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Woordklemtoonproductie	van	kinderen	
met	(een	risico	op)	dyslexie	
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Abstract

This article reports on research aimed at gaining further insight into the language devel-

opment of Dutch children with (a familial risk of) dyslexia. Its focus is these children’s 

word stress competence, a prosodic phonological skill from an area underinvestigated in 

dyslexia research. In a non-word repetition task, both Dutch at-risk and dyslexic children 

showed more difficulties in stress production than age-matched control groups, especially 

with (highly) irregular and prohibited stress patterns of the language. Furthermore, the at-

risk and dyslexic children reached lower percentages phonemes correct. These findings can 

be framed in the phonological deficit hypothesis of dyslexia. They also underscore the need 

to study the acquisition of language-specific phonological regularities that extend beyond 

the segmental level to gain more insight into this phonological deficit.
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•	 1		 Inleiding

Het verwerven van leesvaardigheid is een complexe prestatie die gedeeltelijk bepaald 
wordt door gesproken taalvaardigheid. Goed of normaal ontwikkelde gesproken taalvaar-
digheid draagt dus bij aan een goede leesvaardigheid. Maar andersom is de verwachting 
gewettigd dat kinderen met vertraagde of problematische taalontwikkeling moeite heb-
ben met het ontwikkelen van diezelfde leesvaardigheid. Deze verwachting is bevestigd 
doordat taalproblemen inderdaad aangetoond zijn bij kinderen met zogenaamde ontwik-
kelingsdyslexie (zie bijvoorbeeld Rispens 2004). Ontwikkelingdyslexie is een stoornis die 
gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of 
vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (definitie afkomstig van de 
Stichting Dyslexie Nederland, 2003). Ondanks normale intelligentie en neurosensorische 
vermogens en ondanks adequaat onderwijs, hebben en houden dyslectici leesproblemen. 
Recent onderzoek toont aan dat 3,6% van de basisschoolkinderen in Nederland als dys-
lectisch kan worden aangemerkt (Blomert 2003). Bovendien heeft onderzoek aangetoond 
dat kinderen met ten minste één dyslectische ouder een verhoogd risico lopen zelf ook 
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dyslectisch te zijn. Tussen de 30 en 65% van deze risicokinderen is werkelijk dyslectisch 
(bijvoorbeeld Scarborough 1990, Snowling, Gallagher & Frith 2003). Ter vergelijking: 
tussen de 5 en 12% van kinderen uit de controlegroepen in deze studies, dus kinderen 
zonder een familiair risico op dyslexie, vertoont leesproblemen. De taalontwikkeling van 
risicokinderen verloopt anders dan die van zich normaal ontwikkelende kinderen. Verder 
onderzoek naar de taalontwikkeling van (Nederlandse) risicokinderen is van belang om 
dyslexie nauwkeuriger te kunnen definiëren en om mogelijke vroege voorspellers van 
dyslexie te kunnen vinden.
 In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek dat als doel had verder inzicht te 
verkrijgen in de taalontwikkeling van risicokinderen, in het bijzonder door te kijken naar 
de verwerving van klemtoonregels, een prosodische fonologische vaardigheid. Het betreft 
hier een deelonderzoek van een groter project over taalkundige aspecten van dyslexie, dat 
van 2001 tot 2005 liep aan het onderzoeksinstituut Uil OTS van de Universiteit Utrecht. 
Het project besloeg onder andere spraakperceptie en -productie, gevoeligheid voor gram-
maticale structuur, en grammaticale productie (zie bijvoorbeeld Van Alphen et al. 2004, 
De Bree 2007, Gerrits 2003, Wilsenach 2006). 
 Een belangrijke hypothese in de literatuur is dat dyslexie door een fonologische deficiën-
tie veroorzaakt wordt. Er zijn verschillende versies van deze fonologische deficiëntie hypothese, 
maar wat ze gemeenschappelijk hebben is dat dyslectici moeite hebben met het construeren, 
vasthouden en ophalen van fonologische representaties. Als dit zo is, dan kan verwacht wor-
den dat bij kinderen met een risico op dyslexie fonologische verwerving moeizamer verloopt 
dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen.1 Onderzoek naar fonologische vaardigheden 
is echter voornamelijk beperkt gebleven tot fonologisch bewustzijn, een vaardigheid die 
onder meer tot uiting komt in het kunnen spelen met taal (bijvoorbeeld rijm en alliteratie), 
en spraakwaarneming, beide veelal op lettergreep- en klankniveau. Fonologische verwer-
ving door risicokinderen is nog nauwelijks bestudeerd, en de hypothese van een fonologi-
sche deficiëntie is niet of nauwelijks linguïstisch onderbouwd. Een uitzondering hierop is 
de sublexicale deficiëntie hypothese (Ramus 2001). Deze hypothese gaat er expliciet van 
uit dat er voor kinderen met (een risico op) dyslexie problemen zijn met de verwerving van 
fonologische structuren en patronen. Deze verwervingsproblemen zijn in beginsel sublexi-
caal, maar leiden uiteindelijk ook tot problemen met het lexicon en grammatica. Toetsing 
van deze stelling door concreet verwervingsonderzoek heeft echter nog niet plaatsgevonden. 
Voor het verkrijgen van meer inzicht in het fonologische probleem bij kinderen met (een 
risico op) dyslexie is bestudering van suprasegmentele vaardigheden dus ook van belang.
 Klemtoonverwerving, dat wil zeggen de verwerving van een suprasegmenteel feno-
meen, is bij uitstek een interessant gebied om te bestuderen, omdat het verder gaat dan 

1  Een hieraan gerelateerde vraag is of alle kinderen met een risico op dyslexie problemen zouden moeten 

vertonen, of alleen die kinderen die uiteindelijk dyslectisch worden. In de literatuur heerst nog geen consensus 

hierover; er zijn zowel resultaten beschreven van risicokinderen die niet dyslectisch worden en op taalmaten 

presteren als normaal-ontwikkelende kinderen (Scarborough 1990, Gallagher, Frith & Snowling 2000), maar 

ook van risicokinderen die niet dyslectisch worden en toch minder goed dan de controlegroep scoren op 

taalmaten (Pennington & Lefly 2001, Snowling, Gallagher & Frith 2003). De verwachting is wel dat er tussen 

de aangedane en niet-aangedane risicokinderen verschillen zullen zijn op lees- en taalmaten. Omdat nu nog 

niet bekend is welke kinderen daadwerkelijk dyslectisch zijn, moet er van uitgegaan worden dat het gemiddelde 

van de groep als geheel lager zal zijn dan dat van de groep met zich normaal ontwikkelende kinderen. 
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de vraag of klank A wel goed wordt geproduceerd of waargenomen, en omdat het onder-
zoeken hiervan gebruik kan maken van recente theoretische ontwikkelingen die veel 
inzicht hebben opgeleverd over het verschijnsel klemtoon in taal. Het Nederlands behoort 
bijvoorbeeld tot de goed onderzochte klemtoontalen. Er is nog weinig bekend over de 
suprasegmentele vaardigheden van kinderen met (een risico op) dyslexie. Verscheidene 
studies hebben gerapporteerd dat waarneming van suprasegmentele cues, zoals amplitude 
(luidheid), moeilijker is voor dyslectici en zwakke lezers dan voor normale lezers (zie 
bijvoorbeeld Foxton et al. 2003, Goswami et al. 2002, So & Siegel 1997, Talcott et al. 
2003, Wood & Terrell 1998). De resultaten suggereren dat zwakke lezers grote drempels/
verschillen nodig hebben om klemtoongerelateerde (spraak- en niet-spraak-) cues op te 
merken en uit elkaar te houden. De interpretatie is dat de moeite die kinderen hebben om 
deze cues waar te nemen en te gebruiken, een nadelig effect heeft op het opbouwen van 
gedetailleerde fonologische representaties. 
 Wat betreft suprasegmentele productie is gevonden dat kinderen met een risico op 
dyslexie meer klemtoongerelateerde truncatie (weglaten van zwakke lettergrepen, zoals 
banáán gerealiseerd als baan of naan) laten zien dan zich normaal-ontwikkelende kinderen 
(De Bree & Van der Pas 2003, Turunen 2003), en dat dyslectische kinderen meer moeite 
hebben met het herhalen van zowel spraak- als niet-spraakritmes (Wolff 2002). 
 Onderzoek specifiek gericht op woordklemtoon is schaars. Coltheart et al. (1983) stip-
pen kort aan dat een dyslectisch proefpersoon, C.D., klemtoon-toekenningsproblemen 
heeft, maar ze geven geen analyse van de gemaakte fouten.2 Klemtoontoekenning van 
volwassen patiënten met afasie met en zonder dyslexie is wel systematischer onderzocht. 
Het is aangetoond dat klemtoontoekenning van Nederlandse, Duitse, Italiaanse en Engelse 
patiënten bij zowel benoeming als bij hardoplezen is aangetast (voor benoeming, zie De 
Bree, Janse & Van de Zande 2007, Cappa, Nespor, Ielazzi & Miozzo 1997, Laganaro, Vache-
resse & Frauenfelder 2002, voor hardoplezen, zie De Bree, Janse & Van de Zande 2007, 
Cappa et al. 1997, Galante, Tralli, Zuffi & Avanzi 2000, Janssen 2003, Miceli & Caramazza 
1993). Al deze studies rapporteren dat de patiënten een voorkeur vertonen voor regelma-
tige klemtoonproductie en onregelmatige klemtoonpatronen regulariseren. De vraag doet 
zich voor of woordklemtoonproductie van kinderen met (een risico op) ontwikkelingsdys-
lexie eenzelfde patroon vertoont als bij volwassenen met verworven dyslexie. 
 Het doel van deze studie is om een vergelijking te maken tussen de klemtoontoeken-
ning van driejarige zich normaal-ontwikkelende kinderen en even oude risicokinderen. Een 
dergelijke vergelijking draagt bij aan het inzicht in linguïstische voorlopers van dyslexie en 
aan de beschrijving van de fonologische verwerving/het fonologische tekort van kinderen 
met (een risico op) dyslexie. Echter, omdat driejarige kinderen nog niet kunnen lezen en 
schrijven, is niet duidelijk of eventuele problemen met klemtoonverwerving daadwerkelijk 
als voorspeller van leesproblemen fungeren. Dat kan pas getoetst worden op het moment 
dat de kinderen naar school gaan. Binnen de opzet van het vierjarige koepelproject waar 
dit onderzoek deel van uitmaakte, was het niet mogelijk deze ontwikkeling nog in kaart 
te brengen. Als voorlopige oplossing werd de studie aangevuld door klemtoontoekenning 
te bestuderen bij een groep schoolgaande dyslectische kinderen. Als klemtoonproblemen 

2  Twee voorbeelden van (Engelse) klemtoontoekenningsfouten die Coltheart et al. geven zijn: apex gerealiseerd als 

[’pEks] en surplus als [s’pl  s]. v
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kenmerkend zijn voor dyslectische kinderen, dan moeten dergelijke problemen ook in deze 
groep aanwezig zijn.3 Voordat echter dieper op dit onderzoek ingegaan kan worden, is een 
beknopte uitleg van het Nederlandse klemtoonsysteem nood zakelijk.
 

•	 2		 nederlandse	klemtoon	en	de	verwerving	ervan

Fonetisch hebben beklemtoonde lettergrepen in het Nederlands een langere duur en gro-
tere amplitude (luidheid) dan onbeklemtoonde lettergrepen (Slootweg 1988, Sluijter & 
Van Heuven, 1995, 1996). Onbeklemtoonde klinkers/vocalen kunnen reductie ondergaan 
(Kager 1989, Trommelen & Zonneveld 1999), hoewel reductie veel minder vergaand is 
dan bijvoorbeeld in het Engels. Typologisch gezien kent het Nederlands lexicale klem-
toontoekenning: er zijn sterke neigingen naar regelmatige patronen, maar uitzonderingen 
zijn aanwezig. Het ritmische patroon van monomorfematische woorden (woorden zonder 
morfologische structuur), waar we hier naar kijken, is trocheïsch, met een voorkeur voor 
beklemtoond-onbeklemtoonde lettergreepvolgordes. 
 Een belangrijk kenmerk van de beklemtoning van Nederlandse monomorfematische 
woorden is de ‘three syllable window’ generalisatie (Kager 1989, Trommelen & Zonneveld 
1989, 1999). Deze regel stelt dat de hoofdklemtoon altijd valt op een van de laatste drie 
lettergrepen, nooit daarvoor. Woorden moeten voldoende lang zijn om deze regel in wer-
king te zien: a.lu.mí.ni.um, a.vo.cá.do, lo.co.mo.tíef; wat nooit voorkomt zijn woorden zoals 
*mácaroni, *kámeleon. Het Nederlandse woordklemtoonsysteem is kwantiteitsgevoelig: het 
gewicht van een lettergreep, dat bepaald wordt door de structuur van het rijm ervan (de 
klinker en alles erna), is van belang in de bepaling van de positie van klemtoon in het 
woord. Het gewicht van een lettergreep kan een van de volgende waarden hebben: licht, 
zwaar, of superzwaar. De definities van deze waarden zijn als volgt:

−	 	Lichte lettergreep: lettergreep eindigend in een vocaal, bijvoorbeeld –ee in het woord 
zee, -o in het woord sal.to;

−	 	Zware lettegreep: lettergreep eindigt in een korte vocaal en een enkele consonant, 
bijvoorbeeld  -ak in het woord dak; -os in het woord cha.os; 

−	 	Superzware lettergreep: lettergreep eindigt in een vocaal en twee consonanten, bij-
voorbeeld –ind in het woord kind en –alt in ba.salt,  of een lange vocaal en een conso-
nant, zoals -aas in het woord kaas en –ier in ri.vier. 

De volgende regels kunnen voor klemtoontoekenning in monomorfematische woorden 
worden geformuleerd (Daelemans, Gillis & Durieux 1994, Kager 1989, Nouveau 1994, 
Trommelen 1991, Zonneveld & Nouveau 2004):

3   Deze aanpak impliceert niet dat we op basis van de klemtoondata de ‘aangedane’ risicokinderen kunnen 

onderscheiden van de kinderen die geen leesproblemen zullen gaan vertonen. Dat kan pas als die kinderen de 

schoolgaande leeftijd hebben bereikt en de data op leesmaten en andere afgenomen taalmaten geanalyseerd zijn. 

Het gaat er hier om dat we willen vaststellen of klemtoonproblemen in beide leeftijdsgroepen voorkomen, en zo 

ja, in welke relatieve mate. 
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–  Als de finale lettergreep licht is, dan is de hoofdklemtoon prefinaal, ongeacht de struc-
tuur van de prefinale lettergreep, bijvoorbeeld py.já.ma, a.gén.da, ca.sí.no, di.pló.ma, nin.
tén.do, a.vo.cá.do, hy.po.the.nú.sa.

–  Als de finale lettergreep zwaar is, dan is de hoofdklemtoon prefinaal óf derde van 
rechts, afhankelijk van de structuur van de prefinale lettergreep; als de prefinale let-
tergreep zwaar is, dan is de klemtoon prefinaal, bijvoorbeeld e.lék.tron, ro.don.dén.dron, 
Gi.brál.tar, Ma.da.gás.kar, Du.bróv.nik, Po.séi.don; als de prefinale lettergreep licht is, dan 
wordt de klemtoon toegekend op de lettergreep derde van rechts, bijvoorbeeld á.na.
nas, lú.ci.fer, á.no.rak, má.ra.thon, Je.rú.za.lem, Py.thá.go.ras, a.lu.mí.ni.um.

–  Als de finale lettergreep superzwaar is, dan is de hoofdklemtoon finaal, bijvoorbeeld 
stu.dént, pre.si.dént, le.di.kánt, te.le.fóon, pi.ráat, a.bri.kóos, lo.co.mo.tíef.

–  Woorden met finale diftongen, ten slotte, waarin vocaalsequenties met twee verschil-
lende vocalen voorkomen, gedragen zich als superzware lettergrepen; kar.wéi, kar.
bóuw, a.ve.ríj, ca.cáo, fau.téuil, ci.cho.réi. 

Merk op dat de hele woordenschat zich houdt aan de ‘three syllable window’ regel. Naast 
deze klemtoonregels, bestaan er ook onregelmatige klemtoonpatronen in het Nederlands. 
Deze onregelmatige patronen kunnen verdeeld worden in onregelmatige en hoogst 
onregelmatige patronen (Kager 1989, Nouveau 1994, Trommelen 1991, Trommelen & 
Z onneveld 1989). Voor finale lichte lettergrepen, bijvoorbeeld, zou een onregelmatig 
klemtoonpatroon míkado zijn en een hoogst onregelmatig patroon paraplú. Voorbeelden 
van elk type, volgens de zojuist genoemde literatuur, zijn weergegeven in Tabel 1. 

Lettergreepstructuur Klemtoonpatroon

prefinale lettergreep finale lettergreep regelmatig onregelmatig hoogst onregelmatig

Elk type Licht pyjáma míkado paraplú

Elk type Superzwaar telefóon ólifant Prométheus

Zwaar Zwaar eléktron bombardón tálisman

Licht Zwaar ánanas krokodíl Celébes

Tabel 1: Klemtoontoekenning van Nederlandse monomorfematische woorden.  

Criteria voor (gradaties van) onregelmatigheid zijn een relatief lage frequentie (Tromme-
len 1991), het ondergaan van verschuiving in substandaardspraak (in plaats van página, 
bijvoorbeeld pagína) en het vermijden van onregelmatige patronen in experimenten met 
nonsenswoorden (zie beneden). Verwerving van de Nederlandse klemtoonregelmatighe-
den vereist dus het oppikken van de regelmatigheden en onregelmatigheden. Dit is geen 
gemakkelijk proces, omdat regelmatige patronen klemtoon op verschillende posities van 
het woord kunnen hebben (pyjáma, ánanas, telefóon). Om deze klemtoonposities te ver-
werven en te kunnen gebruiken, moeten kinderen ook het besef krijgen van de exacte 
segmentele samenstelling van de lettergreep, met name in termen van het rijm.
 Verwerving van de Nederlandse klemtoonregels vereist dus verwerving van ritmische 
patronen, lettergreepstructuur en syllabegewicht. Eerdere studies naar de verwerving van 
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Nederlandse klemtoon bevatten zowel longitudinaal onderzoek van de spontane spraak 
van jonge kinderen (Fikkert 1994, 1998), als experimenteel onderzoek met drie- en vier-
jarige kinderen (Nouveau 1994, Zonneveld & Nouveau 2004). De focus zal hier liggen op 
de experimentele studies, omdat dat soort onderzoek een vergelijking van klemtoonver-
werving mogelijk maakt op een leeftijdsmoment met gecontroleerde factoren. Nouveau 
(1994) stelde voor haar experiment onzinwoorden samen voor elke klemtooncategorie 
van Tabel 1. Een onzinwoord kon dus regelmatige (karabílo), onregelmatige (karábilo), 
en hoogst onregelmatige (karabiló) klemtoon bevatten. Bovendien voegde ze een catego-
rie van verboden klemtoontoekenning toe. Deze verboden doelvormen schenden óf de 
‘three syllable window’ regel (*kárabilo) óf de toekenning van klemtoon op basis van let-
tergreepgewicht (*kánakta). Kinderen werden gevraagd de onzinwoorden te herhalen in 
een test. De aanname is dat hun realisaties hun woordklemtooncompetentie weergeven. 
Onzinwoorden in plaats van bestaande woorden werden gebruikt om lexicale invloed te 
minimaliseren en om de lettergreepstructuur optimaal te kunnen controleren. 
 Nouveau vond dat regelmatige en onregelmatige klemtoonpatronen beter werden 
geproduceerd (herhaald) dan de hoogst onregelmatige en verboden klemtoonpatronen. 
De verboden doelvormen werden gerealiseerd met de meeste ‘fouten’, wat – opvallend 
genoeg – vrijwel altijd inhield dat ze werden geproduceerd als een regelmatigere vorm. 
De vierjarige kinderen vertoonden minder ‘fouten’, dus minder neiging tot regularisering, 
dan de driejarige kinderen (zie Tabel 2). Nouveau’s bevindingen suggereren dat klemtoon-
verwerving een geleidelijk proces is, met een constante voorkeur voor regelmatige boven 
meer onregelmatige klemtoon. Bovendien zijn kinderen van jongs af aan gevoelig voor 
het domein van klemtoon van monomorfematische woorden, want verboden klemtoon-
patronen zijn moeilijk te produceren voor ze.4 

Leeftijd Klemtoonpatroon

regelmatig onregelmatig hoogst onregelmatig verboden

3 jaar 22% 40% 50% 64% 

4 jaar 16% 31% 55% 60% 
  
  Tabel 2:  Foutenpercentages in de klemtoontaak van Nouveau (1994) per leeftijdsgroep en mate van 

regelmatigheid. 

De fonologische deficiëntiehypothese van dyslexie veronderstelt dat fonologische repre-
sentaties zwak zijn bij kinderen met (een risico op) dyslexie. Dit leidt tot de verwach-
ting dat de verwerving van fonologische vaardigheden, zoals het accuraat hanteren van 
woordklemtoonregelmatigheden, zwakker zal zijn bij deze groep kinderen dan bij zich 

4   Een aanname die aan de gehele test ten grondslag ligt, is dat kinderen de hier aangesproken woordenschat 

(van ‘monomorfematische’ woorden) als zodanig kunnen hanteren. In elk geval hebben de kinderen waarover 

gerapporteerd wordt in Fikkert (1994, 1998) vierlettergrepige output van het type telefízie, met correcte klemtoon, 

in hun derde jaar (2;x). Onderdeel van deze aanname is ook dat ze deze woordenschat kunnen onderscheiden 

van woorden met uitgangen als –tje (diminutief) en van samenstellingen, waarin de ‘three syllable window’ 

geschonden kan worden: ólifantje, fótotoestel, etc. De impopulariteit van ‘verboden klemtoonpatronen’ in de test 

kan gezien worden als een aanwijzing voor de correctheid van deze aanname.  

