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Woord vooraf

Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Welke woordsoorten zijn er?
Wat is een goede woordvolgorde? Hoe zit het met de d ’s en de t ’s
in werkwoorden? Welke werkwoordstijden zijn er en hoe gebruik
je ze? Waar zet je precies een komma? Welke woorden schrijf je
aan elkaar en wanneer gebruik je een verbindingsstreepje?
Dit is zomaar een greep uit de vele vragen die op mij afkomen in
mijn functie van trainer schriftelijke bedrijfscommunicatie. De
vragen komen van cursisten die hun schrijfvaardigheid willen ver-
groten en als onderdeel daarvan allerlei taalkwesties de baas willen
zijn. Op al deze en nog veel meer taalvragen geeft de Grammati-
ca Nederlands antwoord.

Taalvragen en taalkwesties genieten momenteel een ruime belang-
stelling, en niet alleen van cursisten in schrijftrainingen. Deze
grammatica is dan ook bestemd voor iedereen die zich in onze taal
wil of moet verdiepen. Dat kan zijn om weggezakte schoolkennis
naar boven te halen of om correctheidsproblemen uit de wereld te
helpen. Ook is dit boek bestemd voor mensen die bezig zijn een
vreemde taal te leren en daarbij stuiten op onbekende en onbegrij-
pelijke grammaticale begrippen. En voor mensen die taal leuk vin-
den.

De bedoeling van deze grammatica is om de gebruikers ervan een
begrijpelijk overzicht te geven van het Nederlandse taalsysteem,
van alle grammaticale begrippen en van de onderlinge samenhang
ervan. Maar ook de spelling komt ruim aan bod. Vragen over spel-
ling en over het gebruik van leestekens liggen namelijk vaak in het
verlengde van vragen over hoe onze taal in elkaar zit. Bovendien
zijn sommige spellingregels afspiegelingen van grammaticale regels.

De wijze waarop ik in deze grammatica het taalsysteem beschrijf,
sluit aan bij de aanpak van de traditionele grammatica, maar niet
zonder reden: voor vrijwel iedereen sluit deze aanpak aan op de
op school opgedane kennis van de grammatica. Bovendien zijn
veel leermethoden voor vreemdetalenonderwijs gebaseerd op de
klassieke grammatica. Het onderdeel over spelling en leestekens
biedt een overzichtelijke afspiegeling van de wettelijke spellingregels.

Hoe is de Grammatica Nederlands opgebouwd en hoe is ze te
gebruiken? De grammatica is verdeeld in drie delen: deel 1 en 2

13 Woord vooraf
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behandelen puur grammaticale onderdelen: respectievelijk de
woorden en de zinnen van onze taal. In deel 3 komen spelling en
leestekens aan bod. Lezers die geïnteresseerd zijn in de systema-
tiek van onze taal kunnen dit boek, of onderdelen ervan, op basis
van de inhoudsopgave gaan lezen.
Na deel 3 volgen een paar, mogelijk handige, lijstjes. 
• de zogenoemde sterke werkwoorden, waarvan de vervoegingen
onregelmatig zijn;
• Latijnse grammaticale termen met hun Nederlandse vertaling,
handig voor mensen die een vreemde taal leren: de grammaticale
begrippen in vreemdetalenboeken zijn doorgaans rechtstreeks
afgeleid uit het Latijn; de Nederlandse termen staan in deze gram-
matica uitgelegd;
• een register, een alfabetische ordening van woorden en termen,
die een handige ingang vormen voor mensen die inzicht willen
krijgen in een bepaald begrip, iets willen opzoeken of bijvoor-
beeld een weetje willen verifiëren.

Henriëtte Houët
trainer/adviseur schriftelijke bedrijfscommunicatie
bij Vergouwen Overduin bv
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Inleiding

§ 1
Wat is een taal?
Het doel van een grammatica is een complete beschrijving te
geven van een taal. Maar wat verstaan we precies onder een taal?
Het is belangrijk om bij deze vraag stil te staan, want alleen een
goede definitie van een taal kan als uitgangspunt dienen voor een
adequate en volledige beschrijving van die taal.

We kunnen een taal definiëren vanuit verschillende invalshoe-
ken. Zo kunnen we een taal omschrijven als: een communicatie-
middel. De invalshoek is dan het doel van de taal, namelijk het
overbrengen van boodschappen. Een beschrijving van een taal als
communicatiemiddel levert waarschijnlijk een model op van de
verschillende functies van communicatie, maar geen grammatica.

