamwoord 38
aanwijzing 38
abstrakt 36, 142
affix 56
afgeleide zin 22, 23
afleiding 23
aktieve zinnen 80, 81
alliteratie 146
antecedent 98
antithese 136, 137
aux 45, 56, 57
basis 110, 148
bedrijvende vorm 80
beeldspraak 138, 139, 140
begrijpend lezen 142
bepaald lidwoord 35
bepaling van gesteldheid 97
bepaling van de handelende persoon 81
betekenis 70, 142, 148
betekenis-komponenten 107, 136, 138, 141
betrekkelijk voornaamwoord 88
bezitaanduiding 90
bezittelijk voornaamwoorden 90
boomdiagram 14
bijvoeglijk naamwoord 47, 77
bijvoeglijk naamwoord-transformatie 82
bijvoeglijke bijzin 87
bijwoord van graad 47
bijwoord van van plaats 47
bijwoord van tijd 54
bijwoordelijke bepaling van hoedanigheid 53
bijwoordelijke bepaling van plaats 47
bijwoordelijke bepaling van richting 55
bijwoordelijke bepaling van tijd 54, 118
bijwoordelijke bijzin 87
computer 18, 62
deelwoordsaffix 57
determinator 34
dialekt 137
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dieptestruktuur 63, 138, 139
direkte rede 89
domineren 88
eigennaam 32
ellips 112, 133
enkelvoudige transformaties 83, 84
enkelvoudige zinnen 84
essay 145
eufemisme 137
fonologische komponent 31, 133
fonologische regels 39, 59
funktie 26, 27, 121
gebiedende zinnen 95, 96
gelijkstelling 121
generatieve regels 15
genereren 15
gezegdezin 87
graden van ongrammatikaliteit 111
graduele eigenschapswoorden 47
grammatika 21, 127
grammatikaal 12, 101
hebben-groep 50
herhaling (=repetitio) 134
herschrijfregels 14, 32, 40, 41
homonymie 69, 70, 129
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homoniemen 70, 73
hoofdtelwoord 40
hoofdwerkwoordelijk deel 45, 49
hulpwerkwoord 45
hulpwerkwoord van de lijdende vorm 80
hulpwerkwoord van modaliteit 58, 59
hulpwerkwoordelijk deel 45
idiolekt 137
indirekte rede 89
infinitief 76
inhoud 110, 143
interjektie (=tussenwerpsel) 27, 28
interpretatie 70, 144
intransitieve werkwoorden 49
inversie 67, 92, 135
ironisch taalgebruik 11, 69
ja/nee vraag 76, 91
kader 71
kategoriaal lidwoord 35
kategorie 25, 26, 27
kategoriefouten 103
kategorieregels 111
kernzin 22, 23
klimax 136, 137
kommentariërende bepalingen 79
komparatief 124
komponenten 31, 132, 148
kongruentie 59
konjunktie 85
konjunktiereduktie 85
konkreet 36, 142
konstituent 25, 26, 27
konstituentenstruktuur 25
kontekst 70, 71
koördinatie 85
koppelwerkwoord 45, 50, 51
krant 29
kreatief aspekt 13, 17
kreativiteit 13
latente inhoud 74
leesproces 142
lexikale homonymie 70
lexikon 70, 106
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lezer 142
lidwoord 34
literair 128, 138, 139
logopoeia 147, 154
lijdend voorwerp 26, 27, 52, 118
lijdendvoorwerpszin 87
lijdende vorm 80
manifeste inhoud 74
mededelende zinnen 67
meewerkend voorwerp 26, 52
meewerkendvoorwerpszin 87
melopoeia 147
metafoor 112, 139, 140
modale bijwoorden 77, 78
modaliteit 58
naamwoord 32
naamwoordelijk gezegde 51, 76, 118, 119
nevenschikkende voegwoorden 85
nevenschikking 85
niet-telbaar 36
nominale konstituent 23
nominaliserings-transformatie 82, 83
‘nul’-lidwoord 35
omvorming 22, 89
omzettingstransformatie 135
onbepaald lidwoord 35
onbepaald voornaamwoord 33
onbepaalde wijs 46, 76
onderschikkend voegwoord 89
onderschikking 86
onderwerp 26, 27, 34
onderwerpszin 87
ongrammatikaal 12, 101
ontkenning 125
oppervlaktestruktuur 63, 138, 139
parafrase 143, 144
passief deelwoord 81
passief element 81
passief-transformatie 80
passieve door-bepalingen 81
passieve zinnen 80
perfektisch element 56
perfektische hulpwerkwoorden 57
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personifikatie 140
persoonlijk voornaamwoord 33
persoonsvorm 56
poëtisch taalgebruik 129, 133
poëtische ongrammatikaliteit 105
poëzie 130
predikaat 23, 27
predikaatsnomen 51, 118
proza 130
pseudo-transitieve werkwoorden 50
rangtelwoord 40
regelvolgorde 97
rekursieve regel 15
repetitio (=herhaling) 134
retorische vragen 99
samengestelde transformaties 83, 84
samengestelde zinnen 66, 84
samentrekking 85
samenvatting 145
selektieregels 111
semantische komponent 31, 133
situatie 71
situerende voorzetsels 48
smaken-groep 50
soorten van ongrammatikaliteit 122
stijl 132, 136, 138, 139
stijlfiguren 132, 138
subkategoriseren 78
subordinatie 86
synonymie 69, 70
synoniemen 70, 138
syntaktische homonymie 70
syntaktische komponent 31, 133
syntaktische valentie 77
syntaxis 22
taal 11, 17
taalbouwsel 16, 17
taalgebruik 13, 18, 30
taalsysteem 12, 17
taaluiting 16, 17
tegenstelling (=antithese) 136
tekst 127
tekstinterpretatie 112, 113, 127
teksttheorie 128
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telbaar 36
telwoorden 40, 41
thema 138, 139
toevoegingstransformatie 134
transformaties 67, 80
transitieve werkwoorden 49
tussenwerpsel (=interjektie) 27, 28
tijdsaanduiding 56
uitspraak 148
vast voorzetsel 55
venn-diagram 111
verbale konstituent 23, 45, 60
verbum (=werkwoord) 45
verplaatsbaarheid 125
voegwoord van vergelijking 124
voltooid deelwoord 46
voltooide tijdsvorm 56
voorlopig lijdend voorwerp 89
voorlopig onderwerp 89
voorzetsel 47
voorzetselkonstituent 25, 47, 48
voorzetselvoorwerp 55
voorzetselvoorwerpszin 87
vorm 110, 143
vorming 15
vraagbepalingen 79
vraagtransformatie 93, 94, 95
vraagwoordvragen 76, 91
vraagzinnen 67, 91
vragende bijwoorden 99
vragende voornaamwoorden 92
w-vragen 91
wederkerend-transformatie 95
wederkerend voornaamwoord 95
weglating (=ellips) 133
weglatingstransformatie 133
woordsoorten 26
woordspelingen 136, 137
zelfstandig naamwoord 34, 36
zelfstandig werkwoord 45, 51
zin 22
zinsbouw (=syntaxis) 22
zinsdelen 26
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