Taalk BW nr.3-08.indd   246 05-12-2008   10:23:21



Woordklemtoonproductie	van	kinderen	met	(een	risico	op)	dyslexie	

247

normaal-ontwikkelende kinderen. Als een fonologische deficiëntie kenmerkend is voor de 
risicokinderen die daadwerkelijk dyslectisch worden en niet voor de risicokinderen met 
een normale leesscore, dan zal de gemiddelde accuratesse van de hele risicogroep, dus met 
zowel de risicokinderen die wel dyslexie krijgen en degenen die dat niet zullen vertonen, 
lager zijn dan dat van de controlegroep van kinderen zonder een familiair risico op dys-
lexie. Op basis van de bevindingen van Nouveau kan bovendien verwacht worden dat als 
er een verschil tussen de risico/dyslectische groep en de controlegroep bestaat, dat dit zich 
zal uiten als een vertraging; de dyslectische en risicokinderen zullen wel de regelmatige 
klemtoonpatronen hebben verworven, maar zullen meer problemen vertonen met de 
onregelmatige klemtoonpatronen. Realisaties van regelmatige klemtoonpatronen zullen 
dan minder ‘fouten’ bevatten dan die van onregelmatige en verboden doelvormen. 
 Deze aannames werpen bovendien de vraag op of de aangenomen verschillen tussen 
de kinderen (met een risico op) dyslexie en de controlegroepen verklaard kunnen worden 
door minder gedetailleerde fonologische representaties van de segmentele structuur van 
de (onzin)woorden. Klemtoontoekenning is afhankelijk van lettergreepstructuur. Incor-
recte of incomplete segmentele representaties zouden kunnen leiden tot problemen met 
klemtoontoekenning. Aangezien de fonologische deficiëntiehypothese voorspelt dat de 
opbouw van (onzin)woorden moeilijker is voor risico/dyslectische kinderen, kan aan-
genomen worden dat de risico- en dyslectische groep zwakkere resultaten zal behalen 
op maten die in de literatuur gebruikt worden om fonologische representaties te meten. 
De kinderen met (een risico op) dyslexie zouden dan vooral lagere scores behalen op het 
percentage correct gerealiseerde fonemen in de test.

•	 3		 methode

3.1  Proefpersonen

De proefpersonengroep bestond uit twee leeftijdsgroepen, een kleutergroep, met driejarige 
risico- en controlekinderen, en een schoolgaande groep, met dyslectische en normaallezende 
kinderen. De groep kleuters bestond uit 49 kinderen met een risico op dyslexie (gemid-
delde leeftijd 3;3) en 28 controlekinderen (gemiddelde leeftijd 3;1). 
 De risicokinderen hadden allemaal ten minste één ouder met leesproblemen. De 
ouders in kwestie kregen een leestestbatterij voorgelegd, waarin een onzinwoorddictee, 
twee technische leestaken, een verbale kort-termijngeheugentest, snel benoemen en ver-
bale competentie voorkwamen. Op basis van een standaard discrepantiescore (Kuijpers et 
al. 2003) werd bekeken of de ouders inderdaad leesproblemen hadden en of het kind in 
de risicogroep thuishoorde. 
 De kinderen kregen, naast de eigenlijke test, ook taken voorgelegd van de SON-R, een 
non-verbale intelligentietest (Snijders, Tellegen & Laros 1988). De gemiddelde IQ’s van de 
twee groepen (controle: 111.6 (SD 14.5) en risico: 109.5 (SD 13.0)) waren niet verschil-
lend (p = .53). De kinderen uit de controlegroep hadden geen dyslectische familieleden. 
In de risico- en de controlegroep bevonden zich geen kinderen met een voorgeschiedenis 
van gediagnosticeerde taalontwikkelingsproblemen.
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 De schoolgaande groep bestond uit 19 kinderen met dyslexie (gemiddelde leeftijd 9;1) 
en 31 normaallezende kinderen (gemiddelde leeftijd 8;5). De dyslectische kinderen had-
den allemaal een dyslexiecertificaat en waren dus allen als dyslectisch gediagnosticeerd. 
Kinderen met een duidelijke geschiedenis van spraak- en/of taalproblemen waren uit-
gesloten. De controlekinderen vertoonden geen lees- of taalproblemen. Als extra maat 
kregen beide groepen de onzinwoordtest De Klepel (Van den Bos et al. 1994) voorgelegd, 
waarvoor in een tijdsbestek van twee minuten zoveel mogelijk onzinwoorden correct 
gelezen moeten worden. De score van de dyslectische groep op deze maat was 5.6 (SD 
1.8) en van de controlegroep 10.3 (SD 1.5). Dit verschil was, zoals verwacht, significant (t 
= 9.31, p<0.001, df = 48). Het moet opgemerkt worden dat er geen goede leeftijdsmatch 
was tussen de dyslectische en controlekinderen, omdat de controlekinderen beduidend 
jonger waren dan de dyslectische kinderen. Dit is echter in dit geval geen onoverkomelijk 
probleem, juist omdat de dyslectische kinderen ouder waren en dus voordeel hadden in 
de vergelijking.

3.2   Taak en materiaal

De woordklemtoontaak waarover hier gerapporteerd wordt, was gebaseerd op die van 
Nouveau (1994). De taak bevatte fonotactisch correcte onzinwoorden die varieerden 
in lengte (twee tot vier lettergrepen), lettergreepgewicht (licht, zwaar, superzwaar en 
diftong) en klemtoonpositie (finaal, prefinaal, prefinaal en pre-prefinaal). De 39 stimuli 
behoren tot vier verschillende categorieën van regelmatigheid: regelmatig, onregelmatig, 
hoogst onregelmatig en verboden (zie Tabel 1). 
 Nouveau’s stimuli werden licht aangepast om lexicale invloed op de onzinwoorden 
verder te minimaliseren, en om de kinderen in de taak geïnteresseerd te houden, door de 
klanken te veranderen. Dus, waar Nouveau – ver uiteen in de test – talaktan aanbood als 
taláktan (regelmatig), talaktán (onregelmatig) en tálaktan (verboden), hoorde het kind in de 
huidige test taláktan, kawaptán en pánaktam. We waren ons bewust van de mogelijkheid dat 
verschillen op kunnen treden door deze segmentele veranderingen, maar oordeelden dat 
deze niet opwogen tegen de wens om gegevensverlies te beperken. 
 De stimuli (zie Appendix) werden ingesproken door een moedertaalspreker van het 
Nederlands. Om vast te stellen of de klemtoontoekenning van deze opnames ondubbelzin-
nig was, werd aan vijf onwetende volwassenen gevraagd de klemtoon van de 39 onzin-
woorden aan te geven. De waargenomen klemtoontoekenning kwam overeen met die van 
de opzet van de test (195/195, 100%).

3.3  Procedure en data-analyse

De kinderen uit de kleutergroep werden allemaal getest in de kindertaalonderzoeksruimte 
van het Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS. De woordklemtoontaak was onderdeel 
van een grotere testbatterij, waarin spraaktaalvaardigheden en IQ werden getest. De taak 
was verdeeld over twee sessies, die als derde en vijfde werden afgenomen. Het kind zag op 
papier een plaatje van een fantasiedier, hoorde de naam van dit dier door een Fostex 6301B 
luidspreker, en werd gevraagd deze naam te herhalen. Nadat de reactie was gegeven, werd 
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het plaatje op een spelbord gelegd. Als alle plaatjes waren aangeboden, was het spelbord 
vol, en kreeg het kind een sticker. De realisaties van de kinderen werden opgenomen op 
een Tascam DA-P1 DATrecorder met een gevoelige microfoon (Crown PZM-185). 
 De opnames werden getranscribeerd door twee onderzoekers. De overeenkomst tus-
sen de transcribenten wat betreft lettergreepstructuur en woordlengte was 82% en die op 
klemtoon was 95%. Verschillen tussen de transcribenten werden in overleg opgelost. 
 Vervolgens werd gescoord of de realisaties van de kinderen ‘identiek’ of ‘niet-identiek’ 
waren (zie Tabel 3 op de volgende bladzijde voor voorbeelden). Identiek betekent dat de 
realisatie identiek in woordvorm (lettergreepstructuur en lengte) en woordklemtoon was 
vergeleken met de doelvorm. Realisaties met identieke woordvorm en woordklemtoon, 
maar met incorrecte fonemen (bijvoorbeeld patipón voor katipón) werden ook als iden-
tiek gescoord, omdat de klemtoontoekenning en lettergreepstructuur van deze realisaties 
gelijk was aan de doelvorm. Niet-identieke realisaties werden gescoord als ‘gelijk’ als de 
mate van (on-)regelmatigheid van de uiting dezelfde was als die van de doelvorm (vol-
gens de classificatie van Tabel 1), als ‘regelmatiger’ als het een regelmatigere realisatie was 
(bijvoorbeeld van (hoogst) onregelmatig naar regelmatig), en ‘onregelmatiger’ als het een 
minder regelmatige uiting was (bijvoorbeeld van regelmatig naar (hoogst) onregelmatig). 
De soorten veranderingen werden ook genoteerd. 
 Daarnaast werd als een maat van de kwaliteit van fonologische representaties, het 
percentage correct gerealiseerde fonemen (pcf) berekend voor de uitingen. Per uiting 
werd het aantal correct herhaalde fonemen gedeeld door het totale aantal doelfonemen. 
Foneemomissies en -vervangingen werden als fout geteld. Foneemadditie werd, in 
tegenstelling tot de klemtoonanalyses, voor deze telling niet meegenomen, omdat dat in 
de dyslexie- en taalstoornisliteratuur niet gebruikelijk is bij deze score van fonologische 
representaties. Twintig procent van de scores werd gecontroleerd door een tweede 
scoorder. De overeenkomst tussen de resultaten hiervan was 94%. Voorbeelden van 
codering en scores zijn te vinden in Tabel 3. 
 De dyslectische kinderen uit de schoolgaande groep werden getest in het bovenge-
noemde kindertaallab, hun remedial teachingruimte, of hun school. De controlekinderen 
werden getest op hun school. Ook hier maakte de klemtoontaak deel uit van een grotere 
testbatterij. De procedure en data-analyse waren gelijk aan die van de kleuters, met het 
verschil dat de taak in een keer werd afgenomen en de fantasiedieren in PowerPoint wer-
den vertoond. 
 De transcriptieovereenkomst voor lettergreepstructuur en woordlengte was 88% en 
voor klemtoonpositie 97%. De coderingsovereenkomst was 99%. 

•	 4		 resultaten

Deze resultatensectie bestaat uit twee delen. Eerst zullen de resultaten besproken worden 
in termen van identieke en niet-identieke realisaties, regelmatigheid, en veranderingen in 
de doelvormen. Daarna zullen de percentages correct gerealiseerde fonemen vergeleken 
worden. 

Taalk BW nr.3-08.indd   249 05-12-2008   10:23:22



250

ElIsE	dE	BrEE,	WIm	ZonnEvEld,	FrAnk	WIjnEn	En	domInIquE	nouvEAu

Doelvorm Transcriptie Regelmatigheid

Realisatie Transcriptie Identiek? Veranderingen Regelmatigheid PCF

katipón kati’pn Identiek - onregelmatig 100%

patipón pati’pn Identiek - onregelmatig 86%

kokatipón kokati’pn Gelijk Syllable additie
(ko)

onregelmatig 100%

kapón ka’pn Gelijk Syllable omissie
(ti)

onregelmatig 71%

kátipon ‘katipn Regelmatiger Stress shift
(pon	→ ka)

regelmatig 100%

katipónt kati’pnt Regelmatiger Gewichtstoename
(pon → pont)

regelmatig 100%

katipó kati’po Onregelmatiger Gewichtsverlies
(pon	→ po)

hoogst onregelmatig 86%

katípon katIk’po Onregelmatiger Gewichtstoename 
(ti → tIk)
Gewichtsverlies
(pn → po)

hoogst onregelmatig 57%

  
  Tabel 3:  Voorbeelden van uitingen van kinderen, gecodeerd voor veranderingen in regelmatigheid, 

fouten, en mate van regelmatigheid. De kolom uiterst rechts geeft het percentage correct 
g erealiseerde fonemen weer. 

4.1  Realisatie van woordklemtoon

Regelmatigheid 
Om vast te kunnen stellen of de risicogroep en de dyslectische groep minder identieke 
woordklemtoonherhaling hebben dan hun respectievelijke controlegroepen, werden de 
percentages (en aantallen) identieke en niet-identieke realisaties vergeleken (Tabel 4). 
Onthoud dat ‘identiek’ verwijst naar identieke klemtoon, lengte en lettergreep, en niet 
naar foneemrealisatie (zie Tabel 3).

Allereerst worden nu de resultaten van de kleutergroep besproken. Een t-toets toont aan 
dat de proportie identieke realisaties (per kind) verschillend was tussen de groepen (t = 
2.26, p = .0226 df = 77), met een lagere identieke score voor de risicogroep.5 Regelmatigere 
realisaties kwamen meer voor in de risicogroep dan in de controlegroep. Bovendien pro-
duceerde de risicogroep twee keer zoveel eenlettergrepige uitingen als de controlegroep.  

5   Een t-toets op de proporties identieke en gelijke realisaties per kind leverde eenzelfde patroon op: t = 2.24,             

p = .028, df = 77.
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Kleuter School

Controle Risico Controle Dyslexie

Identiek 45.0  35.5 90.0 83.3

(492/1092) (678/1911) (1088/1209) (617/741)

Gelijk 24.9 24.4 2.6 5.0

(272/1092) (447/1911) (31/1209) (37/741)

Regelmatiger 21.8 29.1 5.8 9.0

(239/1092) (556/1911) (70/1209) (67/741)

Onregelmatiger 7.8 8.0 1.7 2.7

(78/1092) (152/1911) (20/1209) (20/741)

Een lettergreep 1.0 3.1 0 0

(11/1092) (59/1911) (0/1209) (0/741)

  Tabel 4:  Percentages (en aantallen) van voorkomens per antwoordcategorie per groep. 
   Identiek = realisatie van doelvormstructuur en klemtoonpatroon; 
  Gelijk = realisatie van doelvorm met fouten, maar met gelijke mate van regelmatigheid; 
  Regelmatiger = realisatie van doelvorm veranderd naar een regelmatiger patroon; 
  Onregelmatiger = realisatie van doelvorm veranderd naar een onregelmatiger patroon, 
  Een lettergreep = één-lettergrepige realisaties.

De identiekscores van beide schoolgaande groepen zijn beduidend hoger dan die van de 
kleutergroepen. Toch zijn ook hier groepsverschillen vast te stellen (t = 2.97, p = .005, 
df = 48), met een lagere identiekscore voor de dyslectische groep.6 Ook hier kwamen 
regelmatigere, maar ook gelijke realisaties meer voor dan in de controlegroep. In beide 
leeftijdsgroepen behaalden de controlegroepen dus hogere identiekscores. De risico- en 
dyslectische groep vertoonden meer regularisaties dan hun controlegroep. 
 Een verdeling van identieke en niet-identieke realisaties per klasse van regelmatigheid 
laat eenzelfde beeld zien: hoe onregelmatiger de doelvorm, hoe lager de identiekscore en 
hoe meer regularisatie voorkomt (Figuur 1). De risicogroep en de dyslectische groep lieten 
echter meer regularisatie zien dan hun respectievelijke controlegroepen. 
 De risicogroep laat echter ook iets meer onregelmatigere realisaties zien dan de kleuter-
controlegroep. Inspectie van de gegevens doet vermoeden dat dit verschil veroorzaakt wordt 
door lettergreepcomplexiteit, wat kennelijk grotere invloed heeft op de uitingen van de 
risicogroep dan van de controlegroep. Bijvoorbeeld, doelvormlengte en complexiteit leidden 
tot meer coda-omissie (taláktan als talátan, dit is een regelmatige patroon gerealiseerd als een 
hoogst onregelmatige patroon) en lettergreepomissie (monítaron als patítun, dit is een regel-
matig patroon gerealiseerd als een hoogst onregelmatig patroon). Fonologische complexiteit 

6   Een t-toets op de proporties identieke en gelijke realisaties per kind leverde eenzelfde patroon op: t = 2.13,              

p = .04, df = 48.
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lijkt dus een verstorende factor te zijn die leidt tot irregularisaties.7 De vorming van verboden 
klemtoonpatronen was echter zeldzaam; de uitingen van beide groepen gehoorzaamden in 
feite aan de regels voor de ‘three syllable window’ van Nederlandse klemtoon. Irregularisatie 
was infrequent in de uitingen van de schoolgaande groepen.
 Voor alle (leeftijds)groepen was irregularisatie veel minder frequent dan regularisatie. 
Anders dan bij de irregularisaties, leek fonologische complexiteit geen rol te spelen bij 
regularisatie. Om de doelvormen te regulariseren kwamen klemtoonverschuiving (katipón 
> kátipon) en gewichttoename van de lettergreep (een (finale) lettergreep zwaarder maken, 
zoals genimó > genimóos) voor. 

Figuur 1: Realisatie per doelvormcategorie per groep

7   Een vergelijking tussen de proporties identieke realisatie op 4 doelvormen uit de categorie ‘regelmatige klemtoon’ 

oplopend in fonologische complexiteit bevestigt dit beeld. De identiekscore van de doelvorm fenímo (niet 

complex) is 0.61, van dápikon (complex door finale zware lettergreep) 0.57, van monítaron (complex door lengte 

en finale zware lettergreep) 0.22, en van taláktan (complex door mediale cluster en finale zware lettergreep) 0.23. 

Een ANOVA op deze identieke scores levert een significant effect op (F = 15.18, p = <.001, df = 3, 311). Posthoc 

toetsen laten zien dat er geen verschillen zijn tussen de identiekscores van dápikon en fenímo (p = . 32), en tussen 

monítaron en taláktan (p = .74), maar wel tussen dápikon en monítaron (p < .001), tussen dápikon en taláktan (p < 

.001), tussen fenímo en monítaron (p < .0001), en tussen fenímo en  taláktan (p < .001). 
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Veranderingen in woord- en lettergreepstructuur 
Als een uiting qua woordvorm of klemtoonpatroon afweek van de doelvorm, kon dat 
komen door verschillende typen veranderingen (zie Tabel 3). De percentages identieke 
realisaties waren lager voor de risicogroep en de dyslectische groep dan voor hun controle-
groepen. Er kwamen dus meer veranderingen voor in de realisaties van de eerstgenoemde 
groepen. De percentages van de verschillende soorten veranderingen staan weergegeven 
in Tabel 5. 

Kleuter School

Controle Risico Controle Dyslexie

Lettergreepadditie 6.4 7.5 0.2 0.1

(70/1092) (143/1911) (3/1209) (1/741)

Lettergreepomissie 18.5 27.0 0.0 0.3

(203/1092) (517/1911) (0/1209) (2/741)

Klemtoonverschuiving 5.4 9.8 6.1 8.8

(59/1092) (188/1911) (74/1209) (67/741)

Gewichtsverlies 25.2 27.8 3.6 5.5

(276/1092) (532/1911) (44/1209) (39/741)

Gewichtstoename 19.0 25.4 3.7 7.0

(208/1092) (485/1911) (8/1209) (18/741)

  Tabel 5: Veranderingen per groep in percentages (en aantallen) van voorkomen.

In beide leeftijdsgroepen waren de frequentieverhoudingen van de veranderingen die 
zich voordeden gelijk. Bij de kleutergroep kwamen gewichtstoename (genimó > genimóos), 
gewichtsverlies (door een (finale) lettergreep lichter te maken, als pakídon > pakído) en 
lettergreepomissie (genimó > gemó) het meest voor. Bij de schoolgaande groep waren dat 
klemtoonverschuiving (sotá >	sóta), gewichtstoename en gewichtsverlies. Echter, de risico-
groep en de dyslectische groep vertoonden altijd een hogere frequentie van deze verande-
ringen dan hun controlegroepen. 
 Niet elke observatie uit deze reeks kan statistisch worden onderbouwd: een reeks 
t-toetsen met de proportie van verandering per kind (lettergreepadditie, lettergreepomissie, 
klemtoonverschuiving, gewichtsverlies, en gewichtstoename) als afhankelijke variabele en 
Groep (Risico en Controle) als vaste factor laat zien dat alleen lettergreepomissie een groeps-
verschil oplevert (t = -1.59, p = .042, df = 77). Bij de schoolgaande groep werd ook alleen bij 
lettergreepomissie een groepseffect gevonden (t = -1.79, p < .0001, df = 48).
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 De veranderingen leidden over het algemeen tot regularisaties.8 Er is een klein aantal 
uitzonderingen op dit patroon. Realisaties van de taláktan (regelmatig) kawaptán (onregel-
matig) pánaktam (verboden) reeks, bijvoorbeeld, vertoonden gewichtsverlies door woord-
interne clusterreductie in alle drie de doelvormen. Deze clusterreductie kan leiden tot 
regularisatie (in het geval van pánaktam als pánatam) maar ook tot irregularisatie (in het 
geval van taláktan als talátan). Gewichtsverlies kwam voor in de reeks monítaron (regelma-
tig), notimalón (onregelmatig), tonimáron (hoogst onregelmatig) en nómipalon (verboden), 
bijvoorbeeld monítaron als nítero. Dit proces van gewichtsverlies in de finale lettergreep lijkt 
niet zozeer een gevolg van regularisering te zijn, alswel van woordlengte, complexiteit en 
de bijbehorende druk op het korte-termijn geheugen (zie ook voetnoot 7). 

4.2  Het percentage correct gerealiseerde fonemen

Sectie 4.1. bevatte een verslag van de suprasegmentele aspecten van de onderzoeks-
gegevens. 
 In deze sectie worden de percentages correct gerealiseerde fonemen per kind bere-
kend. Deze maat wordt in dyslexieliteratuur vaak toegepast als indicator van fonologische 
representaties en wordt daarom hier ook in beschouwing genomen. De hypothese is dat de 
scores van de risicogroep en de dyslectische groep lager zullen zijn, omdat vaak gevonden 
is dat fonologische representaties bij deze groepen zwakker zijn. Bovendien kan verwacht 
worden dat het percentage correct gerealiseerde fonemen van (hoogst) onregelmatige en 
verboden klemtoonpatronen lager is dan dat van regelmatige klemtoonpatronen. 

Kleuter School

    Controle     Risico Controle Dyslexie

PCF regelmatig 70.8 (24.2) 68.2 (24.7) 99.2 (4.3) 96.2 (9.0)

PCF onregelmatig 71.9 (23.9) 67.8 (23.6) 97.3 (6.2) 96.3 (8.1)

PCF hoogst onregelmatig 66.9 (22.8) 59.8 (22.8) 97.4 (7.5) 96.3 (8.6)

PCF verboden 59.9 (18.7) 53.1 (19.3) 94.7 (8.5) 92.2 (8.9)
  
  Tabel 6:   Percentages correct gerealiseerde fonemen (pcf) per groep voor de verschillende gradaties van 

regelmatigheid.