Een tweede mogelijke definitie is: een taal is een geheel van tekens
om begrippen en betekenisverhoudingen duidelijk te maken. Ook
deze definitie richt zich op het doel van taal (iets duidelijk
maken). Een beschrijving die deze definitie als uitgangspunt han-
teert, kan een grammatica omvatten; ze moet immers aantonen
hoe bepaalde tekens begrippen en betekenisverhoudingen duide-
lijk maken. Maar ze moet tevens aandacht besteden aan gebaren-
taal, toonhoogte, lachen en huilen, tekens die eveneens iets dui-
delijk maken. Bovendien geldt deze definitie ook voor andere dan
menselijke talen, bijvoorbeeld de taal van verkeerstekens en com-
putertalen. Deze definitie is dus te ruim.

Een derde invalshoek voor een omschrijving van een taal betreft
de inhoud van een taal: waaruit bestaat een taal? Het antwoord
hierop is de definitie die het uitgangspunt van deze grammatica
vormt: een taal is een verzameling zinnen. De Nederlandse taal is
dus de verzameling van alle Nederlandse zinnen.

Bij bovenstaande definitie van de Nederlandse taal dringt zich
onmiddellijk de vraag op: wat zijn Nederlandse zinnen? Het ant-
woord luidt: Nederlandse zinnen zijn die zinnen die de meeste
Nederlandse taalgebruikers als correct aanvoelen. De taalgebrui-
ker beoordeelt dus zelf wat wel en wat niet tot de taal behoort.
Een enkel voorbeeld kan dit verduidelijken. Iedere Nederlander
weet dat de volgende zin niet goed is:

15 Inleiding
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Koe in de staat wei de.

Deze zin behoort dus niet tot het Nederlands; de beschrijving van
de Nederlandse taal, de grammatica, moet deze zin dan ook uit-
sluiten.

§ 2
Wat is een grammatica?
Zoals in de voorgaande paragraaf gesteld is, is het de taak van een
grammatica alle correcte zinnen van een taal te beschrijven. Het
zou dus voldoende zijn, als de Nederlandse grammatica een
opsomming gaf van alle Nederlandse zinnen. Het hoeft geen
betoog dat dit een principieel onmogelijke opgave is: het aantal
mogelijke zinnen is zeer groot en in principe oneindig. Bovendien
wordt door een opsomming te geven niet verantwoord, waaróm
de voorbeeldzin niet tot het Nederlands behoort en de zin De koe
staat in de wei wel. Er bestaan kennelijk regels voor de vorm van
Nederlandse zinnen, regels die de Nederlandse taalgebruiker
‘kent’, maar niet uit zichzelf kan benoemen. De taak van de gram-
matica nu is deze regels bloot te leggen.

Vroeger rekenden taalkundigen het tot hun taak de gebruikers
van een taal voor te schrijven hoe ze hun taal moesten gebruiken.
Veel oude grammatica’s hadden dan ook een sterk normatief
karakter. Tegenwoordig zijn de grammatici uitsluitend bezig met
het zoeken naar een juiste en complete beschrijving van een taal.
De regels die ze in de grammatica geven, zijn geen wetten die de
taalgebruikers moeten opvolgen, maar vormen een weerslag van
de regels die de taalgebruikers onbewust hanteren bij het gebruik
van hun taal.

§ 3
Wat beschrijft een grammatica?
Bij de beschrijving van een taal zijn de taalkundigen in eerste
instantie geïnteresseerd in wat regelmatig is, niet in de uitzonde-
ringen. De grammatica zal dus in eerste instantie die taalfeiten
(zinnen en woorden) beschrijven die overduidelijk tot de taal
behoren. Twijfelgevallen en weinig voorkomende varianten die
zich aan de regelmatigheden onttrekken, hoeven echter voor de
taalbeschrijver geen probleem te zijn, zolang hij ze ook maar als
twijfelgevallen en uitzonderingen erkent, en ze als zodanig
beschrijft. Hij neemt dan aan dat het taalgebruik zekere afwijkin-
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gen van de regelmatigheden toelaat. Vooral in gesproken taal
wordt wel eens slordig omgesprongen met de taalregels, zonder
dat de toehoorder zich daaraan stoort; vaak valt het niet eens op
dat zinnen niet afgemaakt worden, of dat ze volgens een andere
structuur eindigen dan ze begonnen zijn. Bekend is het gebruik
van hun in:

Hun zeggen dat ze niet mee willen.