8   Het gegeven dat de risicogroep en de dyslectische groep gewichtstoename toepassen zou opgevat kunnen worden 

als strijdig met het idee dat deze groepen meer moeite hebben met complexe fonologische representaties. Echter, 

een alternatieve interpretatie, die wij vooralsnog aanhangen, is dat problemen met fonologische representaties 

en gewichtstoename samen kunnen gaan. Juist omdat de risicokinderen en kinderen met dyslexie meer moeite 

hebben met het nazeggen van onzinwoorden, zullen ze terug moeten vallen op wat ze wel weten. Het lijkt er 

op dat ze zich bewust zijn van de zwaarte van een superzware lettergreep en dat ze terugvallen op de productie 

hiervan als dit beter zou passen voor het klemtoonpatroon. Een vraag die hier los van staat is of ze een superzware 

lettergreep wel kunnen produceren. In normale ontwikkeling verschijnen finale (extrarhymal) clusters rond 

tweejarige leeftijd (zie bijvoorbeeld Fikkert 1994). Er zou verwacht kunnen worden dat dit op driejarige leeftijd 

ook bij kinderen met een lichte vertraging het geval is. Onze gegevens laten zien dat de kinderen dit inderdaad 

kunnen.
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Voor de kleutergroep leidde een univariate variatieanalyse met het percentage correct 
gerealiseerde fonemen (per kind) als afhankelijke variabele en klemtoonregelmatigheid 
en groep als vaste factoren tot een effect van groep (F = 4.57, p = .033, df = 1, 311) en 
klemtoonregelmatigheid (F = 4.42, p < .005, df = 3, 311), maar niet tot een interactie 
tussen deze twee. (p = .38). Tukey posthoctests toonden aan dat het percentage correct 
gerealiseerde fonemen niet verschilde tussen de regelmatige en onregelmatige doelvormen 
(p = .99) en de hoogst onregelmatige en verboden doelvormen (p = .58), maar dat alle 
andere vergelijkingen wel tot verschillende percentages van correcte realisaties leidden (p 
< .05). Zowel de controlegroep als de risicogroep hadden meer moeite met foneemherha-
ling in doelvormen met hoogst onregelmatige en verboden klemtoonpatronen dan met 
regelmatige en onregelmatige patronen. De afwezigheid van een interactie duidt erop dat 
de scores van de risicogroep alleen zwakker/lager waren en niet anders beïnvloed werden 
door complexiteit. 
 De percentages correct gerealiseerde fonemen waren aanzienlijk hoger voor de school-
gaande groepen dan voor de kleutergroepen. Statistisch werd voor de schoolgaande groep 
ook een effect van groep gevonden (F = 20.60, p < .0001, df = 1, 199) en van klemtoon-
regelmatigheid (F = 21.63, p < .0001, df = 3, 199), en wederom geen interactie (p = .23). 
De dyslectische groep behaalde lagere percentages correct gerealiseerde fonemen dan de 
controlegroep, maar het patroon werd niet anders beïnvloed door complexiteit. Tukey 
posthoctesten op de mate van regelmatigheid tonen aan dat het percentage correct gerea-
liseerde fonemen van de  verboden doelvormen altijd lager was dan van de andere typen 
doelvormen (p < .001), maar dat er verder geen verschillen tussen de typen doelvormen 
waren. 

•	 5		 discussie	en	conclusie	

In dit artikel werd onderzocht of de vaardigheid van klemtoontoekenning bij driejarige 
risicokinderen en negenjarige dyslectische kinderen verschilde van die bij twee controle-
groepen. De verwachting was dat de kinderen met een risico op dyslexie en de dyslectische 
kinderen een vertraging in klemtoonverwerving en een lager percentage correct gereali-
seerde fonemen zouden vertonen ten opzichte van hun controlegroepen. Het gevonden 
overkoepelende patroon was hetzelfde voor alle (leeftijds)groepen: gegeven de indeling in 
Tabel 1, waren regelmatigere klemtoonpatronen gemakkelijker te realiseren dan (hoogst) 
onregelmatige en verboden klemtoonpatronen. Hoe onregelmatiger het klemtoonpatroon 
van de doelvorm, hoe meer regularisatie er voorkwam en hoe lager het percentage correct 
gerealiseerde fonemen. Zoals verwacht, lieten de driejarige kinderen meer regulariserende 
‘fouten’ en een lager percentage correct gerealiseerde fonemen zien dan de negenjarige 
kinderen. Maar al op driejarige leeftijd was de ‘three syllable window’ voor klemtoontoe-
kenning verworven; klemtoonplaatsing op de vierde lettergreep van links kwam nauwe-
lijks voor in realisaties van verboden klemtoonpatronen en creaties van nieuwe woorden. 
Deze bevindingen komen overeen met die voor de driejarige kinderen van Nouveau 
(1994, zie ook Zonneveld & Nouveau 2004). 
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 Belangrijk voor ons is echter de conclusie dat er naast deze overeenkomsten ook 
verschillen waren tussen de risicogroep en de dyslectische groep aan de ene kant en de 
controlegroepen aan de andere kant. De risicogroep en de dyslectische groep hadden 
meer moeite met het correct realiseren van de klemtoon en de lettergreepstructuur van 
de doelvormen dan hun controlegroepen. De driejarige kinderen van de risicogroep ver-
toonden meer regularisatie en eenlettergrepige uitingen dan de driejarige controlegroep. 
De dyslectische kinderen vertoonden meer regularisatie. De risicogroep en de dyslectische 
groepen lieten ook meer veranderingen zien van klemtoon- en lettergreepstructuur. Het 
soort processen dat de controlegroepen en de risico- en dyslectische groepen toepasten was 
gelijk, maar de frequentie ervan was hoger voor laatstgenoemde groepen. Dit verschil was 
alleen significant voor syllabe-omissie, maar het patroon was gelijk voor alle onderzochte 
processen. Het merendeel van deze fonologische veranderingen leidde tot regularisaties, 
maar irregularisaties kwamen ook voor, en dan relatief veel bij de driejarige kinderen. 
Deze resultaten lijken niet alleen te wijzen op een (subtiele) vertraging wat betreft 
klemtoonverwerving voor kinderen met (een risico op) dyslexie, maar laten ook zien 
dat de fonologische deficiëntiehypothese naast fonologische verwerking en fonologisch 
bewustzijn, ook verwerving van primaire fonologische vaardigheden zou moeten incor-
poreren.9 
 Op basis van de bevindingen kan beargumenteerd worden dat er een interactie is tus-
sen klemtoonverwerving en verwerving van fonologische representaties. De risicogroep 
en de dyslectische groep behaalden lagere percentages correct gerealiseerde fonemen dan 
de controlegroepen, wat duidt op meer moeilijkheden met het construeren van (nieuwe) 
fonologische representaties (zie bijvoorbeeld Carroll & Snowling 2004, Pennington & Lefly 
2001 die ook zwakkere onzinwoordrepetitie vonden bij risicokinderen en de Bree, Rispens 
& Gerrits 2007, Kamhi & Catts 1986 voor dyslectische kinderen). Bij alle groepen neemt 
het percentage correct gerealiseerde fonemen af naarmate de onregelmatigheid toeneemt. 
Dit is een indicatie dat constructie van fonologische representaties van (onzin)doelvormen 
met (hoogst) onregelmatige klemtoonpatronen moeilijker is dan van regelmatige doelvor-
men. Het kan tegelijkertijd gezien worden als een bevestiging van de adequaatheid van de 
classificatie in Tabel 1.
 Onze bevindingen kunnen vanuit een iets ander perspectief nog toegelicht worden 
door een verwijzing naar de studie over een ‘instance-based’ leeralgoritme (IBL) van 
Daelemans, Gillis en Durieux (1994). Zij vonden dat dit algoritme de klemtoonpatronen 
van bestaande monomorfematische woorden van het Nederlands uit de CELEX database 
kon leren. Drie verschillende typen encodering werden aangeboden aan het algoritme: 
metrische encodering, rijmencodering en complete segmentele encodering (zie Tabel 7):  

9   Een vraag die hier rijst is of de klemtoonproblemen puur het gevolg kunnen zijn van minder effectieve fonologische 

verwerking. Onmiskenbaar speelt fonologische verwerking een rol in dit experiment; alleen al het relatieve 

verschil in aantal fouten wijst daarop. Aangezien in de resultaten echter een effect van klemtoonregelmatigheid 

zichtbaar is (net als in het oorspronkelijke experiment van Nouveau (1994), staat ook vast dat die een eigen rol 

speelt. Idealiter zouden de twee factoren, fonologische verwerking en klemtoonverwerving, uit elkaar getrokken 

moeten worden. Dit zou kunnen door ook een woord- (in plaats van alleen een onzinwoord)herhalingstaak  

af te nemen. Bij een woordbenoemingstaak speelt fonologische verwerking een veel beperktere rol dan bij 

onzinwoordherhaling. Het probleem hierbij is dat enkele onregelmatige en veel hoogst onregelmatige woorden 

onbekend zullen zijn voor driejarige kinderen en dus alsnog als onzinwoord behandeld zullen worden. 
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doelvorm Metrische encodering Rijmencodering Segmentele encodering

agénda (a:’XEnda:) licht-zwaar-licht a: En a: a:’XEnda:

  Tabel 7: Encoderingstypen voor het IBL algoritme uit Daelemans et al. (1994). 

Op basis van de meest globale manier van encoderen, de metrische encodering, slaagde 
het IBL algoritme er in om de regelmatige klemtoonpatronen te leren. De onregelmatige 
patronen werden echter veel minder vaak correct geleerd. De meest gedetailleerde manier 
van encoderen, segmentele encodering, leidde tot de beste resultaten, beter ook dan die bij 
rijmencodering: zowel de regelmatige als de onregelmatige patronen werden geleerd. Met 
andere woorden, zodra het model (uitgebreide) segmentele informatie ontving, ontstond 
een completere ‘verwerving’ van de data. Daelemans et al. (1994) speculeren dat deze seg-
mentele encodering de vorming van subregelmatigheden toestaat, waardoor completere 
verwerving mogelijk is.  
 Hypothetisch zouden de verschillende gradaties van encodering het leerpad van kin-
deren weer kunnen geven: kinderen zouden in eerste instantie vertrouwen op metrische 
encodering voor klemtoontoekenning. Zodra woord- en foneemsegmentatie (verder) ont-
wikkelen, kunnen kinderen (het verschil tussen regelmatige en) onregelmatige patronen 
in hun klemtoonrepertoire opnemen. Als dit zo is, en als complete segmentele encodering 
essentieel is voor klemtoonverwerving, dan hebben kinderen met een risico op dyslexie 
een ongelijke start, omdat problemen met fonologische representaties kenmerkend voor 
ze zijn. De verwerving van klemtoonpatronen wordt belemmerd door zwakkere fonologi-
sche representaties, wat op zijn beurt weer de verdere verwerving van klemtoonpatronen 
belemmert. Deze vicieuze cirkel zou ertoe leiden dat de competentie van deze kinderen 
met betrekking tot klemtoonpatronen (en de distincties zoals weergegeven in Tabel 1) 
onderontwikkeld blijft. 
 De resultaten van de dyslectische kinderen in de test lijken deze laatste ideeën gedeel-
telijk te bevestigen. Deze groep kinderen heeft meer moeite met de realisatie van (hoogst) 
onregelmatige klemtoonpatronen. Hun percentage correct gerealiseerde fonemen is echter 
veel hoger (>90%) dan verwacht. Deze score is nog wel steeds significant lager dan die 
van de controlegroep. Dit zou kunnen duiden op zwakkere segmentatie en fonologische 
representaties. Om deze hypothese verder te toetsen, zouden ook woordenschatresulta-
ten meegenomen moeten worden; vocabulairegroei beïnvloedt fonologische segmentatie 
(Metsala & Walley 1998) en omgekeerd bepalen fonologische encoderingsvaardigheden 
weer vocabulaire-omvang (Gathercole & Baddeley 1990). De verwachting is dus dat de 
woordenschat van de risico- en dyslectische kinderen kleiner is dan die van de contro-
legroepen. Dit is inderdaad het geval voor de risicogroep (De Bree 2007), maar voor de 
dyslectische groep zijn geen vocabulairegegevens beschikbaar. Binnen het koepelproject 
van dit onderzoek was, met het oog op de testbelasting van de kinderen, de keuze gemaakt 
om voorrang te geven aan experimentele in plaats van gestandaardiseerde taalmaten. In 
de toekomst, als de risicokinderen leren lezen en schrijven, en vastgesteld kan worden 
welke kinderen leesproblemen hebben, zullen dergelijke gestandaardiseerde maten zeker 
meegenomen (moeten) worden. 
 Samenvattend kan worden gesteld dat zowel driejarige kinderen met een risico op 
dyslexie als negenjarige kinderen met gediagnosticeerde dyslexie (subtiele) problemen 
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vertonen met verwerving van klemtoontoekenning. Deze bevindingen passen niet alleen 
binnen het idee van een fonologische deficiëntie bij dyslexie, maar geven ook aan dat het 
domein van deze deficiëntiehypothese uitgebreid moet worden met de verwerving van 
primaire fonologische vaardigheden, en dat suprasegmentele vaardigheden aandacht ver-
dienen. 
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•	 Appendix

Pseudowoordstimuli van het klemtoonexperiment 

(on)regelmatigheid

Gewicht van 
de finale 
l ettergreep

Regelmatig Onregelmatig Hoogst 
o nregelmatig

Verboden

Licht bóla sotá

fenímo kémito genimó

kanákta tamaktá págakta

karabílo taládilo pawatiló bálapulo

Zwaar kákot watóp

dápikon katipón pakídon

taláktan kawaptán pánaktam

monítaron notimalón tonimáron nómipalon

Superzwaar bokáat kóbaat

karimóon tánidoom palíkoon

kadónt tágont

falidónt sánitont parígont

Diftong katéi tánei

dotiféi kópitei pokídei
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onwillekeurig	moeten	als	dynamische	
modaliteit

1alBErt oostErhoF∗

Abstract

This article discusses the semantics of the construction type moeten huilen (‘have to cry’). 

The special character of this construction has been recognized especially by Zwart (2002). 

Zwart claims that constructions like moeten huilen give rise to an inceptive meaning of the 

sentence. However, I will show that the inference that the event described begins to hap-

pen can be cancelled. Basically, the construction type moeten huilen, as discussed by Zwart, 

contains a modal auxiliary expressing dynamic modality. In this article, I present corpus 

and questionnaire results that can be explained by the assumption that the construction 

type moeten huilen expresses the meaning that the subject of the sentence feels an internal 

necessity to carry out the act denoted by the verbal complement of moeten.

•	 1	 Inleiding

Dit artikel gaat over de semantiek van het hulpwerkwoord moeten in zinnen zoals die in (1) 
en (2). De zinnen in (1) zijn afkomstig uit bestaande publicaties over deze gebruikswijze 
van moeten. In (2) zijn voorbeelden gegeven die afkomstig zijn uit corpora.1

(1)  a Toen ik binnenkwam moest zij huilen.   (Zwart 2002:92)
  b Jan moest plotseling niezen.    (Hoeksema 1997:104)
  c  Ik moest ervan hoesten.     (Klooster 2001:59)
  d Toen ik dat hoorde moest ik aan jou denken.   (De Vries 2001:390)
(2)  a  Toen de Wehkamp-rijder uit Raalte achterom keek en zag dat Kleine in zijn 

spoor zat, moest hij lachen.
  b  Na lezing van zijn artikel moest ik denken aan een andere optelsom: IJdel plus 

woedend is aanmatigend. 

∗   De auteur is als postdoctoraal onderzoeker (BOF-mandaat 01P07107) verbonden aan de Vakgroep Nederlandse 

Taalkunde van de Universiteit Gent (Blandijnberg 2, 9000, Gent, België). De bevindingen die worden gepresenteerd 

in dit artikel kwamen tot stand in het najaar van 2006. Het materiaal van dit artikel werd eerder gepresenteerd 

tijdens de BKL-Lentetaaldag, die op 5 mei 2007 in Gent gehouden werd. Dank gaat uit naar de aanwezigen tijdens 

die presentatie en naar met name Ronny Boogaart, Frank Brisard, Johan De Caluwe en Ton van der Wouden 

voor hun opmerkingen en hun interesse voor de bevindingen en ideeën die uiteengezet worden in deze paper. 

Verder ben ik de redactie en de reviewer van Nederlandse Taalkunde erkentelijk voor hun waardevolle op- en 

aanmerkingen bij een eerdere versie.
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  c  En toen moest mevrouw Van Den Donck huilen. Niet hardop maar ik zag het 
aan haar ogen.

Dit type is vooral door Zwart (2002) onder de aandacht gebracht. Zwart verwijst naar dit 
gebruik van moeten met de term ‘onwillekeurig’ moeten. Deze term weerspiegelt de intuïtie 
dat de handelingen die beschreven worden in dergelijke zinnen onafhankelijk van de wil 
geschieden. In corpusvoorbeelden als (3) komt dat onwillekeurige karakter van de hande-
lingen expliciet naar voren.2

(3)  a Telkens wanneer Alex deze naam hoorde, moest hij onwillekeurig glimlachen.
  b Zodra het licht aanfloepte, moest ik onwillekeurig met de ogen knipperen.
  c  Maar wanneer Fish de klus zelf even vergat en alleen maar dacht aan de vijf 

miljoen dollar die het zou opleveren, (…) moest hij onwillekeurig denken aan 
het soort B-films waarin de held aan het eind omringd is door palmbomen en 
witte stranden.

In de interpretatie die Zwart (2002: 85) op het oog heeft komen zinnen als (1) “heel dicht 
in de buurt van [4], met als belangrijkste toegevoegde betekeniselement een inceptief 
aspect (d.w.z. dat gefocust wordt op de aanvang van een handeling of gebeurtenis (…)”.

(4)  Ik huilde/niesde/hoestte/dacht aan jou. 

Zwart (2002: 96) vermoedt verder dat we hier te maken hebben met een gebruik van moe-
ten dat niet modaal kan worden genoemd: “Kenmerkend voor modale hulpwerkwoorden 
is dat ze het onmogelijk maken een waarheidswaarde toe te kennen aan de propositie die 
erin vervat is (d.w.z. de zin zonder het modale hulpwerkwoord).” Hij illustreert dit aan de 
hand van voorbeelden als (5).  

(5)  a Jullie moeten je voor 8 uur melden.  impliceert niet
  b Jullie melden je voor 8 uur.

Volgens Zwart is bij onwillekeurig moeten die implicatie wel mogelijk:3

(6)  a Hij moest (opeens) huilen.   impliceert
  b Hij huilde (opeens).

1  De zinnen zijn afkomstig uit Meppeler Courant, januari 1994 (in INL 38 Miljoen Woorden Corpus), NRC Handelsblad, 

januari 1995 (in INL 27 Miljoen Woorden Corpus) en voorgelezen tekst uit de blindenbibliotheek (in Corpus 

Gesproken Nederlands, fn0010026).

2   De zinnen zijn afkomstig van http://www.prono.nl, http://www.marjolein.verhalensite.com (januari 2007) en 

Post, Elvin. 2006. Vals beeld. Amsterdam: Anthos. pagina 21.

3   In de literatuur worden operatoren die deze eigenschap hebben aangeduid als veridicale operatoren (zie met 

name Zwarts 1995 en Giannakidou 1998, 1999). Veridicale operatoren worden gedefinieerd als operatoren 

waarvoor geldt dat uit het feit dat Op p (waarin Op staat voor een logische operator en p voor de propositie die 

wordt gemodificeerd door die operator) waar is volgt dat de propositie p waar is. Volgens Zwarts beschrijving 

kan onwillekeurig moeten beschouwd worden als zo’n veridicale operator (hoewel Zwart zelf deze terminologie 

niet gebruikt).
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In dit artikel zal ik argumenten presenteren die ingaan tegen deze beschrijving van de 
semantiek van onwillekeurig moeten. Ik zal beargumenteren dat onwillekeurig moeten wel 
degelijk modaal is. De gevolgtrekking die in (6) geïllustreerd wordt, is niet noodzakelijk en 
kan ongedaan gemaakt worden. Het gaat dus om een implicatuur. Ik zal concluderen dat 
een betere semantische beschrijving tot stand gebracht kan worden als we aannemen dat 
een zin als (6a) uitdrukt dat de referent van het subject van de zin een interne aandrang 
heeft om de handeling uit te voeren die correspondeert met het complementwerkwoord. 
Dit soort modaliteit wordt in de literatuur aangeduid als dynamische modaliteit (Palmer 
2001). De beschrijving die ik op basis van deze aanname zal presenteren is in overeen-
stemming met eerdere publicaties over onwillekeurig moeten, zoals Hoeksema (1997) en 
Klooster (2001). 
 In dit artikel geef ik een overzicht van de literatuur over het hierboven geïntroduceer-
de gebruik van moeten en zal ik de stelling dat onwillekeurig moeten dynamische modaliteit 
uitdrukt onderbouwen met niet eerder gepresenteerde empirische gegevens.
 Dit artikel is als volgt georganiseerd. In §2 geef ik een beknopt overzicht van eerdere 
beschrijvingen van de semantiek van onwillekeurig moeten. In §3 bespreek ik een aantal 
observaties die problematisch zijn voor de benadering van Zwart (2002), die aanneemt dat 
onwillekeurig moeten als kenmerkende semantische eigenschap heeft dat het een inceptief 
betekenismoment toevoegt. Op basis van die observaties zal ik conclusies trekken over 
de implicaties van onwillekeurig moeten. Ik zal beargumenteren dat onwillekeurig moeten 
dynamische modaliteit toevoegt aan de zin. In §4 zal ik resultaten bespreken van een 
enquêteonderzoek waarbij wordt nagegaan welke interpretatie sprekers toekennen aan 
zinnen waarin onwillekeurig moeten gecombineerd wordt met verschillende complement-
werkwoorden. De resultaten van die studie worden in verband gebracht met de stelling 
dat onwillekeurig moeten dynamische modaliteit uitdrukt. In §5 presenteer ik corpusre-
sultaten waarbij wordt nagegaan met welke werkwoorden onwillekeurig moeten gecombi-
neerd kan worden in zinnen zoals die in (3), waarin het bijwoord onwillekeurig voorkomt. 
In §6 volgen een aantal afrondende opmerkingen en conclusies.

•	 2	 Beknopt	overzicht	van	enkele	eerdere	beschrijvingen	van	onwillekeurig	moeten

Tabel 1 bevat een overzicht van aannames of beweringen die in eerdere publicaties gedaan 
worden over de semantiek van onwillekeurig moeten. Overigens worden deze publicaties 
(behalve het artikel van Schermer-Vermeer dat later verscheen, als reactie op Zwarts arti-
kel) ook besproken of genoemd door Zwart (2002).
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bron interpretatie aspectueel/modaal?

Klooster (1984, 1986:123) ‘dispositioneel’ modaal

Klooster (2001) “‘fysieke noodzaak’-betekenis” niet-modaal

Hoeksema (1997:104) “[o]nder de meest normale lezing van Jan 
moest plotseling niezen geschiedt het niezen 
(…) als resultaat van een innerlijke 
aandrang”

?

De Vries (2001:390) 4 niet-modaal

Zwart (2002:85) “als belangrijkste toegevoegde betekenis-
element een inceptief aspect”

aspectueel

Schermer-Vermeer (2003-
2004:106)

“moeilijk te beoordelen of het inceptieve 
aspect (…) door moeten teweeg gebracht 
wordt of dat het wordt afgedwongen door 
een bijwoord als opeens”

modaal

Tabel 1: Aannames over de (semantische) interpretatie van onwillekeurig moeten.

Het is niet zo dat elk van deze auteurs onwillekeurig moeten in dezelfde mate als afzon-
derlijke categorie identificeert (zie ook Zwart 2002, noot 4). Het bijzondere karakter van 
dit type komt vooral naar voren uit Klooster (1986), Klooster (2001), Zwart (2002) en 
Schermer-Vermeer (2003-2004).
 In Kloosters artikelen uit de tachtiger jaren wordt onwillekeurig moeten aangeduid als 
‘dispositioneel’ (zie tabel 1)5. De term ‘dispositie’ refereert echter doorgaans aan een aan-
leg, een voorkeur, bekwaamheid of vatbaarheid die gedurende langere tijd van toepassing 
is. De notie wordt in de literatuur in elk geval (ook) gebruikt voor zinnen als (7), die een 
voorkeur of bekwaamheid beschrijven (zie bijvoorbeeld Smith 1997: 34).

(7)  Lorenzo M. speelt bridge.

Het is de vraag of onwillekeurig moeten onder één noemer gebracht kan worden met zin-
nen als (7). Overigens wordt de stelling dat er in zinnen met onwillekeurig moeten sprake 
is van een dispositie ook in twijfel getrokken door Hoeksema (1997).

4   Hoewel De Vries nadrukkelijk een aantal voorbeeldzinnen opsomt waarin moeten “als hulpwerkwoord [dient] 

bij werkwoorden als niezen, lachen, huilen en denken, maakt hij niet duidelijk hoe het betreffende type en de 

interpretatie van de zinnen nader gedefinieerd kunnen worden.

5   De term ‘dispositioneel’ wordt ook door Barbiers (1995) gebruikt. Barbiers (1995: 142) schrijft: “In the 

dispositional interpretation some force, tendency or capacity internal to a subject is described. For moeten 

‘must’, zullen ‘will’ and willen ‘want’, this internal force is a (strong) will or desire.” Barbiers’ voorbeeldzin voor 

dispositioneel moeten is weergegeven in (i). Er is dus een subtiel semantisch verschil tussen het zinstype dat 

Barbiers op het oog heeft en het type dat ik in dit artikel bespreek. Barbiers stelt een gebruik van moeten aan 

de orde waarbij er sprake is van een (sterke) wil of wens. Bij het ‘onwillekeurige’ moeten is er eerder sprake 

van een aandrang of een noodzaak om een bepaalde handeling uit te voeren. Dit neemt echter niet weg dat 

onwillekeurig moeten past binnen de ruimere definitie die Barbiers geeft van de dispositionele interpretatie, 

waarin het gaat over een kracht, tendens of capaciteit intern aan het subject van de zin.

 (i)  Jan moet en zal schaatsen.
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 Klooster (2001) noemt de interpretatie van moeten in zinnen als (1c), hieronder her-
haald als (8a), de ‘fysieke noodzaak’-betekenis. De vraag is echter of de notie ‘fysieke 
noodzaak’ niet te beperkt is.6 In navolging van bijvoorbeeld De Vries (2001: 390, vgl. 
(17a)) nemen we aan dat moeten in een zin als (8b) behoort tot hetzelfde type als in (8a). 

(8)  a. Ik moest ervan hoesten.
  b. Toen ik dat hoorde moest ik aan jou denken.

Het werkwoord denken in (8b) verwijst echter niet naar een fysieke handeling. Er is in dit 
soort zinnen sprake van een ‘mentale noodzaak’. In de beschrijving die ik het vervolg van 
dit artikel zal verdedigen, gebruik ik daarom vooral de notie ‘interne noodzaak’.
 Tabel 1 maakt duidelijk dat er in de literatuur verschillende opvattingen zijn over de 
semantische eigenschappen van onwillekeurig moeten. Een belangrijk verschil tussen de 
benaderingen weergegeven in tabel 1 betreft de vraag of onwillekeurig moeten al of niet 
modaal is. Zwart (2003-2004) noemt onwillekeurig moeten niet-modaal, omdat een zin als 
(6a) volgens hem (6b) impliceert. Zwart neemt aan dat dergelijke implicaties onmogelijk 
zijn indien we met een modaal hulpwerkwoord te maken zouden hebben (zie ook §1). 
 Schermer-Vermeer (2003-2004:105-106) volgt Zwart (2002) in de aanname dat de 
implicatie in (6) geldig is: “[D]e (interne) drang tot de desbetreffende handeling [is] niet 
tegen te houden (…).” Niettemin verwerpt Schermer-Vermeer in haar reactie op Zwarts 
artikel de bewering dat onwillekeurig moeten niet-modaal zou zijn. Ze licht dit toe aan de 
hand van de voorbeeldzinnen die overgenomen zijn in (9), (10) en (11).

(9)  a Jan moest afhaken/opgeven/zich overgeven.
  b Jan moest het touw loslaten, zich laten vallen, zich vastgrijpen.
(10) a Ik moet zeggen/toegeven/erkennen dat…
  b Jan moest zich verontschuldigen.
(11) a We moeten zo opletten, uitkijken. 
  b Ze moeten wel aanpoten/sjouwen/jakkeren.

Schermer-Vermeer (2003-2004:106) redeneert als volgt: “Het voorkomen van zinnen als 
die [in (9)-(11)] vormt mijns inziens een reden om de veronderstelling dat onwillekeurig 
moeten niet-modaal is, van de hand te wijzen. Tenzij men ook deze zinnen niet-modaal zou 
willen noemen, wat mij niet wenselijk lijkt.” De benaderingen van Schermer-Vermeer en 
Zwart stemmen dus overeen wat betreft de aanname dat onwillekeurig moeten veridicaal is 
(zie noot 3), maar verschillen in de consequenties die hieraan verbonden worden.

6   Tegelijkertijd is het zo dat niet we alle werkwoorden die verwijzen naar een fysieke handeling aantreffen met 

onwillekeurig moeten (zie ook Zwart 2002: 91). Eén van de voorbeelden die Zwart daarvan geeft is urineren.

 (i) ?    Ik moest urineren.

  In dit geval zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat dit werkwoord (in vergelijking met plassen) vooral 

voorkomt in schrijftaal en in formele contexten, terwijl de constructie met onwillekeurig moeten bij uitstek gebruikt 

wordt in de (informelere) spreektaal. Voor andere werkwoorden is het niet altijd duidelijk hoe we kunnen 

verklaren dat het ene werkwoord wel en het andere niet gecombineerd kan worden met onwillekeurig moeten.
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 De stellingen die worden ingenomen door Zwart (2002) en Schermer-Vermeer 
(2003-2004) zijn nog eens weergegeven in tabel 2. De rechterkolom van de tabel heeft 
betrekking op de visie die door mij verdedigd zal worden.

Zwart (2002) Schermer-Vermeer (2003-2004) Albert Oosterhof

inceptief + ? -

veridicaal (zie noot 3) + + -

modaal - + +

Tabel 2: Beweringen over een drietal semantische eigenschappen van onwillekeurig moeten.

Schermer-Vermeer (2003-2004) houdt in het midden of onwillekeurig moeten een inceptief 
aspect toevoegt. Uit de volgende citaten blijkt dat ze geen definitief standpunt inneemt:
  
   “[I]k [vind] het moeilijk te beoordelen of het inceptieve aspect inderdaad door 

moeten teweeg gebracht wordt of dat het wordt afgedwongen door een bijwoord als 
opeens.”

     (Schermer-Vermeer 2003/2004: 106, mijn onderstreping, AO)  

   “Als onwillekeurig moeten inderdaad een inceptief aspect met zich meebrengt, hangt 
(…) dat samen met de betekenis van de complementswerkwoorden.”

     (Schermer-Vermeer 2003/2004: 109, mijn onderstreping, AO) 

Dit verklaart dat de betreffende cel in tabel 2 een vraagteken bevat. 
 

•	 3	 De	implicaties	van	onwillekeurig	moeten

Voor de beschrijving van onwillekeurig moeten is vooral de volgende vraag van groot 
belang: Impliceren zinnen met onwillekeurig moeten dat de betreffende handeling daad-
werkelijk uitgevoerd wordt? Op basis van de aanname dat deze implicatie geldig is, con-
cludeert Zwart dat onwillekeurig moeten niet modaal is. Stel dat uit het feit dat zinnen 
zoals die in (8) waar zijn niet volgt dat de handeling daadwerkelijk uitgevoerd wordt, dan 
vervalt het argument op basis waarvan Zwart aanneemt dat onwillekeurig moeten niet-
modaal is. In dat geval is het logischer om aan te nemen dat onwillekeurig moeten wel 
modaal is (hetgeen door Schermer-Vermeer (2003-2004) wenselijk geacht wordt, vgl. de 
discussie over voorbeelden (9)-(11)). Verder zou de conclusie dat zinnen zoals die in (8) 
niet impliceren dat de handeling plaatsvindt ook een probleem opleveren voor de stelling 
dat onwillekeurig moeten een inceptief betekenismoment toevoegt. Indien onwillekeurig 
moeten niet impliceert dat de handeling die beschreven wordt door het complementwerk-
woord daadwerkelijk plaatsheeft, dan kan het immers ook niet zo zijn dat de betreffende 
zinnen impliceren dat de betreffende gebeurtenis aanvangt.
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 In 3.1 en 3.2 presenteer ik enkele observaties waaruit blijkt dat onwillekeurig moeten 
niet veridicaal is. Dat wil zeggen dat een zin met onwillekeurig moeten niet impliceert dat 
de betreffende handeling daadwerkelijk plaatsvindt. In 3.3 volgen enkele concluderende 
opmerkingen en vaststellingen over de semantiek van onwillekeurig moeten.

3.1  Corpusdata

Een eerste observatie is dat uit corpusvoorbeelden blijkt dat sprekers van het Nederlands 
onwillekeurig moeten gebruiken op een manier die in strijd is met Zwarts aanname. Hier-
onder worden een aantal voorbeelden opgesomd met huilen (zie (12)7), lachen (zie (13)8), 
niezen (zie (14)9) en hoesten (zie (15)10). Deze zinnen zijn afkomstig uit verhalen, weblogs, 
forums en andere pagina’s van het internet. Uit de context waarin onwillekeurig moeten 
verschijnt, blijkt dat de handeling van het huilen, lachen, niezen en hoesten niet daadwer-
kelijk plaatsvindt. De voorbeelden zijn zonder aanpassingen overgenomen.

(12) a  Vaak is het zo dat je gewoon moet huilen maar het lukt niet, en ja, als je dan in 
een film ziet dat Billy zijn hond doodgaat, kun je helemaal stuk gaan.

  b  Ik moet huilen maar dat lukt (wederom) niet... Ik lees nu je gedachten en spin-
sels en HEB HET ZOOOO (…) ONDERSCHAT.....

  c Tegen 23.00 werd ik wakker en moest ik huilen maar dat ging niet.
  d  De hele les moest ze huilen maar ze hield het in. Ze dacht de hele tijd dat haar 

moeder alcohol aan het drinken was als ze weg was.
  e Ik moest huilen maar besloot dat niet (...) te doen.
(13) a  Ik moest lachen maar deed dat niet. Je moet niet lachen als je hand in hand 

loopt, dan denken mensen dat je verliefd bent.
  b  “Hé Rens, wat doe jij hier?” zei Joop “Ik kom bij je op ziekenbezoek.” en meteen 

moest hij lachen, maar hij deed het niet.
  c  Ik moet lachen. Maar dat doe ik uiteraard niet. Lachen kan desastreuze gevol-

gen hebben in dit stadium.
  d  heb je een vriend? abdullah werd een beetje rood. nihad moest erom lachen 

maar ze deed dat niet.
  e  ze moest lachen maar wist het in te houden ze had een bang voorgevoel dat 

perkamentus anders punten af zou trekken of erger...

7   Zinnen afkomstig van http://www.woordenlijst.org/Schrijfwedstrijd/Schrijfwedstrijd_2002/Cas_Pieterse/cas_

pieterse.html, http://guestbook.center4all.nl/, http://bordelineart.punt.nl/, http://falkenburg.web-log.nl/ en 

http://www.kluitman.nl/ (januari 2007).

8   Zinnen afkomstig van respectievelijk http://www.geocities.com/steve_dobbelaere/artikel10.html, http://

www.volkskrantblog.nl/bericht/101091, http://thielen.punt.nl/, http://forums.marokko.nl/ en http://www.

zweinstein.nl/forum/view/id/453/page/5/d/the_perfect_harmonie_the_beginning (januari 2007).

9   Zinnen afkomstig van http://www.xs4all.nl/~jdevries/een%20avontuur%20in%20de%20duinen.html, http://

www.bokt.nl, http://forum.leerlingen.com/, http://forum.credible.nl en http://forum.credible.nl (januari 2007).

10   Zinnen afkomstig van respectievelijk http://forums.marokko.nl/, http://forum.gezondheidsoverzicht.nl, http://

www.behemoth.nl/Verhalen8Draakje.html, http://deardiary.web-log.nl/deardiary/algemeen/index.html 

(januari 2007).
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(14) a Bram moest niezen, maar kon het nog net op tijd inhouden.
  b  Zit echt met tranen in de ogen hier op mijn werk het filmpje te bekijken...... 

Hier nog 1! (vraagt mn collega wat is er, ik heb maar gezegd dat ik moest niezen 
maar kan niet niezen ha ha).

  c Ik moest niezen maar het lukte niet :(.
  d  En een serieuze tip: als je moet niezen, maar het komt ff totaal niet uit, ga ‘m 

dan niet smoren (daar krijg je alleen maar voorhoofdsholteontsteking en andere 
ellende van, als je pech hebt).

  e  Als je moet niezen maar ‘hij komt niet’ moet je in het licht kijken, werkt bijna 
altijd.

(15) a  Ik moest hoesten maar onderdrukte het. Hij mocht nooit een teken van zwakte 
bij mij zien.

  b  oren die dicht zitten, moeten hoesten maar niet durfen omdat het zo’n pijn 
doet. word er een beetje moedeloos van..

  c  Af en toe moest hij hoesten, maar de angst voor meester Drakenquel hield hem 
tegen.

  d  Daardoor moet je hoesten maar dat kan niet omdat er geen lucht meer in je 
longen zit.

In (16) zijn een aantal relevante passages uit het Corpus Gesproken Nederlands opgesomd.11 
Ook hier blijkt uit de informatie in de context dat onwillekeurig moeten niet (noodzakelijk) 
een inceptief betekenismoment toevoegt, maar dat er sprake is van een interne noodzaak 
(of een aandrang) om de handeling in kwestie uit te voeren.

(16) a. A: Met dat traangas xxx echt xxx. 
   B:   Oh j ik bedoel geen traan ja ja busje traangas had zo’n mevrouw toch bij zich 

vind ‘k best wel nog best een leuke optie hoor.
   A:  Ik wil dat niemand aandoen. Ik voelde me echt klote toen ggg.
   B:   Ik dacht echt dat ’k stikte daar ik dacht eerst van ik heb dat alleen maar 

niemand heeft dit. (…) En dat je hele tijd moet niezen dat was het hele tijd 
het gevoel alsof je in een niesbui zit dus echt zo ggg. (…) Ggg die nies komt 
maar niet dat… (…) Ik had echt van nou wat komt er nu. (…) K vat dit niet 
totdat wij ‘t kregen dat ja dat je moet niezen dat gevoel en zo begint het. 
(fn000572)

  b    Ih ik moest zo lachen. Ik vond ’t zo leuk. (…) Oh ik denk volgens mij heeft 
ze me door. (…) Maar toen begon jij van ja ik denk dat ons man die gekocht 
heeft. En toen moest ik echt m’n lach inhouden.  (fn006809)

  c A: Ik moet echt onwijs nodig plassen. (…) Oh. (…) 
   B: Ja ik moet eigenlijk ook wel. (…)
   A: Ik denk da plassen nou ga jij uh doen we effe pauze. (fn000618)
  d.     Daarom moest ik plassen. (…) Je moet toch echt leren dat dat dan op te 

houden of op één of andere manier uh d’r iets anders op te verzinnen dat 
dat soort dingen niet meer hoeft te gebeuren.

11  Zinnen afkomstig uit spontane gesprekken in de periode 2000-2002, Nederland.
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We zouden kunnen opperen dat zinnen als (12)-(16) eenvoudigweg een andere lezing 
krijgen dan de normale lezing van onwillekeurig moeten. In een eindnoot (noot 8) merkt 
Zwart inderdaad op dat zinnen van “het type ik moet nódig (plassen)” een alternatieve lezing 
kunnen krijgen, waarbij er slechts sprake is van een aandrang, zonder dat de handeling 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Hij verwijst naar deze lezing als een deontische interpre-
tatie. Waarschijnlijk moet dit zo opgevat worden dat de term deontisch ook van toepassing 
is op lezingen die door Palmer (2001) ‘dynamisch’ genoemd worden. In de presentatie van 
Zwart (2002) lijkt het erop dat deze deontische/dynamische lezing beperkt blijft tot enkele 
voorbeeldzinnen. Uit de observaties die in dit artikel gepresenteerd worden, blijkt echter 
dat in een veel groter aantal relevante voorbeeldzinnen de ‘interne noodzaak’-lezing tot 
de mogelijkheden behoort of zelfs de normaalste lezing is (zie ook de resultaten in §4). 
In het vervolg van dit artikel zal ik aannemelijk maken dat er sprake is van één gebruiks-
wijze van moeten in zinnen zoals (12)-(16), waarbij de inceptieve lezing geen afzonder-
lijke semantische interpretatie is, maar uitgelegd kan worden als een niet-noodzakelijke 
gevolgtrekking.

3.2  Intuïties over de invloed van andere elementen in de zin 

Dat het inceptieve betekenismoment soms een min of meer dwingend karakter krijgt is 
vooral het gevolg van andere elementen in de zin. In §2 citeerde ik Schermer-Vermeer 
(2003-2004:106), die betwijfelt “of het inceptieve aspect inderdaad door moeten teweeg 
gebracht wordt of dat het wordt afgedwongen door een woord als opeens.” Inderdaad 
bevordert de aanwezigheid van opeens in een zin als (17a) de inceptieve lezing (hoewel de 
‘interne noodzaak’-lezing zeker niet onmogelijk is). Als we echter het bijwoord eigenlijk 
invoegen, zoals in (17b), dan is de ‘interne noodzaak’-betekenis de enige mogelijkheid.

(17) a. Ik moest opeens huilen.
   ‘Ik begon opeens te huilen.’   (inceptieve lezing)
   (?)‘Ik kreeg opeens aandrang om te huilen.’ (‘interne noodzaak’-lezing)
  b Ik moest eigenlijk huilen.
   *‘Ik begon eigenlijk te huilen.’   (inceptieve lezing)
   ‘Ik kreeg eigenlijk aandrang om te huilen.’ (‘interne noodzaak’-lezing)

De data in (17) kunnen verklaard worden door aan te nemen dat onwillekeurig moeten 
een modale betekenis krijgt, waarbij er sprake is van een ‘interne noodzaak’ en dat het 
inceptieve betekenismoment een niet-noodzakelijke gevolgtrekking is. Een zin als (17a) 
illustreert dat het gebruik van een bijwoord zoals opeens, dat focust op het begin van de 
handeling, ervoor zorgt dat de implicatuur dwingender (oftewel moeilijker te negeren) 
wordt. Dit effect moet worden toegeschreven aan de aspectuele betekenis van het bij-
woord opeens en niet aan het hulpwerkwoord moeten. Het in (17b) gebruikte bijwoord 
eigenlijk heeft in het algemeen een nuancerende invloed op het modale hulpwerkwoord 
moeten. Dat geldt ook voor andere (verwante) modale gebruikswijzen, zoals het deontische 
moeten in (18).

(18) Ik moet van mijn moeder (eigenlijk) eerst mijn slaapkamer opruimen.
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Het gebruik van eigenlijk in (18) zorgt ervoor dat het minder zeker wordt of er echt aan 
de verplichting voldaan zal worden. Als we aannemen dat eigenlijk een vergelijkbare uit-
werking heeft in (17b), dan voorspellen we dat het gebruik van dit bijwoord ervoor zorgt 
dat het minder zeker wordt dat de interne noodzaak om te huilen er daadwerkelijk toe zal 
leiden dat die handeling zal plaatsvinden. Dit is de gewenste voorspelling.
 Dit illustreert dat het inceptieve betekenismoment vooral een dwingend karakter 
krijgt als gevolg van een ander element in de zin.12 Een ander voorbeeld daarvan is dat de 
aanwezigheid van een inceptief aspect samenhangt met de betekenis van de complement-
werkwoorden (zie ook Schermer-Vermeer 2003-2004: 109, geciteerd in §2). Ik kom op dat 
punt terug in §4.

3.3  Enkele vaststellingen en conclusies

De hierboven besproken observaties laten zien dat onwillekeurig moeten niet noodzakelijk 
een inceptief betekenismoment toevoegt. Het inceptieve karakter van de constructie laat 
zich beter verklaren als het gevolg van een implicatuur.
 In de literatuur wordt sinds het werk van Grice (1975) onderscheid gemaakt tussen 
twee typen implicaturen. Bij conversationele implicaturen gaat het om hoe een betekenis 
van een uiting wordt afgeleid op basis van het Coöperatieprincipe, dat door Grice (1975: 
45) als volgt wordt omschreven: “Stem je bijdrage tot de conversatie op elk moment af op 
de door de gesprekspartners erkende doelstelling van het gesprek of richting die het gesprek 
uitgaat”.13 Binnen dit principe worden een aantal maximen onderscheiden, waarvan “Wees 
relevant” er één is. Een voorbeeld van een conversationele implicatuur is dat iemand die 
op de vraag Ga je mee naar de film als antwoord geeft Ik heb hoofdpijn, daarmee impliceert 
dat hij niet meegaat. Conventionele implicaturen zijn daarentegen niet gebaseerd op “een 
werkelijk inferentieproces”. Bij dergelijke implicaturen heeft de relatie tussen uiting en 
pragmatische betekenis “een welhaast idiomatisch karakter” (zie Bax 1995: 140).
 De implicatuur van onwillekeurig moeten heeft een conventioneel karakter. Als het 
zou gaan om een conversationele implicatuur ontstaat de inceptieve interpretatie van B’s 
reactie in (19) als het gevolg van een toepassing van het Coöperatieprincipe zoals hier-
boven geformuleerd. De letterlijke betekenis van de reactie zou dan in strijd moeten zijn 
met het Coöperatieprincipe, zodat er een indirecte pragmatische betekenis moet worden 
toegekend. Dan voorspellen we echter ten onrechte dat aan de alternatieve reactie B’ in 
(19) eveneens de inceptieve interpretatie toegekend wordt, aangezien de uiting B’ een 
vergelijkbare letterlijke betekenis heeft als reactie B.