Volgens de structuurregels van het Nederlands is deze zin niet
correct, omdat op de plaats van hun ze of zij moet staan. Wie deze
zin hóórt, zal de fout misschien niet opvallen. Anders is het in
geschréven taal: daar worden hogere eisen gesteld aan correctheid,
en zal men deze zin niet goedkeuren.
Kortom: er bestaat een stelsel van regels voor de structuur van zin-
nen, maar in het taalgebruik van alledag is er vrij veel ruimte voor
afwijkingen en varianten.

In § 1 hebben we als uitgangspunt voor de beschrijving van de
Nederlandse taal de zin gekozen. We stelden dat de meeste taal-
gebruikers kunnen beoordelen of een zin tot hun eigen – Neder-
landse – taal behoort of niet.
Om te bepalen hoe een zin is opgebouwd, kunnen we eveneens
een beroep doen op de onbewuste kennis van de taalgebruiker.
Wanneer we aan een Nederlander vragen om de zin De schoor-
steenveger vond een dood vogeltje in de schoorsteen op te splitsen, zal
hij dat als volgt doen:

De schoorsteenveger/vond/een dood vogeltje/in de schoorsteen.

Intuïtief voelt hij aan dat bepaalde woorden meer bij elkaar
horen dan andere. Zo’n combinatie van woorden die bij elkaar
horen, behoort kennelijk tot de taalstructuur; we noemen ze
woordgroepen.
Voorts zal de taalgebruiker woordgroepen weten op te splitsen in
woorden: ook die beschouwen we als structuurelement van de
taal. Niet voor niets is deze grammatica opgebouwd rond de drie
structuurelementen van de taal: woorden, woordgroepen en zin-
nen. Het zijn de bouwstenen die de taalgebruiker hanteert bij het
communiceren met anderen en bij het ordenen van eigen ge-
dachten.

17 Inleiding
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§ 4
Welke taalvarianten zijn er?
Welke zinnen behoren nu tot de Nederlandse taal? Onze taal
bestaat uit een zogenoemde standaardtaal en een aantal varianten
daarop. Voor de standaardtaal bestaat ook de term Algemeen
Beschaafd Nederlands (ABN), maar deze term wordt tegenwoor-
dig nauwelijks meer gebruikt. De standaardtaal is de taal die het
hele Nederlandse taalgebied bestrijkt, die alle Nederlandstaligen
(vanaf hun vroegste jeugd of later op school) leren. De standaard-
taal gebruikt men meestal in het gewone taalverkeer en altijd in
geschreven taal. Daarnaast bestaat er een aantal varianten.

In sommige streken komen afwijkende vormen van de stan-
daardtaal voor. Dergelijke regionale varianten zijn betrekkelijk
gering in aantal; gebruikers van die varianten richten zich door-
gaans op de standaardtaal.
Anders is het gesteld met de dialecten: dit zijn volwaardige talen
met een eigen taalgebied, en een eigen taalstructuur en woordge-
bruik. Binnen het Nederlandse taalgebied worden de meeste dia-
lecten in hun bestaan bedreigd, omdat de standaardtaal zich via
de media sterk opdringt in deze – vaak erg kleine – taalgebieden,
en omdat de gebruikers van een dialect zich buiten hun eigen taal-
gebied zonder de standaardtaal vaak niet kunnen redden. Boven-
dien associeert men het spreken van dialect wel eens met onbe-
schaafd spreken (tegenover ‘algemeen beschaafd’ Nederlands),
wat natuurlijk volslagen onterecht is. Een uitzondering hierop
vormt het Fries, dat zich altijd al heeft afgezet tegen het opdrin-
gende Nederlands en dat in de jaren vijftig een officiële status
heeft gekregen.

Een ander type variatie binnen het Nederlands betreft het verschil
tussen formele en informele taal. Formeel taalgebruik komt voor
in officiële stukken en in gesprekken waar de sprekers doelbewust
afstand houden. Informele taal is de taal van alledag.
Het onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik uit zich
zowel in het woordgebruik als in zinsbouw. Vergelijk bijvoor-
beeld de volgende twee zinnen:

Onze doelstelling is meer parkeerplaatsen te creëren.
We willen graag zorgen voor meer parkeerplaatsen.