12   Mogelijk is er ook een invloed van het tempus en van de grammaticale persoon van het subject. Een zin als 

(ia), met de onvoltooid verleden tijd en een pronomen van de derde persoon lijkt gemakkelijker een inceptief 

betekenismoment met zich mee te brengen dan een zin als (ib), waarin het presens gebruikt wordt en het 

subject  een vorm van de eerste persoon is. 

 (i) a   Hij moest (opeens) overgeven/huilen.

  b   Ik moet (opeens) overgeven/huilen.

13   De vertaling is overgenomen van Jansen, W. 2007 Woordvolgorde in het Esperanto: Normen, taalgebruik en 

universalia. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. LOT Dissertation Series 165. pagina 125.
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(19) A: En wat gebeurde er toen?
  B: Opeens moest ik huilen.
  B’: Opeens kreeg ik aandrang om te huilen.

De implicatuur van zinnen als Opeens moest ik huilen wordt veeleer afgeleid op basis van een 
conventie met betrekking tot relatie tussen uiting en pragmatische betekenis.
 Onwillekeurig moeten kan beschreven worden als een modale gebruikswijze van moeten. 
Het relevante type modaliteit wordt in de literatuur aangeduid als event modality (Palmer 
2001), wat vertaald zou kunnen worden als situationele modaliteit. Uitdrukkingen van ‘situ-
ationele modaliteit’ specificeren dat er een noodzakelijkheid of een mogelijkheid is dat een 
bepaalde situatie plaats zal hebben. Palmer (2001:70-85) onderscheidt twee soorten situatio-
nele modaliteit. Bij deontische modaliteit zijn de ‘conditionerende factoren’ extern ten opzichte 
van het individu dat wordt gedenoteerd door het subject. Onwillekeurig moeten is echter een 
voorbeeld van dynamische modaliteit, waarbij de conditionerende factoren intern zijn ten 
opzichte van het subject. Palmer bespreekt twee subtypen van dynamische modaliteit. Het 
ene subtype heeft betrekking op de bereidheid om iets te doen (vgl. (20a) met willen); het 
andere type gaat over het vermogen of de bekwaamheid om iets te doen (vgl. (20b) met kun-
nen). Zinnen zoals (20b) kunnen ‘dispositioneel’ genoemd worden (zie de discussie in §2).

(20) a. Ik wil dat best voor je doen.
  b. Ik kan zwemmen.

De voorbeelden in (20) zijn gevallen waar dynamische modaliteit gecombineerd wordt 
met de modale notie ‘mogelijkheid’.
 Onwillekeurig moeten kan gezien worden als een ander type dynamische modaliteit, 
waar in de internationale literatuur minder aandacht aan geschonken is. Het verschilt van 
de voorbeelden in (20), omdat er bij onwillekeurig moeten geen sprake is van ‘mogelijk-
heid’ maar van ‘noodzakelijkheid’: de referent van het subject voelt een interne noodzaak 
om een zekere handeling te verrichten.14 Dit type dynamische modaliteit vinden we ook 
terug bij met name Van der Auwera & Plungian 1998, die het aanduiden als participant-
internal necessity (zie ook Janssen 2000: 204 en Nuyts, Byloo & Diepeveen (2007: 154).

14   Dit verschil tussen onwillekeurig moeten en zinnen zoals (21) is relevant vanuit het oogpunt van een mogelijk 

probleem voor onze beschrijving. Van der Wouden (1995: 203) betoogt dat moeilijk (als licentieerder van 

negatief polaire uitdrukkingen) “may only modify the dynamic modality”. Een voorbeeldzin, gebaseerd op Van 

der Wouden (1995:(15a)), is gegeven in (i).

 (i) Hij kan de fles maar moeilijk laten staan.

  Van der Wouden (p.c.) stelt dat we op grond hiervan verwachten dat moeilijk ook verenigbaar zou moeten 

zijn met onwillekeurig moeten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, zoals gedemonstreerd in (ii).

 (i) *Het was verschrikkelijk stoffig maar ik moest/hoefde moeilijk (te) niezen.

  Er is echter een verschil tussen een zin als (i) en een zin als (ii). Op (i) is de modale notie ‘mogelijkheid’ van 

toepassing, terwijl in (ii) dynamische modaliteit gecombineerd wordt met de modale notie ‘noodzakelijkheid’. 

Van der Woudens stelling dat moeilijk als licentieerder van negatief polaire uidrukkingen alleen kan optreden bij 

uitdrukkingen van dynamische modaliteit, laat de mogelijkheid open om daaraan toe te voegen dat dat 

niet (noodzakelijk) ook van toepassing is op de combinatie van dynamische modaliteit met de notie 

‘noodzakelijkheid’.
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•	 4	 Onwillekeurig	moeten	en	beheersbaarheid	van	handelingen

In deze paragraaf bespreek ik de resultaten van een enquêteonderzoek naar de inter-
pretaties die sprekers van het Nederlands toekennen aan onwillekeurig moeten. Op basis 
van de resultaten van dit onderzoek kunnen we conclusies trekken over de invloed van 
het complementwerkwoord op de interpretatie van zinnen waarin onwillekeurig moeten 
voorkomt.
 Als de aanwezigheid van een inceptief betekenismoment inderdaad zou samenhangen 
met het complementwerkwoord dan is het een plausibele hypothese dat er een verband is 
met de beheersbaarheid van de handelingen die beschreven worden door het werkwoord. 
Bij handelingen die gemakkelijker onder controle te houden zijn, is de kans groter dat een 
individu er inderdaad in slaagt de handeling te onderdrukken en dat de handeling dus niet 
daadwerkelijk plaatsvindt dan bij handelingen die minder beheersbaar zijn. Het is in dat 
verband aannemelijk dat zinnen waarin relatief onbeheersbare handelingen beschreven 
worden gemakkelijk een inceptieve interpretatie zullen krijgen, terwijl zinnen waarin 
handelingen worden beschreven die relatief beheersbaar zijn, gemakkelijker een ‘interne 
noodzaak’-lezing zullen krijgen. Deze hypothese is weergegeven in (21).

(21)  Als het complementwerkwoord verwijst naar een minder beheersbare handeling, 
zullen meer sprekers oordelen dat de implicatuur dat de handeling daadwerkelijk 
plaatsvindt waar is.

4.1  Werkwijze
 
De enquête bestaat uit 33 zinnen, waarin 11 werkwoorden gebruikt worden. Het gaat 
om werkwoorden die handelingen aanduiden die het resultaat zijn van een innerlijke 
aandrang (vgl. Hoeksema 1997). Het gaat om de volgende werkwoorden: huilen, lachen, 
hoesten, niezen, gapen, een boer laten, overgeven, plassen, blozen, zweten, denken (aan iets).
 Aan 19 personen (sprekers van het Nederlands) werd gevraagd om deze werkwoorden 
in een ranglijst te zetten waarin handelingen die gemakkelijker onder controle te houden 
zijn hoger worden geplaatst dan minder beheersbare handelingen. Op die manier kunnen 
de interpretaties die sprekers van het Nederlands geven aan zinnen met onwillekeurig moe-
ten in verband gebracht worden met de beheersbaarheid van de betreffende handelingen.
 De 33 zinnen waaruit de enquête bestaat zijn niet door de onderzoeker/auteur van 
deze studie geconstrueerd, maar werden opgesteld door twee personen die elk een deel 
van de zinnen construeerden en op dat moment niet op de hoogte waren van de vraagstel-
ling en hypothese van het onderzoek. De opstellers van de zinnen kregen instructies dat 
ze voor elk werkwoord zinnen moesten vormen volgens een drietal sjablonen (zie (22)). 
De testzinnen die geconstrueerd werden, zijn gepresenteerd in (23) tot en met (33).

(22) Toen …, moest ik… / Toen …, moest hij… / Doordat …, moet hij…
(23)  Toen ik die muziek opnieuw hoorde, moest ik huilen. / Toen ik dat zei, moest hij 

huilen. / Doordat hij mij ziet, moet hij huilen.
(24)  Toen die man begon te praten, moest ik lachen. / Toen hij dat zag, moest hij lachen. 

/ Doordat de lezing van die spreker de mist ingaat, moet hij lachen.
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(25)  Toen ik me verslikte, moest ik hoesten. / Toen hij daar zat, moest hij hoesten. / 
Doordat hij een kriebel in de keel heeft, moet hij hoesten.

(26)  Toen ik het stof van dat boek afblies, moest ik niezen. /  Toen hij daar binnen-
kwam, moest hij niezen. / Doordat hij net de pepermolen heeft bijgevuld, moet hij 
niezen.

(27)  Toen hij nog maar eens hetzelfde verhaal begon te vertellen, moest ik gapen. / Toen 
hij wegging, moest hij gapen. / Doordat hij vannacht bijna niet heeft geslapen, 
moet hij gapen.

(28)  Toen mijn blikje cola op was, moest ik een boer laten. / Toen hij gedaan had met 
eten, moest hij een boer laten. / Doordat hij te snel heeft gegeten, moet hij een boer 
laten.

(29)  Toen ik hoorde wat er in die worst zat, moest ik overgeven. / Toen hij dat eten zag, 
moest hij overgeven. / Doordat hij gisteravond te veel heeft gedronken, moet hij 
overgeven.

(30)  Toen ik dat café binnenkwam, moest ik plassen. / Toen hij de theaterzaal uit kwam, 
moest hij plassen. / Doordat hij koude voeten heeft, moet hij plassen.

(31)  Toen hij dat zei, moest ik blozen. / Toen ze hem vertelde dat ze hem erg knap vond, 
moest hij blozen. / Doordat we hem aankijken, moet hij blozen.

(32)  Toen ik de sauna binnenkwam, moest ik zweten. / Toen hij de trein binnenkwam, 
moest hij zweten. / Doordat hij veel te dikke kleren draagt, moet hij zweten.

(33) T oen ik dat zag, moest ik denken aan vroeger. / Toen hij de pannenkoeken rook, 
moest hij denken aan zijn grootmoeder. / Doordat hij haar ziet, moet hij denken 
aan zijn moeder.

Een enquête met deze 33 zinnen werd vervolgens voorgelegd aan een andere groep van 
19 proefpersonen. Aan hen werd gevraagd om te beoordelen welke betekenis elk van de 
zinnen krijgt. Daarbij werden vijf opties aangeboden, die te vinden zijn in tabel 3.

A De enige interpretatie is dat individu x aandrang had/kreeg om te …

B Beide lezingen mogelijk, maar de lezing dat x aandrang had/kreeg om te… ligt meer 
voor de hand.

C Beide lezingen zijn mogelijk en even voor de hand liggend.

D Beide interpretaties zijn mogelijk, maar de lezing dat individu x begon te… ligt meer 
voor de hand

E De enige interpretatie is dat individu x begon te…

Tabel 3: Mogelijke beoordelingen door de proefpersonen van de lezingen van de testzinnen (23)-(33)

4.2  Resultaten

In tabel 4 zijn de resultaten gepresenteerd. De volgorde waarin de werkwoorden gepre-
senteerd worden, is gebaseerd op de beheersbaarheid van de handelingen. Links in de 
tabel staan de werkwoorden die verwijzen naar handelingen die het meest beheersbaar 
zijn; verder naar rechts staan minder beheersbare handelingen. De 19 proefpersonen aan 
wie gevraagd werd de werkwoorden in te delen op basis van de beheersbaarheid van de 
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betreffende handelingen vonden dus dat plassen correspondeert met een zeer beheersbare 
handeling en zweten met een handeling die moeilijk te beheersen is. Normaal gesproken 
zijn er per werkwoord drie responsen per proefpersoon, namelijk één antwoord voor elk 
van de zinnen in (23)-(33). Voor een boer laten zijn er slechts 56 responsen, doordat een 
proefpersoon heeft verzuimd een bepaalde vraag te beantwoorden. Voor zweten en blozen is 
het totale aantal antwoorden lager, doordat sommige proefpersonen oordelen dat bij deze 
werkwoorden moeten in de relevante betekenissen überhaupt niet gebruikt kan worden.
 

optie (zie tabel 3) +beheersbaar                                                    -beheersbaar

plas-

sen

een 

boer 

laten 

lachen hui-

len

gapen hoes-

ten

nie-

zen

denken 

(aan 

iets)

over-

geven

blo-

zen

zweten

uitsluitend ‘interne aandrang’ (A) 47 3 0 2 2 1 1 1 5 0 0

‘interne aandrang’ is plausibeler (B) 7 11 9 7 9 6 5 1 18 0 1

beide lezingen zijn even goed (C) 0 17 15 9 16 9 10 3 12 0 3

inceptieve lezing is plausibeler (D) 1 15 23 28 23 16 19 5 11 12 7

uitsluitend inceptieve lezing (E) 2 10 10 11 8 25 23 47 11 42 40

Totaal 57 56 57 57 57 57 57 57 57 54 51

Tabel 4: Resultaten van de enquêtestudie voor de verschillende complementwerkwoorden

Figuur 1 bevat een grafische voorstelling van de resultaten. Zie tabel 3 voor de verklarin-
gen van de responsen A-E.

Figuur 1:  Grafische voorstelling van de resultaten van de enquêtestudie voor de verschillende com-
plementwerkwoorden
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De grafiek laat zien dat er een relatie is tussen de beheersbaarheid van handelingen en 
de interpretatie van de testzinnen. Er is een opvallend verschil tussen aan de ene kant 
zinnen met het werkwoord plassen, waaraan meestal een ‘interne noodzaak’-interpretatie 
wordt toegekend en aan de andere kant zinnen met werkwoorden als blozen en zweten, die 
meestal zo worden geïnterpreteerd dat de handeling daadwerkelijk een aanvang neemt.15 
Het verschil is statistisch significant (Fisher’s Exact Test, p = 0.000).

3.3  Conclusie

De resultaten bevestigen het beeld dat onwillekeurig moeten niet noodzakelijk een inceptief 
betekenismoment toevoegt. Naarmate de handeling waarnaar het complementwerkwoord 
verwijst gemakkelijker onder controle te houden is, blijken er (gemiddeld genomen) meer 
proefpersonen te zijn die een ‘interne noodzaak’-lezing toekennen aan de zin. Deze bevin-
ding bevestigt de hypothese in (21).

•	 5	 Over	complementwerkwoorden	in	zinnen	met	het	bijwoord	onwillekeurig

In de inleiding tot dit artikel werden een aantal voorbeeldzinnen gepresenteerd waarin de 
onwillekeurigheid van de handeling geëxpliciteerd wordt door het bijwoord onwillekeurig. 
Ter illustratie is een van de relevante voorbeeldzinnen die daar gegeven werden, namelijk 
(3c), herhaald in (34).

(34)  Maar wanneer Fish de klus zelf even vergat en alleen maar dacht aan de vijf mil-
joen dollar die het zou opleveren, (…) moest hij onwillekeurig denken aan het 
soort B-films waarin de held aan het eind omringd is door palmbomen en witte 
stranden.

Het gebruik van het bijwoord onwillekeurig blijkt gevolgen te hebben voor de keuze van 
het complementwerkwoord. In Figuur 2 zijn resultaten gepresenteerd van een corpuson-
derzoek. Deze gegevens zijn gebaseerd op Internetmateriaal, dat doorzocht werd met de 
zoekmachine Google. Daarbij werd gezocht op combinaties van persoonlijke voornaam-
woorden, het werkwoord moeten en het bijwoord onwillekeurig. Uit de figuur blijkt dat in 

15   Daarnaast spelen er nog andere eigenschappen van de handeling die beschreven wordt door het 

complementwerkwoord een rol. Een relevante eigenschap is sociale ongewenstheid. Naarmate een handeling 

ongewenster is en in sterkere mate met schaamte gepaard gaat, zal een individu een grotere inspanning 

doen om de handeling tegen te gaan en is het onwaarschijnlijker dat de handeling toch uitgevoerd wordt. 

Bij werkwoorden die naar dergelijke handelingen verwijzen zal de inceptieve interpretatie gemakkelijker tot 

stand komen. Uit de resultaten (figuur 1) blijkt dat overgeven een uitzondering vormt op het algemene patroon 

dat zichtbaar wordt. Bij dit werkwoord wordt relatief vaak een ‘interne aandrang’-lezing toegekend. Dit kan 

in verband gebracht worden met het feit dat de betreffende handeling in sterke mate sociaal ongewenst is en 

gepaard gaat met schaamte.
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dit soort zinnen opvallend vaak de werkwoorden denken (aan iets) en terugdenken (aan iets) 
voorkomen (namelijk in ongeveer 90% van het totale aantal zinnen).16

Figuur 2:  Complementwerkwoorden in zinnen met het bijwoord onwillekeurig (N=174).

Een mogelijke verklaring is dat de werkwoorden denken en terugdenken verwijzen naar een 
handeling waar individuen enerzijds in bepaalde situaties geen controle over hebben (vgl. 
te binnen schieten), terwijl individuen anderzijds in andere situaties bewust hun gedachten 
op iets kunnen richten. Dit kan verklaren dat juist bij dit werkwoord het onwillekeurige 
karakter van de handeling opvallend vaak wordt benadrukt met het bijwoord onwille-
keurig.17

•	 6	 Afrondende	discussie

In dit artikel heb ik beargumenteerd dat de gebruikswijze van moeten die door Zwart 
(2002) wordt aangeduid als ‘onwillekeurig’ moeten het best beschreven kan worden als een 
dynamisch-modaal hulpwerkwoord. Zowel uit corpusvoorbeelden als uit oordelen van 

16   Deze resultaten kunnen worden vergeleken met kwantitatieve gegevens over de complementwerkwoorden 

in zinnen met onwillekeurig moeten waarin het bijwoord onwillekeurig niet gebruikt wordt. In een klein corpus 

(met Internetmateriaal) van 50 dergelijke zinnen kwamen slechts 3 zinnen voor waarin het werkwoord denken 

(aan iets) werd gebruikt. Dit verschil is statistisch significant (χ2 = 119.3, p ≤ 0.001). De overige van de 50 zinnen 

bevatten een breed scala van werkwoorden die verwijzen naar onvrijwillige handelingen, zoals lachen, grinniken, 

huilen, janken, overgeven, kotsen, plassen, gapen, niezen, janken.

17   Daarnaast valt het op dat werkwoorden in het semantische veld van ‘lachen’ (namelijk lachen, glimlachen, grinniken, 

gniffelen, grijnzen) ook relatief goed vertegenwoordigd zijn in dergelijke zinnen met het bijwoord onwillekeurig. 

Een mogelijke hypothese is dat we ook hier te maken hebben met een handeling waar we in bepaalde situaties 

volledige controle over hebben (bijvoorbeeld als we iemand bemoedigend toelachen), terwijl lachen in andere 

situaties in sterke mate ongecontroleerd gebeurt (bijvoorbeeld als iemand de slappe lach heeft).
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sprekers van het Nederlands blijkt dat een zin als (35) niet noodzakelijk impliceert dat de 
handeling daadwerkelijk plaatsvindt.

(35) Zij moest huilen.

Op basis van het werk van Zwart (2002) en Schermer-Vermeer (2003-2004) heb ik aan-
genomen dat dit een indicatie is dat onwillekeurig moeten modaal is. Zinnen als (35) krij-
gen een semantische interpretatie waarbij er sprake is van een interne noodzaak (of een 
‘aandrang’) om de betreffende handeling te verrichten.
 Dat neemt niet weg dat sprekers van het Nederlands zinnen met onwillekeurig moeten 
dikwijls zo zullen interpreteren dat er sprake is van een inceptief betekenismoment. In dit 
artikel heb ik aannemelijk gemaakt dat deze inceptieve lezing verklaard kan worden als 
een implicatuur. In een eindnoot (noot 8) stelt Zwart voor dat een bepaald type zinnen, 
zoals Ik moet nódig (plassen), een aparte (‘deontische’) lezing kunnen krijgen, waarin er 
geen sprake is van een inceptief betekenismoment, maar slechts van een aandrang om een 
handeling uit te voeren. Deze ‘interne noodzaak’-lezing kan echter niet gezien worden als 
een lezing die slechts bij een beperkte groep zinnen optreedt, maar is eerder in het alge-
meen van toepassing op onwillekeurig moeten. De inceptieve lezing die Zwart centraal stelt 
is vooral het gevolg van (de aanwezigheid van) andere elementen in de context van moeten 
(vgl. ook  Schermer-Vermeer 2003-2004: 106), zoals het bijwoord opeens, dat focust op het 
begin van de handeling. Daarnaast heb ik enquêteresultaten gepresenteerd, die duidelijk 
maken dat taalgebruikers vooral een inceptief betekenismoment aannemen als het com-
plementwerkwoord verwijst naar een handeling die niet zo gemakkelijk onder controle te 
houden is. In dit artikel hebben we laten zien dat de rol van dergelijke factoren verklaard 
kan worden op basis van de aanname dat de inceptieve interpretatie een implicatuur is 
van onwillekeurig moeten.
 In onze beschrijving is het onwillekeurig moeten in zinnen als (35) verwant aan moeten 
in de voorbeeldzinnen in (9) en (10), die herhaald worden in (36) en (37). Deze zinnen 
werden door Schermer-Vermeer (2003-2004:105) in verband gebracht met het onwille-
keurige moeten zoals in (35).

(36) a Jan moest afhaken/opgeven/zich overgeven.
  b Jan moest het touw loslaten, zich laten vallen, zich vastgrijpen.
(37) a Ik moet zeggen/toegeven/erkennen dat…
  b Jan moest zich verontschuldigen.

De overeenkomst tussen onwillekeurig moeten en de zinnen in (36) en (37) is dat moeten 
in beide gevallen dynamische modaliteit uitdrukt. Ook in de interpretaties die Schermer-
Vermeer op het oog heeft voor (36) en (37) is er sprake van een interne noodzaak om 
de betreffende handeling uit te voeren. Het verschil met onwillekeurig moeten is dat de 
handelingen in (36) en (37) geen onwillekeurig karakter hebben. Het betreffende individu 
heeft grotendeels zelf in de hand wanneer hij bijvoorbeeld afhaakt, het touw loslaat of 
zijn verontschuldigingen aanbiedt. Dit blijkt ook uit (38), waar geïllustreerd wordt dat het 
gebruik van onwillekeurig moeten in dergelijke zinnen een onacceptabel (of in elk geval 
zeer onnatuurlijk) resultaat oplevert.
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(38) #  Jan moest onwillekeurig afhaken/onwillekeurig het touw loslaten/zich onwil-
lekeurig verontschuldigen.

Overigens is er geen strikte scheiding tussen dynamische modaliteit waarbij de conditio-
nerende factoren intern zijn en deontische modaliteit waarbij de factoren extern zijn. Dat 
geldt voor de (meeste) zinnen in (36) en (37), maar ook voor zinnen met onwillekeurig 
moeten. In een zin als (35) kan de noodzaak om te huilen geconditioneerd zijn door een 
combinatie van een externe oorzaak zoals een triest voorval en een interne factor zoals 
een gevoel van verdriet dat daarmee samenhangt. Zie Janssen (2000) en (2001) voor een 
discussie van een aantal elementen ten behoeve van een analyse van moeten die dergelijke 
graduele onderscheidingen tussen gebruikswijzen kan verantwoorden.
 In dit artikel heb ik geen aandacht besteed aan de vraag of modale hulpwerkwoorden 
van noodzakelijkheid in andere talen een vergelijkbare lezing krijgen als onwillekeurig 
moeten in het Nederlands en of ze aanleiding geven tot dezelfde implicatuur. Een Engelsta-
lig voorbeeld als (39) kan een lezing krijgen waarin het lachen niet daadwerkelijk plaats-
vindt.18

(39) The moderator had to laugh but tried to keep serious.

De vraag is of zinnen met have to in het Engels ook een inceptieve betekenis kunnen 
krijgen (als gevolg van een implicatuur). De beantwoording van dergelijke vragen voor 
andere talen en de beschrijving van de semantiek van dynamisch-modale hulpwerkwoor-
den in die talen is een onderwerp voor toekomstig onderzoek.
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Deze Discussie bevat acht bijdragen die op verzoek van de redactie geschreven werden 
naar aanleiding van het boek van A. Kraak, Homo loquens en homo scribens. Over natuur en 
cultuur bij de taal, dat in 2006 postuum bij Amsterdam University Press verscheen. Kraaks 
manuscript is door mij indertijd persklaar gemaakt, waardoor ik goed vertrouwd ben met 
de inhoud. Dat zal voor de redactie van Nederlandse Taalkunde mede de reden geweest zijn 
om mij te vragen deze Discussie in te leiden en de afsluitende bijdrage te schrijven.
 Het boek van Kraak kenmerkt zich door een uitgesproken stellingname. Deze komt, 
kort gezegd, op het volgende neer: het alfabetische schrift wordt door de taalwetenschap 
ten onrechte gezien als een getrouwe weergave van (aspecten van) de gesproken taal 
en geschreven zinnen als weergave van ‘natuurlijke’ gedachten. Deze ongereflecteerde 
aanname, door Kraak ook als ‘weergavemythe’ aangeduid, heeft ertoe geleid dat allerlei 
kenmerken van het schrift en van geschreven teksten op de gesproken taal en op natuur-
lijke denkprocessen geprojecteerd worden. De taalwetenschap (alsmede de psychologie en 
filosofie) ziet de gesproken taal en het denken dus door een schriftelijke bril. Tegelijk stelt 
Kraak dat dit niet te vermijden was en is: de taalwetenschap werd pas mogelijk toen schrif-
telijk taalgebruik beschikbaar kwam, gesproken taal is te vluchtig daarvoor. Bevrijding van 
de schriftelijke bril houdt Kraak niet voor onmogelijk maar wel voor heel moeilijk. 
 Kraaks boek heeft affiniteit met gedachtegoed dat de afgelopen decennia bij sommige 
onderzoekers in de antropologie, psychologie en mediawetenschap opgang gemaakt heeft. 
Het gaat om de gedachte dat het schrift een grote impact heeft gehad op de aard van 
samenlevingen en op de cognitie van de individuele mens. Benaderingen die deze visie 
aanhangen worden wel ‘great divide’-theorieën genoemd, vgl. Chandler (2000): “Such 
theories tend to suggest radical, deep and basic differences between modes of thinking 
in non-literate and literate societies”. In de antropologie is bijvoorbeeld Jack Goody sterk 
met deze visie verbonden (zie Goody 1987) en in de mediawetenschap Marshal McLuhan 
(“The medium is the message”), die meer in het algemeen meent dat elk nieuw commu-
nicatiemedium een grote invloed heeft op de informatie zelf en ook op denken en samen-
leving.

*   Afdeling Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen. a.foolen@let.ru.nl. De titel van deze inleiding bevat 

de zegswijze uit de Latijnse Oudheid volgens welke gesproken woorden vluchtig zijn maar het geschrevene 

een blijvende waarde heeft. Of het verschil tussen gesproken en geschreven taal wel zo absoluut opgevat moet 

worden, staat centraal in deze Discussie. Vandaar het toegevoegde vraagteken.
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 Het door Kraak genoemde boek van Jahandarie (1999) is een indrukwekkend over-
zichtswerk over onderzoek naar schriftelijkheid en de gevolgen ervan op individueel 
en maatschappelijk vlak. Een beknopter maar ook uitstekend overzicht is te vinden in 
het laatste hoofdstuk van Foley (1997). In het Nederlands bieden Onrust et al. (2000) 
en de eerste twee hoofdstukken in Kurvers (2002) eerste ingangen in de literatuur. Als 
deze overzichten één ding duidelijk maken, is het wel dat betrouwbaar onderzoek naar 
de impact van schriftelijkheid op denken en op samenlevingen heel lastig is doordat de 
factor schriftelijkheid moeilijk te isoleren is van andere factoren als algemene scholing en 
technologische ontwikkeling, die in de praktijk vaak gelijk opgaan met de ontwikkeling 
van schriftelijkheid. Misschien mede door die moeilijke operationaliseerbaarheid van de 
vragen, kenmerkt dit onderzoeksgebied zich, meer dan gemiddeld, door ‘standpunten en 
opvattingen’ die vaak met veel retoriek verdedigd worden.
 Het valt op dat de taalkunde zich grotendeels buiten deze discussie heeft gehouden. 
Een rol kan daarbij gespeeld hebben dat het om een potentieel gevoelige kwestie gaat: zijn 
niet-schriftelijke samenlevingen en mensen ‘primitiever’ dan schriftelijke, is een analfa-
beet een ander soort mens dan iemand die kan lezen en schrijven? De 20e-eeuwse taal-
wetenschap is overwegend politiek correct geweest in het benadrukken van de gelijkheid 
van alle talen, met of zonder schrift. Wel zijn er een aantal taalkundigen geweest die net 
als Kraak de stelling verdedigd hebben dat de taalwetenschap zich sterk door schriftelijke 
data heeft laten leiden en daardoor een vertekend beeld heeft (en geeft) van de natuurlijke 
taal. Kraak noemt zelf het artikel van Lüdtke (1969) als inspiratiebron. Het boek van Linell 
(2005) noemt hij ook, maar heeft hij waarschijnlijk niet meer goed kunnen bekijken. In 
ieder geval is het zo dat Linell (2005:6) net als Kraak betoogt 

   … that our views on language in general and, in particular, on spoken language, 
within linguistics and at large in our Western cultures, are historically dependent 
on literate activities, i.e. concerns having to do with written language, and that 
they are in general more suitable for the description of writing and written langu-
age. Many of the claims and hypotheses that have been made about the nature of 
spoken language and language in general are not based on evidence from spoken 
language, but on properties and conventions of alphabetic writing systems and on 
attitudes to literate practices.

Kraak vraagt met zijn boek de aandacht van de Nederlandstalige taalkundigen voor het 
internationale debat over schriftelijkheid. Volgens hem zijn daarbij ook grondslagen van 
de taalwetenschap in het geding. De auteurs van de hierna volgende bijdragen hebben 
Kraaks uitdaging tot reflectie opgepakt. De volgorde waarin de bijdragen geplaatst zijn, 
komt min of meer overeen met de volgorde waarin de besproken thema’s in het boek aan 
de orde komen.
 In de eerste bijdrage uit de reeks gaat Hulshof in op hoofdstuk 1, ‘De vorming tot 
schriftelijkheid’. Kraak stelt in dat hoofdstuk dat de onderwijskunde die zich bezig houdt 
met leren lezen en schrijven, gelooft in de weergavemythe en daardoor het probleem waar 
kinderen voor komen te staan als ze naar school gaan, niet adequaat  conceptualiseert. 
Maar volgens Hulshof heeft Kraak onvoldoende notie genomen van onderwijskundig 
onderzoek dat voor zijn opvatting relevant had kunnen zijn.
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 De bijdrage van Neijt heeft betrekking op de door Kraak geclaimde alfabetische bril die 
de taalkunde opheeft: doordat we met letters werken, denken we dat in de gesproken taal 
ook segmentele klanken (fonemen) bestaan, maar die bestaan volgens Kraak niet. Neijt 
erkent, met Kraak, dat taalkundigen in het verleden meermaals al te makkelijk vanuit 
het schrift eigenschappen van gesproken taal aangenomen hebben. Maar, zo stelt zij, de 
relatie tussen schrift en spraak is niet zo eenvoudig en triviaal en is dus een noodzake-
lijk en interessant object van onderzoek. Dat onderzoek laat zien dat spelling niet alleen 
klanksegmenten weergeeft; ook andere aspecten van de gesproken taal zoals lettergrepen, 
woorden en zinsintonatie worden door de spelling aangeduid. 
 Bennis richt zich in zijn bijdrage specifiek op de lettergreep, die volgens Kraak “een 
afgeleide van het alfabetische schrift [is]” (p. 231). Bennis laat aan de hand van afkor-
tingen in krantenadvertenties zien dat schrijvers bij het afkorten een beroep doen op 
impliciete lettergreepkennis. Zulke kennis moet primair op de gesproken taal betrekking 
hebben, want er bestaan geen expliciete regels voor het verkort spellen van lettergrepen. 
Bennis stelt dan ook voor om de term ‘lettergreep’ te vervangen door ‘taalgreep’.
 Na het lezen van de bijdragen van Hulshof, Neijt, en Bennis zal die van Nooteboom de 
lezer verrassen. Nooteboom gaat een heel eind mee met Kraaks stelling van de weergave-
mythe. Volgens hem laat fonetisch onderzoek naar o.a. versprekingen zien dat die minder 
eenduidig een kwestie van het omwisselen van fonologische segmenten betreffen dan 
eerder onderzoek (dat zich wellicht ongewild door de weergavemythe liet beïnvloeden) 
deed vermoeden. Deze bevinding geeft aanleiding tot vraagtekens bij het denken over 
gesproken taal in termen van segmenten.
 Koster bespreekt de weergavemythe zowel met betrekking tot de klankmatige kant 
van taal als met betrekking tot de ‘inhouds’-kant, zoals die door Kraak in hoofdstuk 4 en 
5 besproken wordt. Kraak stelt dat wat wij voor ‘denken’ aanzien alleen maar die vorm 
van denken betreft die gepaard gaat met schrijven. Het ‘natuurlijke’ denken kennen we 
niet, net zo min als de klankkant van gesproken taal. Koster pleit ervoor om gesproken en 
geschreven taal niet zo sterk tegenover elkaar te stellen. Een tweede bezwaar dat Koster 
tegen Kraak naar voren brengt, betreft het feit dat de laatste de onderscheiding tussen 
gesproken en geschreven taal gelijk op laat gaan met die tussen natuur en cultuur. Koster 
meent dat er voor natuur bij taal weinig plaats is, taal is volgens hem een culturele uit-
vinding (zoals ook Sapir meende, zie Kraak,  p. 45). Koster is het dus oneens met Kraak 
en ook Chomsky, die beiden een sterk biologisch gekleurde visie op de natuurlijke taal 
hebben.
 Elffers concentreert zich in haar bijdrage op de hoofdstukken 4 en 5, over de relatie 
tussen taal en denken. Zij maakt duidelijk dat het voor een heldere discussie nodig is om te 
onderscheiden tussen processen van denken en formuleren en de producten die dat oplevert. 
Kraak houdt proces en product niet duidelijk uit elkaar, wat zijn argumentatie nogal eens 
vertroebelt. Elffers verwelkomt het feit dat Kraak in aanzet mee lijkt te gaan met bezwa-
ren tegen het psychologisme in de taalkunde en logica, maar die denkrichting wordt door 
Kraak niet werkelijk uitgediept.
 Stokhof, ten slotte, trekt de door Koster en Elffers aangeduide lijn, weg van het bio-
logische en individueel-psychologische denkkader waarin Kraak zich beweegt, door naar 
discussies in de moderne filosofie. Het alternatief dat daar geboden wordt betreft een 
sociaal-cultureel perspectief op menselijk denken en handelen, een perspectief dat door 
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Heidegger en de late Wittgenstein al bepleit werd en dat in de hedendaagse filosofie toe-
nemend aanhang vindt. In een dergelijk discours zouden noties als ‘ontoegankelijkheid’ 
en ‘mysterie’, die in Kraaks boek prominent aanwezig zijn, wel eens vanzelf naar de ach-
tergrond kunnen verdwijnen.
 In verschillende van de bijdragen aan de discussie komt de vraag aan de orde in hoe-
verre wij (sprekende en schrijvende taalgebruikers, inclusief taalwetenschappers) bewuste 
toegang (kunnen) hebben tot taal en in hoeverre een dergelijk bewustzijn een voorwaarde 
is voor het ontstaan van het schrift in de geschiedenis van de mensheid en voor het ont-
staan van zoiets als taalwetenschap. Ik heb er daarom voor gekozen om me in mijn afslui-
tende bijdrage op dit aspect van het debat te concentreren. Uit mijn kleine literatuurstudie 
concludeer ik dat het schrift, en ook de specifieke aard ervan (alfabetisch, syllabisch of 
logografisch) een effect lijkt te hebben op taalbewustzijn, maar niet in de absolute zin die 
Kraak aanneemt.
 Het zal duidelijk zijn dat Kraak in zijn boek een aantal belangwekkende thema’s aan-
gesneden heeft. Zijn stellingnames worden door de meeste auteurs in deze Discussie als te 
extreem ervaren. Hun tegenweer, maar ook hun gedeeltelijke instemming, nuanceren het 
beeld dat Kraak schetst, zonder daarbij te pretenderen daarover het laatste woord geschre-
ven te hebben. Nederlandse Taalkunde staat open voor vervolgbijdragen.
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•	 1		 Inleiding*

Er is meer dan eens beweerd dat de universitaire taalkundigen zich zeker tot ca. 1990 wei-
nig gelegen hebben laten liggen aan het taalonderwijs (Braet 1992). Als het gaat om een 
eensgezind georganiseerd optreden in het kader van onderwijsvernieuwing is die opvat-
ting gewettigd. Als er gedoeld wordt op totale non-interesse gaat de stelling echter mank: 
er zijn in de gewraakte periode individuele bemoeienissen vanuit de universiteit geweest 
(Hulshof 1986, Hulshof & Hendrix 1996). Echte verandering in de onderwijspraktijk 
heeft het allemaal niet teweeg gebracht. Ook Kraak heeft zich als taalkundige op gepaste 
afstand met aspecten van het taalonderwijs bemoeid (zie Appendix). Hij haastte zich wel 
te zeggen dat hij op het terrein van de didactiek niet deskundig is en zeker geen verlos-
sende woorden zal spreken (Kraak 1965:38). In mijn bundel Transformationeel-generatieve 
grammatica in artikelen (Hulshof 1975) nam ik in de didactische afdeling van het boek ook 
twee artikelen van Kraak op: Kraak (1965) en Kraak (1970). Wel een bewijs dat hij zich 
in die periode heeft bezig gehouden met de relatie tussen taalwetenschap en taalonderwijs 
en er in ieder geval zeer bij betrokken was. Hij was toch niet zo’n orthodoxe taalkundige 
theoreticus als zijn baanbrekende proefschrift Negatieve zinnen (Kraak 1966) zou hebben 
kunnen suggereren. 
 In zijn Nijmeegse oratie (1975), waarin ook belangrijke opmerkingen waren opge-
nomen over beginnende geletterdheid, pleitte Kraak voor een functionele relatie tussen 
taalwetenschap en taalonderwijs. De taalkunde als wetenschap zou volgens hem een 
relevante bijdrage moeten leveren aan de verbetering van het basisonderwijs. Ook het 
boek dat nu aanleiding is tot dit artikel, bevat voldoende discussiestof: Kraak heeft zijn 
gedachten redelijk de vrije loop gelaten, roert veel fundamentele kwesties aan en laat ook 
veel zaken terecht en andere soms misschien onterecht open.
 In dit artikel zal ik zijn reflectie op de vakbeoefening en de fundamentele kwestie van 
de onderwijsbaarheid van beginnende geletterdheid belichten, vooral aan de hand van 
het eerste hoofdstuk in Homo loquens en homo scribens. Daarbij komen Kraaks al sinds 1975 
geuite tamelijk controversiële opvattingen aan de orde voorzover zij de fundamentele 
kwestie van de inhoud en de waarde van het taalonderwijs betreffen en als zodanig vaak 
lijnrecht tegenover de onderzoeksgegevens staan. Tenslotte trek ik conclusies en plaats ik 
enkele kritische kanttekeningen.

*   Faculteit der Geesteswetenschapper en ICLON - Graduate School of Teaching, Universiteit Leiden. Contact: 

h.hulshof@hum.leidenuniv.nl.

Taalk BW nr.3-08.indd   285 05-12-2008   10:23:32



286

hAns	hulshoF

•	 2		 de	vorming	tot	schriftelijkheid	volgens	kraak

2.1  Kraak (1975): start van de discussie over geletterdheid

Vooral aan het eind van zijn Nijmeegse programmatische oratie (Kraak 1975:14-16) gaat 
Kraak in op de problematiek van de beginnende geletterdheid en de bijdrage die de taal-
wetenschap daaraan zou kunnen leveren. Hij ergert zich eraan dat veel wetenschappelijke 
informatie niet op doelmatige wijze kan worden gebruikt waar ze van nut kan zijn. Als 
voorbeeld hiervan noemt hij het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs. Daarover bestaat 
vooral veel methodisch-didactische literatuur, maar er bestaat ook fundamenteel-weten-
schappelijke literatuur over de analyse van lezen en leren lezen als mentale processen (o.a. 
vanuit psychologie en linguïstiek).
 Op het gebied van de didactiek lijkt alles al te zijn uitgeprobeerd en de kritiek die Kraak 
namens de taalwetenschappers uit, wordt gevoed door het feit dat er zo weinig contacten 
zijn tussen de onderwijskundige wereld en de taalkundige wereld. 
 Een van de voornaamste inzichten uit de taalwetenschappelijke literatuur is “dat we 
kinderen die leren lezen weinig expliciete informatie kunnen geven” (Kraak 1975:15). 
Die informatie (zoals de relatie tussen fonologisch systeem en spelling) is ook niet nodig 
en zou ook veel te gecompliceerd zijn. Wat in feite aan expliciete informatie wordt gege-
ven, bestaat uit taalvormen en de daarbij behorende betekenissen. Daar kan het kind iets 
mee bij de identificatie van letters, woorden en grotere gehelen. Kraak verwijst hier naar 
onderzoek van Malmquist & Brus (1974:78) met betrekking tot maar liefst vijf methoden 
voor aanvankelijk leesonderwijs en noemt mede op basis daarvan als remedie om tot een 
onderbouwde keuze te komen een sterker bewustzijn van de relatie tussen wetenschaps-
beoefening, universitaire opleiding en beroepspraktijk. Dat is tevens de boodschap van 
deze in onderwijstaalkundig opzicht programmatisch oratie. Opmerkelijk is dat de hier 
weergegeven ideeën over de in feite onmogelijke onderwijsbaarheid van taalontwikke-
ling indruisen tegen de opvattingen uit de wetenschappen die zich voornamelijk met de 
beginnende geletterdheid bezighouden (pedagogiek, onderwijskunde, didactiek) en dat 
die tegenstelling is blijven bestaan of zelfs nog is versterkt, getuige de uitwerking van het 
thema in Kraak (2006, paragraaf 1.3). Interessant is ook om na te gaan hoe Kraak na dertig 
jaar zijn gedachten over dit onderwerp onderbouwt.