Binnen formeel en informeel taalgebruik zijn nog allerlei grada-
ties mogelijk. Zeer formeel is bijvoorbeeld: Met de meeste hoog-
achting onderaan een brief; zeer informeel: Groetjes.
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Een derde type taalvarianten betreft de verschillen tussen geschre-
ven taal en gesproken taal. Het onderscheid tussen geschreven en
gesproken taal komt voor een deel overeen met het verschil tussen
formele en informele taal. Maar er is meer: bij geschreven taal
worden hogere eisen gesteld aan de correctheid dan bij gesproken
taal. Brieven, rapporten, krantenartikelen enzovoort, moeten
foutloos zijn, in gesproken taal daarentegen kan men vaak wat
‘slordiger’ met de taalregels omspringen, zonder dat dit storend is
voor de toehoorder.
Zo is er een vrij gekunsteld, grammaticaal onderscheid tussen dat
en wat in zinnen als:

Het proefwerk dat we gisteren kregen, was heel moeilijk.
Zo’n proefwerk is iets wat ik verfoei.

Er is geen betekenisverschil tussen dat en wat, maar het onder-
scheid wordt in geschreven taal in stand gehouden; in gesproken
taal neigt men ertoe in alle gevallen wat te gebruiken.
De ruimte die de taalregels in gesproken taal toelaten, maakt dat
de taal kan veranderen. De ontwikkeling van de gesproken taal is
niet tegen te houden, maar deze ontwikkeling wordt door de
geschreven taal afgeremd.

In deze grammatica wordt in de eerste plaats een beschrijving
gegeven van regelmatig optredende taalverschijnselen. Daarnaast
worden, als dat relevant is, varianten genoemd: regionale varian-
ten, verschillen tussen formeel en informeel taalgebruik, en tussen
geschreven en gesproken taal; uiteraard is het onmogelijk om een
compleet overzicht van alle mogelijke varianten te geven.
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Deel 1
Woorden en woordgroepen
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1. Wat zijn woorden?

§ 5
Definitie
Woorden zijn de kleinste elementen in een zin die een vaste vorm
en een zelfstandige betekenis hebben.
In geschreven en gedrukte teksten worden woorden van elkaar
gescheiden door middel van kleine tussenruimtes (spaties). Het
lijkt voor de hand liggend om woorden te definiëren als: elementen
die door middel van spaties van andere elementen gescheiden zijn.
Er zijn twee bezwaren tegen deze definitie. Allereerst gaat ze alleen
op voor geschreven taal; in gesproken taal horen we immers geen
pauzes tussen de woorden. Een zin als Karel gaat morgen schaatsen
klinkt als een ononderbroken reeks klanken, zoiets als Karelgaat-
morgenschaatsen. Het tweede bezwaar betreft de relatie die er
bestaat tussen geschreven en gesproken taal. Hoe belangrijk het
gedrukte woord ook is als communicatiemiddel (kranten, boeken,
brieven, rapporten enzovoort), de schrijftaal is afgeleid van de
spreektaal. Voordat het allereerste letterteken op papier, of, zo u
wilt, op rotswand of perkament werd opgetekend, bestond de taal
reeds, bestonden dus ook woorden. We noemen in dit verband
schrijven en lezen secundair taalgebruik; spreken en horen zijn
vormen van primair taalgebruik: deze vormen waren er het eerst.

§ 6
Woorden afbakenen
Spaties bieden ons dus geen hulpmiddel wanneer we willen vast-
stellen waar de woorden begrensd worden. Hoe kunnen we
woorden dan wel isoleren?
Eén manier is de verplaatsing van de elementen in een zin. We
nemen als voorbeeld de klankreeks:

Karelgaatmorgenschaatsen

We kunnen in deze klankreeks de onderdelen anders rangschik-
ken zonder dat de betekenis essentieel verandert. We krijgen dan:

Morgengaatkarelschaatsen

Bij deze andere volgorde van de verschillende onderdelen blijven
de elementen morgen, gaat, karel en schaatsen onveranderd; ze zijn
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vormvast. Deze vormvaste elementen leveren in beide combina-
ties dezelfde betekenis op, met andere woorden: elk afzonderlijk
element draagt zijn onveranderlijke eigen zelfstandige betekenis
aan de zin bij. Zo’n element nu is een woord. De klankreeks kun-
nen we tot de volgende woordenreeks herschrijven:

Karel gaat morgen schaatsen.