2.2  Kraak (2006): uitwerking van de discussie over geletterdheid

De titel van hoofdstuk 1 (p. 23-53) luidt: ‘Vorming tot schriftelijkheid’. Kraak  stelt dat 
dit feitelijker en neutraler is dan ‘the making of the literate mind’: onze geest verandert 
door onze schriftelijkheid niet, we leren er alleen iets mee te doen. Een belangrijke bron 
voor Kraaks gewijzigde taalopvatting is geweest: David Olson, The World on Paper, uit 1994, 
een boek dat Gorayska (1999:285) in een review typeerde als: “lucidly written, rich in 
scholarship, coherent in its argument, and, within its own parameters, quite convincing”. 
De centrale stelling van Olson is dat het schrift een van de voorwaarden is geweest voor 
het mogelijk maken van onderzoek van de natuurlijke taal. Tegelijk houdt schriftelijkheid 
onvermijdelijk een vertekende blik op die natuurlijke taal in. Het gaat volgens Kraak dan 
ook niet om één taal met een mondelinge en schriftelijke variant, een visie die ons het 
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zicht ontneemt op de natuurlijke taal, maar om homo loquens (de natuurtalige mens) 
en homo scribens (de cultuurtalige mens) als onderscheiden – eigenstandige – entiteiten. 
Tot de natuurlijke taal heeft de mens geen toegang, de cultuurlijke taal biedt daarentegen 
toegang tot de natuurlijke taal, maar slechts door de schriftelijke bril en dat is dan tegelijk 
een valkuil. Anders dan de natuurlijke taalverwerving is ‘the making of the literate mind’ 
een kwestie geweest van bewuste culturele inspanning. Aan het natuurlijke taalvermogen 
kun je niet sleutelen. Een dergelijke visie moet gevolgen hebben voor onderwijs in begin-
nende geletterdheid: denken over taal verloopt altijd via het schrift.
 De discrepantie tussen het taalvermogen en de schrijvende mens is een sterk verwaar-
loosd onderwerp. De weergavemythe blijkt de voornaamste veroorzaker van het gebrek 
aan belangstelling en belemmert het zicht op de natuurlijke taal. Die mythe behelst de 
opvatting dat er één en dezelfde taal is waarvan we ons al naar het uitkomt mondeling 
dan wel schriftelijk bedienen. Het is overigens wel de heersende opvatting in onderwijs 
en taalkunde. Tegenover de weergavemythe verdedigt Kraak de stelling dat alles wat we 
over de natuurlijke taal menen te weten, is afgeleid van de schriftelijke taal. Dat impliceert 
tevens dat we geen toegang hebben tot instinctmatig gedrag als taal. Wie eenmaal in een 
bepaald schrift heeft leren lezen en schrijven, kan zich geen ander schrift voorstellen en 
geen ander beeld van de taal dan dat dit schrift geeft. Het alfabetisch schrift zou ons laten 
‘zien’ hoe woorden klinken en worden uitgesproken, maar dat weten we ‘van nature’ al. 
Niet zozeer specificatie van de woordklank alswel woordidentificatie staan bij het schrift 
voorop.
 Het valt niet mee om kinderen in te leiden in de schriftelijke cultuur en ze daaraan deel 
te laten nemen. In de gangbare behandeling van die problematiek wordt nagenoeg geen 
rekening gehouden met de voorwaardelijke functie van de schriftelijke taal. Woorden 
bestaan niet, maar alfabetische woorden wel: de ‘onnatuurlijke’ zeer manifeste reeksen 
letters tussen spaties. Er komt dan ook heel veel onderwijs aan te pas om kinderen in 
woorden te leren schrijven. Zeer opmerkelijk is dat er van dit evidente feit in de didacti-
sche literatuur over leren lezen en schrijven geen spoor is te vinden, noch in de eveneens 
omvangrijke psycholinguïstische literatuur: alle aandacht gaat daar uit naar de spraak-
klank, als grondslag van de letter.
 Paragraaf 1.3 gaat specifiek over ‘Het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs’ (p. 30-44) 
en is te beschouwen als een directe uitwerking van een gedeelte uit de oratie van 1975. 
De inhoud gaat radicaal in tegen de bevindingen uit de onderwijskundige onderzoekslite-
ratuur. Het basisonderwijs is er in eerste instantie op gericht schoolkinderen te alfabetise-
ren, te leren spellen. Ze leren dan dat woorden uit een opeenvolging van spraakklanken 
bestaan die met de letters van het alfabet kunnen worden weergegeven. Kinderen weten 
niet van nature wat woorden zijn, ook niet dat er woorden zijn (vgl. echter Crystal 1986). 
Die kennis maakt geen deel uit van het menselijk taalvermogen, maar is het product 
van verschriftelijking. Het onderwijs realiseert zich dit feit ook door aan te knopen bij 
‘namen’, eigennamen en ‘roep’namen. Namen zijn de natuurlijke elementaire bouwste-
nen van de taal. Schoolkinderen leren in principe lezend en schrijvend spellen aan de 
hand van namen, hun eigen naam, die van anderen, waaronder huisdieren, roepnamen 
als ‘mamma’, ‘pappa’, ‘oma’, eventueel ‘dokter’, ‘buurman’ enzovoort (zie ook Aarnoutse 
2004). Kraak citeert in dit verband Margaret Donaldson, Children’s Minds (1978). Namen 
identificeren wat ze noemen; iemand heet niet Jan, hij is Jan.
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We moeten kinderen om ze alfabetisch te leren spellen wijsmaken dat spraakklanken 
bestaan. Kinderen leren lezen door iedere letter afzonderlijk uit te spreken en dan achter 
elkaar te gebruiken. Via de opeenvolging van de ‘letterklanken’ wordt de verbinding met 
het gesproken woord gelegd. De letters van het alfabet doen niet meer dan bepaalde karak-
teristieke kenmerken van de continue geluidstroom van het woord op een onvolkomen 
manier naar voren brengen. Het is de vraag of de eis van correct spellen niet veel te vroeg 
wordt gesteld. Kraak wijst in dit verband met instemming op de dissertatie De tragedie der 
werkwoordsvormen van Van der Velde uit 1956. Grammatica zou voor de kinderlijke geest 
ongeschikt en te moeilijk zijn. Van der Velde (1956) zou de grammatica daarom het liefst 
in haar geheel uit het lager onderwijs verbannen. Kraak is het hiermee eens en acht de 
schoolgrammatica onderwijskundig-didactisch zonder meer een onding. De eis van het 
correct spellen, in het bijzonder van de werkwoordsvormen, zou moeten worden uitge-
steld. Daarmee zou ook de grond wegvallen onder het schoolgrammaticale onderwijs.
 De verschillen in opvattingen met betrekking tot beginnende geletterdheid, als kinderen 
van 4 tot 6 jaar de basisprincipes van lezen en schrijven leren, dringen zich op: de relatie 
tussen letter en klank, woordherkenning, het fonologisch bewustzijn, de onderwijsbaarheid 
van taal (Aarnoutse 1998). Dat geldt zeker ook voor de relatie tussen taal en denken en de 
mogelijkheid om daar in het onderwijs op in te spelen. De primaire taalverwerving of moe-
dertaalverwerving verloopt in elk opzicht als een natuurlijk maturatieproces, dat niet kan 
worden tegengehouden. Kinderen komen op school met een gematureerde taalbeheersing. 
Er wordt daar echter iets heel anders van ze geëist: ze moeten zich volgens Donaldson (1978) 
bewust worden van taal en denken in hun betrokkenheid op elkaar. Hier signaleert Kraak 
een probleem dat het onderwijs in de beginnende geletterdheid raakt. Het voorschoolse 
kind heeft geen toegang tot de gesproken taal: die beheerst het alleen maar ‘van nature’. 
We kunnen die kennis niet met onderwijs beïnvloeden, omdat er bij voorschoolse kinderen 
geen ‘linguistic awareness’ is. Het bewustzijn van het gesproken woord is altijd een afgeleide 
van het geschreven woord. Er is daarom ten gevolge van de weergavemythe sprake van een 
miskenning van de schriftelijke taal als voorwaardelijke factor in de intellectueel-cognitieve 
vorming, zoals Kraak bij herhaling uitlegt. Homo s cribens, de ‘bewuste’ mens, kan alleen 
van zichzelf bewust worden dankzij de uitvinding van het schrift. Lezen en schrijven zijn ons 
‘tot tweede natuur’ geworden, zodanig zelfs dat we die voor onze natuur aanzien.

•	 3		 discussie	en	conclusies

Als het onderwijsdoel is ‘Inleiden in de schriftelijke cultuur’, dan betekent dat iets anders 
dan kinderen in technische zin leren lezen en schrijven. De mogelijke verklaring van het 
verschil tussen natuurlijk en schriftelijk taalgebruik is hier aan de orde. Volgens Kraak is 
de functie van de schriftelijke taal in de taalontwikkeling van kinderen niet alleen maar 
‘faciliterend’, maar cruciaal (Kraak 2006:48). Dit is een theoretische positie, die noch taal-
kundig noch onderwijskundig in de praktijk is getoetst. Empirisch onderzoek is in feite 
alleen maar gedaan naar leren lezen en schrijven in technische zin. Kraak (2006) verwijst 
misschien daarom ook niet naar Aarnoutse (1998, 2004) of andere publicaties van dien 
aard. Er is hier een kloof te constateren tussen de taalwetenschap en de onderwijskunde, 
c.q. de taaldidactiek zoals onderzocht bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen. 
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Misschien is dit inhoudelijk het best samen te vatten in de tegenstelling tussen natuur en 
cultuur ofwel aangeboren en aangeleerde taalkennis. De eerste vorm van taalkennis ont-
wikkelt zich door rijping: de taalgebruiker heeft hiertoe geen toegang en expliciteert deze 
kennis ook niet. Dat is een linguïstisch standpunt. Aan empirisch (onderwijskundig/ taal-
didactisch) onderzoek naar beginnende geletterdheid refereert Kraak niet of nauwelijks, 
zeker niet aan de mogelijkheid om de taal van jonge kinderen te beïnvloeden. Dat laatste 
betwijfelt hij ten zeerste. Hier staan kennelijk het linguïstische en het onderwijskundige 
denken nog net zo ver van elkaar af als in de oratie van 1975 toegelicht is door Kraak. 
 Wat Kraak in feite doet is een soort ‘theoretische toepassing’ beschrijven. Het lijkt 
erop dat hij in zijn ivoren taalfilosofische toren zit, zonder zich iets aan te trekken van het 
vele empirische onderzoek op het gebied van het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs 
dat nota bene op z’n eigen universiteit werd uitgevoerd. Hij blijft volharden in op zichzelf 
interessante bespiegelingen (vaak gebaseerd op niet de meest recente Angelsaksische stan-
daardwerken over geletterdheid) over het aangeboren taalvermogen, rijping, gesproken 
en geschreven taal, schoolgrammatica en taal en denken. Hier blijkt Kraak toch, ondanks 
zijn maatschappelijk relevante aandacht voor het onderwijs,  een volgeling van Chomsky 
van de jaren zestig. Dat taal volgens de psycholinguïst Tomasello voortvloeit uit de evolutie 
van de algemene cognitie van de mens en dat niet zozeer het taalinstinct maar het sociale 
instinct is aangeboren (Spiering 2004), zijn ideeën die bij Kraak geen rol spelen. Ook is 
het tegelijkertijd een bedenkelijke zaak dat het onderwijskundig onderzoek naar lezen 
en schrijven geen beroep doet op recente of minder recente opvattingen in de taalkunde. 
Zelfs binnen dezelfde universiteit! Hier heerst kennelijk toch het idee dat taalkunde zich 
alleen met theorieën bezighoudt en Kraak geeft helaas voeding aan die gedachte. Taalthe-
orie onderbouwt wel, maar ontwerpt geen onderwijs. Is taalonderwijs zinloos, wanneer 
het te snel aansluit bij taalintuïties om inzicht te geven in de structuur? Een optimisti-
sche visie op de onderwijsbaarheid van geletterdheid vinden we in de meeste didactische 
handleidingen voor het basisonderwijs (vgl. Paus 2002), helaas niet onderbouwd door 
taalkundig onderzoek. Bij het leren lezen en schrijven maken de onderwijskundigen geen 
onderscheid tussen natuurlijke en cultuurlijke taalkennis, terwijl het weergaveprincipe 
(door Kraak afkeurend als ‘weergavemythe’ getypeerd) de didactiek bepaalt. Kraaks betoog 
zal het taalonderwijs niet veranderen, maar  plaatst toch waardevolle vraagtekens. In het 
taalonderwijs kan zowel in instrumenteel als reflectief opzicht een explicieter onderscheid 
gemaakt worden tussen taal als mentaal verschijnsel en taal als sociaal-cultureel verschijn-
sel. Het geïmpliceerde verschil in soorten taalkennis en de bewustmaking daarvan hangen 
ook samen met de legitimering van het onderwijs in de moedertaal (vgl. Hulshof 2002).
 De oproep die Kraak in 1975 zo stellig verwoordde, heeft hij 30 jaar later helaas 
niet kunnen waarmaken. Hij stelde in 1975 (evenals in 2006 in feite) dat de didactiek 
nu wel klaar zou zijn met alle experimenten en dat er nu nog heil verwacht wordt van 
taalkundige ideeën en onderzoeken. De praktijk wacht echter niet op ideeën alleen. De 
vraag die overblijft is nu: is Kraak met zijn cri de coeur een roepende in de woestijn óf 
vertegenwoordigt hij een visie waar onderwijskundigen uit effectiviteitsoverwegingen en 
taalkundigen uit wetenschappelijke overwegingen niet aan willen? Er is nog niet echt een 
brug geslagen tussen taalwetenschap en taalonderwijs, er worden wel veel gedachten over 
zo’n brug ter overweging gegeven. Dat is op zichzelf waardevol. Niet elk wetenschappelijk 
inzicht is natuurlijk direct bruikbaar in de onderwijspraktijk. 
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Kraak beschouwt in Homo loquens en homo scribens het taalvermogen als “een van de 
grootste wonderen van de natuur” en acht “de schrijvende mens een cultuurlijk wonder” 
(Kraak, p. 12). Hij is niet de enige die het samenspel tussen taalvermogen en schriftsyste-
men met magische blik tegemoettreedt. Zo noemde Harry Mulisch in 1972 het schrift “de 
ontzagwekkendste uitvinding, die de mens ooit gedaan heeft; de uitvinding van het wiel 
zinkt daarnaast in het niet. Want het schrift betekent een overwinning op de tijd, dus op 
de dood” (Mulisch, p. 19). En Jet Wester wilde ons in 1989 “meevoeren naar de grenzen 
van het wetenschappelijk inzicht en u, uitgaande van recente taalkundige gegevens op een 
plan leiden waarop inderdaad wonderen zichtbaar worden. Wonderen die ik hier voorlo-
pig mysterieus wil samenvatten als de Tao van taal, van het Nederlands” (Wester, p. 11).
 Zijn al die superlatieven terecht, of gaat het om schromelijke overdrijving door taal- 
en letterkundigen in de ban van mysteriën van taal en schrijverschap? Heeft de moderne 
wetenschap niet slechts weinig meer van die magie heel gelaten? Er is een enorme voor-
uitgang geboekt op het terrein van compacte informatiedragers, van opslag van gigan-
tische hoeveelheden informatie die ook nog in een ommezien terugvindbaar is, en van 
computersimulaties die het leerproces modelleren. Het gaat om ontwikkelingen die we 
een eeuw geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Laat ons daarom eens en voor 
altijd afrekenen met de mythische visie op de taal en het alfabetische schriftsysteem. Er 
is niets, maar dan ook helemaal niets dat verwondering hoeft te wekken. De verhouding 
tussen taal en schrift had gewoon niet anders kunnen zijn dan hij is. 
 Misschien is die verhouding vergelijkbaar met de verhouding tussen taal en denken 
of tussen denken en logica, maar dat terzijde. Hier zal ik het alleen hebben over Kraaks 
stellingname ten aanzien van de vorming tot schriftelijkheid (hoofdstuk 1), over de alfabe-
tische bril (hoofdstuk 2), en over de oorsprong en ontwikkeling van het schrift (hoofdstuk 
3). Op de punten die in hoofdstuk 1 en 3 aan bod komen, verschil ik met hem van mening. 
Met Kraaks hoofdstelling dat de alfabetische bril tot misverstanden leidt (hoofdstuk 2), kan 
ik het volledig eens zijn, al onderschrijf ik niet zijn stelling dat het in het alfabetische schrift 
om woordidentificatie gaat in plaats van klank-letterrelaties. 

Beginnen we met hoofdstuk 3 over de oorsprong en ontwikkeling van het alfabetische 
schrift. Kraak stelt dat alle schriftsoorten, dus ook het alfabetische schrift, van oorsprong 
en ook nu nog bedoeld zijn om een verband te leggen tussen de woorden en hun geschre-
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ven vorm (p. 264). Woorden, omdat het in schriftsystemen gaat om woordidentificatie en 
niet om klankuitdrukking (p. 274). Maar door de koppeling tussen gesproken en geschre-
ven taal te beperken tot in essentie dat ene aspect, de woordidentificatie, stelt Kraak 
de zaken toch te eenvoudig voor. Natuurlijk is gemakkelijke identificatie van inhouds-
woorden belangrijk, dat geldt voor alle schriftsoorten, maar daarnaast herkennen we in 
geschreven taal ook klanken en syllaben, morfosyntactische structuren, woordsoorten, 
zinstypen en zelfs betekeniskenmerken van woorden. De voorbeelden uit het Nederlands 
in (1) illustreren dat.

(1)  a dak – pak, dak – dik, dak – dal 
  b alfabetisch
  c vuilegrondaffaire – vuile grondaffaire
  d de fabriek – De Fabriek
  e Het regent? – Het regent.
  f Beide(n) staan rechtop.

De drie minimale paren (1a) laten zien dat een minimaal articulatorisch verschil corres-
pondeert met een minimaal verschil in de letterreeks, en dat de plaats van het articulato-
rische verschil samenhangt met de plaats van het letterverschil. Een betere illustratie van 
de nauwe band tussen letters en klanken is bijna niet denkbaar. Deze relatie typeert een 
alfabetisch schrift en in dit opzicht zijn alfabetische schriftsoorten anders dan logografische 
schriftsoorten, zoals het Chinese schrift.
 Dat gezegd zijnde, moet ook benadrukt worden dat er talloze andere verbanden zijn 
tussen schrift en gesproken taal. Dat het woord alfabetisch (1b) vier syllaben heeft is bij-
voorbeeld direct af te lezen uit de visuele vorm: de kernen van de syllaben zijn aangegeven 
met letters die een dal vormen. Dat is geen keiharde vereiste, eerder een heuristiek die in 
zo’n 70 procent van de gevallen helpt, want niet elk geschreven woord geeft het aantal syl-
laben op deze manier weer. Een woord als systemen, bijvoorbeeld, zou volgens dit criterium 
twee syllaben hebben, omdat alleen de t boven het maaiveld uitsteekt. Desalniettemin is 
70 procent voldoende om het de moeite waard te maken eens te onderzoeken of lezers 
de vorm van de letters daadwerkelijk gebruiken bij het herkennen van lettergrepen in 
geschreven uitingen. Dat lettergrepen van belang zijn in de waarneming van geschreven 
taal blijkt uit ambigue woorden zoals belangstellende. De mens leest zonder moeite dat het 
om be.lang.stel.len.de moet gaan, en niet om  bel.angst.el.len.de, een lezing die voorkomen 
wordt doordat be als eerste deel van een woord meestal de lettergreep be is van het voor-
voegsel be-.  
 Het gebruik van de spatie in (1c) illustreert in de eerste plaats het belang van woor-
den in de orthografie, precies in lijn met wat Kraak betoogt. Maar tegelijkertijd laat het 
aaneenschrijven, en dus het welbewust weglaten van spaties, zien dat de spelling ook 
verschillen in morfosyntactische structuur weer kan geven. In vuilegrondaffaire is die links-
vertakkend, ‘een affaire over vervuilde grond’, in vuile grondaffaire rechtsvertakkend, ‘een 
verfoeilijke affaire over grond’. Het vermogen om in de spelling de twee betekenissen uit 
elkaar te houden is het logische gevolg van het weglaten van de spatie tussen de woorden 
van een samenstelling. Te Winkel (1865:126) gebruikte nog een koppelteken in dit soort 
gevallen, en zou dus vuile-grondaffaire hebben geschreven. In het Groene Boekje van 1954 
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wordt het koppelteken alleen in ongewone samenstellingen aanbevolen. Daar vinden we 
bolvormige-driehoeksmeting anders geschreven dan oudemannenhuis. In het Groene Boekje 
van 1995 is het onderscheid opgeheven. Zowel vuilegrondaffaire als vuile-grondaffaire geven 
de linksvertakkende betekenis van deze samenstelling weer, en  wie de rechtsvertakkende 
betekenis bedoelt, moet vuile grondaffaire schrijven.   
 Hoofdletters markeren niet alleen het begin van een zin, maar zoals (1d) laat zien ook 
de woordsoort: soortnamen schrijven we zonder hoofdletter, eigennamen met. Het Duits 
levert met zijn gebruik van hoofdletters voor nomina een nog saillanter voorbeeld van de 
directe relatie tussen letterkeuze en woordsoort. 
 In (1e) geven leestekens aan om wat voor soort zin het gaat: een vraag of een bewe-
ring. Ze kunnen gezien worden als een grafische indicatie van de zinsmelodie. 
 Tot slot is er de -n in verwijswoorden in (1f). Die drukt uit of de lezer met personen te 
maken heeft, of met andere entiteiten. 
 Zoals steeds blijkt wanneer aspecten van het taalsysteem worden onderzocht, er zijn 
veel en heel diverse verbanden tussen vormen en betekenissen. Een typering van het 
alfabetische schrift als een systeem dat louter woorden vastlegt, doet daaraan geen recht. 
De kracht van natuurlijke talen ligt juist in de verschillende lagen van vormelijke repre-
sentatie, die allemaal bijdragen aan de betekenis. De letterreeks is van dat rijkgeschakeerde 
geheel op het eerste gezicht maar een heel eenvoudige, zelfs platte benadering. Letters op 
zich staan immers slechts voor klanken, en dat nog maar enigszins ruw. Wie goed kijkt 
en de alfabetische bril aflegt, ziet dat in de geschreven vorm eveneens de meerlagigheid 
aanwezig is die zo kenmerkend is voor de menselijke taal.
 Nogmaals, op het punt van het klank-letterverband verschillen Kraak en ik danig 
van mening, zie ook mijn bespreking van zijn boek (Neijt 2007). Een geschreven tekst 
als geheel geeft veel meer informatie dan alleen over de klanksegmenten, zie (1). In 
alfabetische schriftsystemen gaat het niet alleen om klank-letterrelaties, zoals het in logo-
grafische schriftsystemen waarschijnlijk ook niet alleen om gesproken-woord-geschreven-
woordrelaties gaat. Ik onderschrijf wel het belang van het onderkennen van de rol van de 
alfabetische bril, die maakt dat we geloven dat we horen wat we zien. Die alfabetische bril 
verdoezelt niet alleen de verschillen tussen klanken en letters, maar verhindert ook dat we 
oog krijgen voor al die andere systematische aspecten in een alfabetisch schriftsysteem.
 Kraak stelt zo nadrukkelijk dat het bij de geschreven vorm om woorden gaat, omdat hij 
voor eens en altijd wil afrekenen met de mythe dat een alfabetisch schrift de relatie tussen 
klanken en letters zou betreffen. Daarin heeft hij slechts gedeeltelijk gelijk. 
 Hij heeft gelijk, omdat een orthografisch systeem wezenlijk verschilt van een fonetisch 
schrift. De orthografische representatie hoeft klankvormen niet precies weer te geven, 
zolang de uiting als geheel maar herkend wordt. Maar dat neemt niet weg dat de essentie, 
het uitgangspunt en de oorsprong van alfabetische schriftsystemen ligt in de omzetting van 
klanken naar letters en omgekeerd. Door het woord zo centraal te stellen, miskent Kraak 
het belangrijke gegeven dat het gaat om het herkennen van de schriftelijke uiting in al 
zijn talige aspecten. Naast de woorden moeten ook de klanken, syllaben, morfemen, ritme 
en grammaticale en thematische verbanden herkend worden, en zelfs zoiets gradueels als 
de stelligheid, de noodzaak en waarschijnlijkheid van een bewering. De lezer krijgt slechts 
de letterreeks aangeboden, maar beschikt over de kennis van het spellingsysteem en het 

Taalk BW nr.3-08.indd   294 05-12-2008   10:23:34



homo	scribens:	wonderkind	of	slimme	vos?