Verplaatsen van elementen is één manier om woorden van elkaar
te isoleren.
Niet alle woorden kunnen op deze manier afgebakend worden.
Laten we in ons voorbeeldzinnetje Karel eens vervangen door
Mijnzusje; we krijgen dan de klankreeks:

Mijnzusjegaatmorgenschaatsen

De verplaatsingsproef levert de volgende klankreeksen op:

Morgengaatmijnzusjeschaatsen
Mijnzusjegaatschaatsenmorgen
Gaatmijnzusjemorgenschaatsen

Ook hier kunnen we de elementen gaat, morgen en schaatsen iso-
leren, maar we moeten ook het element mijnzusje als een woord
beschouwen: mijnzusje is immers vormvast en heeft een zelfstan-
dige betekenis. Het is echter wel mogelijk om mijnzusje uiteen te
plaatsen door er een woord (dat we uiteraard wel als woord moe-
ten kennen) tussen te voegen, bijvoorbeeld jongste of sportieve :
mijn jongste zusje, mijn sportieve zusje. Zo worden uit de klank-
reeks mijnzusje de elementen mijn en zusje als afzonderlijke woor-
den geïsoleerd.
Uiteenplaatsing is, naast verplaatsing, de tweede manier om
woorden van elkaar te isoleren.

§ 7
De woordenschat
Het geheel van Nederlandse woorden noemen we de woorden-
schat of het lexicon van het Nederlands. Deze woordenschat is te
vinden in een woordenboek. Van elk woord is daarin opgenomen
de vorm, met eventuele vormvariaties, en de betekenis, met even-
tuele betekenisvariaties.
Een woordenboek suggereert een vastomlijnde omvang van de
woordenschat. Het is echter niet meer dan een momentopname:
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steeds komen er nieuwe woorden bij en verdwijnen er andere.
Vergelijk maar eens een modern woordenboek met een woorden-
boek van het middeleeuws Nederlands.

Aan het begin van dit hoofdstuk werden woorden gedefinieerd als
elementen met een vaste vorm en een zelfstandige betekenis.
Deze vaste vorm-betekeniscombinatie beschouwen we als het
woordkenmerk bij uitstek.
Er zijn echter woorden met identieke woordvorm, maar met ver-
schillende betekenis. Het woord gerecht bijvoorbeeld kan beteke-
nen: ‘spijs’, ‘gang van een maaltijd’. Er bestaat echter een ander
woord gerecht, dat ‘gerechtigheid’ betekent. Zo zijn er ook twee
verschillende woorden met dezelfde woordvorm arm. Vergelijk
het gebruik van deze twee woorden in de volgende zinnen:

Ik heb mijn arm gebroken.
Mijn grootouders waren zeer arm.

We noemen dergelijke woorden met overeenkomstige woord-
vorm, maar met verschillende betekenis: homoniemen.
Andersom kent de woordenschat ook woorden die onderling ver-
schillen in vorm, maar niet in betekenis. Dit zijn synoniemen.
Voorbeelden van synoniemen zijn:

manier / wijze
woordenschat / lexicon
aanstonds / dadelijk
retourneren / terugzenden
wellicht / misschien

De woordenschat is niet onveranderlijk: voortdurend worden er
nieuwe woorden aan toegevoegd. We noemen deze nieuwe woor-
den neologismen. Voorbeelden van neologismen zijn:
draaideurcrimineel, googelen, graaicultuur, obees, relipop, spam,
twitteren.
We zullen bij de diverse woordsoorten aandacht besteden aan
deze nieuwvormingen en de wijze waarop ze gevormd worden.
Wordt de woordenschat door het ontstaan van nieuwe woorden
voortdurend verrijkt, aan de andere kant zien we ook dat er woor-
den in onbruik raken; ze ‘verouderen’. We noemen deze woorden
archaïsmen. Enkele voorbeelden van archaïstische woorden zijn:
automobiel, jelui, jolijt, mitsgaders, taveerne.
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