295

taalsysteem om de benodigde informatie uit de tekst te halen of een verstandige gooi te 
doen naar de bedoeling van de schrijver. 
 Het gemis van mogelijkheden om graduele informatie weer te geven in geschreven taal 
stelt eisen bij het schrijven. Sprekers kunnen tempo, luidheid en mimiek inzetten om hun 
bedoelingen duidelijk te maken. Schrijvers hebben slechts letters in minuskel- of majus-
kelvorm tot hun beschikking, vet of schuin gedrukt en wat leestekens en diacritica. Wan-
neer dat magere arsenaal onvoldoende is om misverstanden te voorkomen, zullen schrij-
vers andere bewoordingen moeten kiezen of ter verduidelijking woorden t oevoegen. 
 Dat een letterreeks toereikend is als weergave van een klankstroom die informatie van 
uiteenlopende aard bevat, is mooi. Maar moeten we het nu als een wonder beschouwen? 
Allerminst, hooguit als een terrein van onderzoek met als startpunt een aantal interessante 
hypotheses. 
 Een zo’n hypothese zou deze kunnen zijn: de gesproken taal bevat veel dubbel 
gecodeerde informatie doordat er verschillende lagen van representatie zijn. Behalve de 
syntactische structuur bijvoorbeeld ook de lichtelijk daarvan afwijkende prosodische struc-
tuur, en naast syllaben de wat drastischer daarvan afwijkende geleding in morfemen. De 
representatie kan waarschijnlijk wel ietsjes zuiniger, zonder dat de betekenis daaronder 
lijdt. Een reeks letters is weliswaar ogenschijnlijk een erg magere, eendimensionale repre-
sentatie, zonder gelaagdheid, maar blijkt bij nadere beschouwing toch ook informatie van 
verschillende lagen van het taalsysteem te bevatten. De spelling lijkt op de gesproken taal 
doordat het ook een meerlagig systeem is. Daarnaast kunnen we er gerust van uitgaan dat 
mensen in staat zijn om in vrij aanzienlijke mate gegevens aan te vullen op grond van hun 
kennis van context, taal en orthografische conventies. Of ze dat bij het luisteren doen of 
bij het lezen, is om het even. 

Deze andere blik op de oorsprong en het wezen van het alfabetische schriftsysteem vormt 
meteen al de aanloop naar een andere visie op de ontwikkeling van dat schriftsysteem in 
de loop der tijd. “Geen schrift”, stelt Kraak, “leent zich […] voor principiële verbetering, 
‘vereenvoudiging’. Gegeven eenmaal de grondprincipes verandert een schrift niet, is er niet 
sprake van immanente ontwikkeling.” (p. 240). Dit klopt gewoon niet. Het alfabetische 
schrift heeft belangrijke wijzigingen ondergaan. Van een schrift met uitsluitend hoofdlet-
ters kwam een schrift met spaties. Na verloop van tijd werden leestekens toegevoegd, en al 
heel lang schrijven we voornamelijk kleine letters. Dat waren stuk voor stuk aanzienlijke 
verbeteringen voor de lezer. Het is verder denkbaar dat de introductie van het toetsenbord, 
een nieuwkomer op dit terrein, de aanzet zal zijn tot veranderingen ten gerieve van schrij-
vers die met een toetsenbord werken. In ieder geval heeft het elektronische taalverkeer 
invloed op de spelling. Tekens die wat moeilijker te typen zijn, hoofdletters en ligaturen 
bijvoorbeeld, hebben kans te verdwijnen. Een apostrof in ’s avonds en ’s ochtends is lastig 
te typen, en de spatie in zulke versteende woordgroepen is nodeloos traag voor de lezer, 
zodat wellicht savonds en sochtends zullen ontstaan. Of vervolgens saves en soches zullen wor-
den gebruikt hangt af van de vraag of het verstandig is gelijkvormigheid als uitgangspunt 
te nemen bij het spellen van gelede woorden, zodat ’s ochtends en ’s avonds het verband met 
ochtend en avond laten zien. Menig spellingonderzoeker gaat ervan uit dat gelijkvormigheid 
nuttig is voor de gebruiker, en dat dit verklaart waarom gelijkvormigheid in de spelling in 
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de loop der tijd toeneemt. De ontwikkelingen van de Nederlandse spelling vormen op dit 
patroon (dat met name voor het Duits werd opgemerkt, zie Glück (2000:497) overigens 
een uitzondering, omdat de regels van verdubbeling (man wordt mann in het meervoud 
mannen) en verenkeling (maan wordt man in het meervoud manen) tegen het morfologi-
sche gelijkvormigheidsprincipe in gaan. De meervoudsvorm manen is nu gelijkvormig met 
man en dat is hinderlijk (Verhoeven et al. 2006). Het is wat dat betreft opmerkelijk dat 
Vondels voorstel om maanen te schrijven het niet gehaald heeft. Waarschijnlijk gaat het om 
een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor de discussie tussen Vondel en 
Leupenius door latere taalkundigen zoals Ten Kate (1723) en Siegenbeek (1804) niet goed 
begrepen is (zie Moller 1908 en Neijt 2003).
 Bij de ontwikkelingsgang van schriftsystemen kan de manier van kennisoverdracht 
aan volgende generaties, de vorming tot schriftelijkheid (Kraaks hoofdstuk 1), een belang-
rijke rol spelen, omdat de leeftijd van verwerving van kennis wel eens van cruciale invloed 
kan zijn op de verhouding tussen de bijdragen van natuur en cultuur. “Jong geleerd, oud 
gedaan” is een stelling die Kraak (p. 38-39) niet van toepassing vindt op het leren schrij-
ven. Hij rept in Homo loquens en homo scribens van de eis van de (te) vroege beheersing van 
de spelling. Vijfendertig jaar daarvoor al schreef hij samen met Cohen de brochure Spellen 
is spellen is spellen waarin hetzelfde werd beweerd (Cohen en Kraak 1972). Daar wordt 
uitgebreid de mogelijkheid besproken dat “een spelling die kinderen gemakkelijk kun-
nen leren niet zo geschikt is voor een redelijk niveau van schriftelijk taalgebruik en dat, 
omgekeerd, een spelling die zich op dat niveau redelijk goed laat schrijven en lezen, voor 
kinderen te moeilijk is” (p. 1). Hun advies is heel duidelijk geweest, en heeft de onderwijs-
wereld overtuigd: je moet niet te vroeg met spellinglessen beginnen, want: “De spelling 
is bedoeld voor mensen die de taal al kennen, het is een middel dat toegang geeft tot een 
tweede uitdrukkingsvorm van de taal, met begrip van de inhoud als eerste doel” (p. 24) en 
“Aan het spellen gaat vooraf de analyse van het geïsoleerde woord in zijn samenstellende 
spraakklanken op basis van een zorgvuldige en beschaafde uitspraak” (p. 30). 
 Dit is een belangrijk punt, want het raakt aan de vraag naar de scheiding van aangebo-
ren en aangeleerd, en de vraag naar het verschil tussen natuur en cultuur. Want zou het 
niet zo kunnen zijn dat de gesproken taal natuurlijk is omdat die vroeg geleerd wordt en 
geschreven taal niet natuurlijk is omdat die later geleerd wordt? 
 Een aanwijzing in die richting is de bevinding dat de leeftijd van verwerving van 
invloed is op de uitkomsten van psycholinguïstisch onderzoek. Woorden die vroeg geleerd 
worden, worden sneller herkend dan woorden die later geleerd worden. De verklaring 
voor dat effect is hypothetisch, maar niet onaannemelijk, en hangt samen met de plasti-
citeit van de hersenen. Vroeg geleerde relaties tussen woorden of tussen woorden en hun 
betekenis bepalen hoe daarna verworven woorden worden opgeslagen. De later geleerde 
woorden zouden zich naar het eenmaal gekozen stramien van opslag moeten voegen, 
ook als dat stramien voor die woorden minder geschikt is. Vergelijk het met een huis dat 
ontworpen en ingericht is voor een gezin zonder kinderen. Wanneer er onverwacht toch 
nog kinderen komen, is het lastig om de indeling aan te passen. Voor taal lijkt te gelden 
dat vroeg aangeleerde verbanden bepalend zijn voor het stramien, de ‘architectuur’ van 
onze kennis van de taal. Wat vroeg geleerd wordt, krijgt een ‘natuurlijke’ architectuur, en 
hoe later iets geleerd wordt, hoe minder natuurlijk het bijbehorende taalgedrag. 
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 Is het denkbaar dat het alfabetische schrift vanuit dit oogpunt bezien zich tot een 
natuurlijk systeem zou hebben ontwikkeld wanneer lezen en schrijven onderdeel zouden 
uitmaken van de vroegste taalverwerving? Op dit moment is dat een open vraag. De leef-
omgeving van kinderen verandert snel, ze komen welhaast ongemerkt steeds eerder in 
aanraking met geschreven taal. Laten we het standpunt dat je niet te vroeg met spellingles-
sen moet beginnen eens verlaten, en kijken wat er gebeurt. Ouders en onderwijzers zullen 
wanneer ze niet worden tegengehouden door deskundigen en wanneer er leermateriaal 
op de markt komt, misschien de uitdaging aangaan om kinderen al heel jong op de vorm 
van letters en de bijbehorende klanken te wijzen. Een vroege verwerving garandeert ove-
rigens niet dat de geschreven taal ooit de evenknie wordt van de gesproken taal. Daarvoor 
ontbreekt het de geschreven taal waarschijnlijk te zeer aan mogelijkheden om gradaties 
aan te geven. In gesproken taal treffen we bijvoorbeeld variatie in stemhebbendheid aan 
(waardoor een [t] wel eens als /d/ klinkt of als d geschreven wordt en omgekeerd, zie 
Ernestus & Baayen 2001 en Neijt & Schreuder 2007). Variatie in luidheid, toonhoogte en 
duur zijn al helemaal niet in geschreven taal weer te geven. 
 
Iedere taalkundige zal beamen dat taal en spelling niet naadloos uit elkaar voortvloeien. 
Spelling is niet zomaar een integraal onderdeel van de taal, en de taal is niet een gespro-
ken variant van wat we op papier zetten. Maar diezelfde taalkundigen bezondigen zich, 
zoals Kraak overtuigend laat zien, onbewust aan denken over taal vanuit de spelling, en 
gebruiken de spelling ten onrechte als argument voor wat zich in de taal afspeelt. Boven-
dien doen taalkundigen alsof de relatie tussen gesproken en geschreven taal triviaal is. 
De stellige ontkenning van enig verband en het negeren van de spelling binnen de taal-
wetenschap zal wel te maken hebben met de spellingstrijd in het interbellum, toen Van 
Haeringen, De Vooys en Van Ginneken pagina’s vol schreven over woorden, hun geslach-
ten en hoe de bijbehorende naamvallen geschreven dienden te worden. Het is echter een 
overdreven reactie van de naoorlogse taalkundigen om het belang van onderzoek van de 
spelling geheel te ontkennen, en het is goed dat Kraak daar de aandacht op vestigt. 
 Anders dan in de taalwetenschap wordt in de sociale wetenschappen wel onderzoek 
gedaan dat gericht is op een beter begrip van klanken, letters en hun onderlinge verhou-
ding. Het gaat dan om bijvoorbeeld de simulatie van categoriale waarneming via connecti-
onistische computermodellen (waarbij overigens veel meer voorbeelden nodig zijn dan de 
mens lijkt nodig te hebben) en het leren herkennen van subtiele vormverschillen in een 
klankstroom. 
 Daar is ook alle reden toe. Want onderschat niet de mogelijkheden van de mens als 
leerder. Onderschat ook niet de mogelijkheden om computermodellen te maken die met 
eenvoudige regelstelsels het menselijke gedrag imiteren. Onderschat tenslotte evenmin 
het menselijke waarnemingsapparaat, dat subtieler blijkt te zijn dan vroeger voor mogelijk 
werd gehouden. De kern van de menselijke natuur is zijn ononderdrukbare neiging om 
systemen te ontwikkelen voor vormen met een betekenis, wat ook de oorsprong van die 
vormen mag zijn.
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•	 1		 het	onsetprincipe

020 Aantr. m., 50+, hbo, 
fin. onafh., n.r., zkt rust. 
sl. spont. bl. vr. <1.75 voor 
ser. rel. Br.m.f.o.e.r.o.nr. 
2222222 bur.v.d.bl. 

Mits. Paj., 06-’04, 4x4 aut., 
5drs, gr. kent., st. bekr., cr.
contr., d. bl. metal., zw. led.
bekl., full opt., sch.d., trekh., 
rad/cd, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.

Advertenties zoals hierboven zijn moeiteloos aan te treffen in de advertentierubriek van 
iedere krant (deze advertenties zijn samengesteld uit afkortingen die zijn aangetroffen in 
krantenrubrieken). Het is niet moeilijk om vast te stellen dat de linker advertentie een 
contactadvertentie betreft in de categorie man zoekt vrouw terwijl de rechter advertentie 
het aanbod van een tweedehands auto betreft. In beide advertenties treffen we slechts een 
enkel woord aan dat geschreven is volgens bestaande spellingsregels – in de contactadver-
tentie voor en in de autoadvertentie full. De rest van de tekst bestaat uit afkortingen. Zoe-
ken we bijvoorbeeld rust.sl.spont.bl.vr. op in het Prisma Handwoordenboek Afkortingen,1 
dan vinden we bij sl. ‘slank’, bij bl. ‘bladzij(de)’ en bij vr. ‘vrouw’. Rust. en spont. zijn niet 
te vinden, zoals ook gr.kent of d.bl.metal. niet leiden tot een interpreteerbaar resultaat via 
het woordenboek. Voor zover bekend bestaan er ook geen expliciete regels voor het afkor-
ten in dit soort advertenties. Dat er wordt afgekort is evident het gevolg van financiële 
overwegingen. Men betaalt per regel van ongeveer 25 letterposities. De vraag is dus: hoe 
weet de schrijver hoe hij moet afkorten en hoe is de lezer in staat om dit soort cryptische 
mededelingen te ontcijferen of, beter gezegd, te ontletteren. Bij navraag blijken ook onze 
kwaliteitskranten (“3in1”) geen standaard afkortregels te bezitten en dus worden schrijver 
en lezer overgelaten aan hun eigen fantasie. Gegeven het feit dat de schrijver de adverten-
tie plaatst om zichzelf of zijn auto te verkopen ligt het voor de hand aan te nemen dat hij 
veronderstelt dat iemand die een ander of een auto zoekt in staat is om zijn mededeling te 
decoderen. Maar hoe werkt dat?
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Bij een analyse van een corpus krantenadvertenties van dit type is gebleken dat het maken 
van dit soort afkortingen verloopt volgens een vast stramien. Stel dat we de nominale 
groep [aantrekkelijke, slanke vrouw] zouden willen gebruiken in een mini-advertentie of 
speurder. We zouden daarvoor een aantal verschillende principes kunnen hanteren:  

a) 1e letter:   a.s.v.    zoals bij  n.o.t.k.
b) alle consonanten:  ntrkklk. slnk. vrw zoals bij  zkt
c) 1e + laatste letter : ae se vw  zoals bij  nr
d) 1e lettergreep:  aan. slan. vrouw 
e) 1e morfeem:  aan. slank. vrouw   

Als deze uitkomsten aan sprekers van het Nederlands worden voorgelegd, wijzen ze deze 
vormen beslist af. Het moet volgens de intuïtie van de moedertaalsprekers zijn: aantr.
sl.vr. Hoe weten deze sprekers dat, terwijl er geen voorschriften zijn voor het maken van 
contactadvertenties en terwijl veel van de geconsulteerde sprekers zelf nog nooit een 
dergelijke advertentie hebben opgesteld en er zelden of nooit naar kijken in de krant? 
Waarom aantr., en niet aant. of aantre.? Geen van de door mij geraadpleegde sprekers 
(o.a. een groep BA-studenten Nederlands), noch de advertentie-adviseuse van de krant 
had enig idee hoe het procedé in elkaar steekt terwijl ze toch onafhankelijk van elkaar tot 
dezelfde uitkomst kwamen (er was één informant die in plaats van aantr. de voorkeur gaf 
aan aantrek.).
 Bij analyse blijkt dat ruim twee derde van de afkortingen gevormd wordt volgens het 
Onsetprincipe: breek een woord af aan het eind van een onset. De onset is het deel van een 
lettergreep dat voorafgaat aan de vocaal. De te volgen procedure luidt als volgt:

-  ga van links naar rechts tot het einde van de (niet-lege) onset van de eerste lettergreep 
[onset: sch-aak, spr-aak, kr-aak, k-aak, aak];

-  ga, indien mogelijk en nodig/gewenst, door naar eind van de onset van de 2e/3e/... 
lettergreep;

- reduceer dubbele medeklinkers aan het eind van de afkorting (degeminatie).

De keuze voor 1e, 2e of 3e lettergreep wordt bepaald door een afweging van de belangen 
van de schrijver – zo kort mogelijk, op grond van financiële overwegingen – en de lezer 
– de afkorting moet in de context decodeerbaar zijn. Een woord als vanzelfsprekend kan 
volgens het Onsetprincipe afgekort worden tot v. (1e), vanz. (2e), vanzelfspr. (3e) en vanzelf-
sprek. (4e). De keuze van een schrijver zal waarschijnlijk vallen op de 3e onset aangezien 
afkorting bij de eerste twee onsets de lezer onvoldoende informatie verschaft, terwijl de 
vierde meer informatie voor decoderen biedt dan minimaal noodzakelijk lijkt te zijn. 
 Dit is het hoofdprincipe van de advertentieafkorting. In de boven gegeven adverten-
tieteksten zijn alle cursief afgedrukte afkortingen in overeenstemming met dit principe. 
Het subsidiaire Consonantprincipe treedt op als het Onsetprincipe onvoldoende oplevert, 
zoals bij zoekt dat volgens het Onsetprincipe alleen “z.” kan zijn en daarmee voor sommi-
gen onvoldoende informatie bevat (wel bijvoorbeeld in “zkm”). Men kiest dan voor “zkt”. 
Andere, minder vaak voorkomende subsidiaire principes zijn de keuze voor de eerste en 
de laatste letter van een woord, zoals in “nr” of de eerste letter van elke lettergreep, als in 
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“dgl.”; het gaat daarbij om nogal conventionele afkortingen die meestal ook in het Prisma 
Handwoordenboek Afkortingen zijn te vinden. In dit soort gevallen zijn “num.” en “derg.” 
mogelijke varianten, gevormd via het Onsetprincipe. In sommige gevallen wordt er een 
keus gemaakt voor het 1eLetterprincipe, zoals hierboven bijvoorbeeld bij de i uit i.z.g.st. Bij 
korte woorden leveren het Onsetprincipe en het 1eLetterprincipe vaak dezelfde uitkomst 
op. In de advertentieteksten hierboven zijn dat de niet-vet gedrukte, cursieve afkortingen, 
terwijl de vette afkortingen uitsluitend volgens het Onsetprincipe gevormd kunnen zijn.
 Kortom, schrijvers en lezers van advertenties hebben een onbewuste kennis van de 
bouw van de lettergreep, waarbij de verder weinig prominente onset de hoofdrol speelt. 
De schrijver van een advertentie is kennelijk in staat om op basis van het bekijken van 
een aantal advertentieteksten (de benodigde positieve evidentie) vast te stellen dat hij in 
dit domein gebruik moet maken van de onset, het eerste deel van de syllabe (begrippen 
die deel uitmaken van zijn computationele systeem). In het niet-genormeerde, geschreven 
‘Korterlands’ maakt men aldus gebruik van abstracte taaleenheden die we eveneens aan-
treffen in het fonologisch onderzoek (voor het Nederlands bijvoorbeeld in Van der Hulst 
1984 en Noske 1993).

•	 2	 Taalkunde	is	letterkunde

In het nogal wijdlopige, taalkundige testament van Remmert Kraak behandelt hij twee 
verstrekkende stellingen. Het tweede deel van het boek gaat over de stelling dat er een 
eenheid zou zijn tussen taal en denken. Hij ontkent deze eenheid en bevindt zich op 
dat vlak in het gezelschap van veel andere taalkundigen en filosofen, waaronder Noam 
Chomsky en Jerry Fodor. Het lijkt me dat Kraak in veel opzichten gelijk heeft in het ont-
kennen van de gedachte dat taal gelijk staat aan denken, al was het alleen maar omdat 
het moeilijk, zo niet onmogelijk is om te weten wat denken is. Ik zal verder niet op deze 
stelling ingaan in dit stuk. De andere stelling is interessanter omdat Kraak hier afwijkt 
van vrijwel alles wat iedereen ooit over dit onderwerp heeft gezegd. Kraak verdedigt de 
stelling dat taalkunde niet gaat over gesproken taal maar over geschreven taal, of anders 
gezegd, dat taalkunde in letterlijke zin letterkunde is. De gehele taalkundige en taalfilo-
sofische literatuur heeft het volledig mis. Dat treurige misverstand is het gevolg van het 
alfabetische schrift. Kraak noemt dat misprijzend ‘de weergavemythe’, die er ten onrechte 
van uitgaat dat geschreven taal een weergave zou zijn van gesproken taal. Van Plato en 
Aristoteles, via De Saussure, de Praagse School, en het Amerikaanse structuralisme, tot en 
met Chomsky, alle grootheden van de taalkunde hebben zich door deze mythe om de tuin 
laten leiden. Gelukkig hebben we Kraak om ons weer op het rechte pad te brengen. We 
zouden eens gaan denken dat er woorden, syllaben, segmenten en fonemen bestaan of 
dat het vak fonologie gaat over spraakklanken of dat de syntaxis zich bezig houdt met de 
grammaticale structuur van natuurlijke taal. Natuurlijk niet. Iedereen heeft zich volgens 
Kraak altijd laten foppen door die verdomde “alfabetische bril”.2  Nederlands sprekenden 
mogen zich gelukkig prijzen dat zij het voorrecht hebben om de wijze woorden tot zich 

2   Het tweede hoofdstuk van Homo loquens en homo scribens is getiteld “De alfabetische bril” en het vierde “De logisch-

filosofische bril”.
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te kunnen nemen van een taalkundige die zijn alfabetische en zijn logisch-filosofische bril 
heeft afgezet. 
 Het boek staat vol met citaten uit de internationale literatuur, gevolgd door een 
gedetailleerde bespreking daarvan. Het procedé is ongeveer als volgt: je neemt een pro-
minent boek of artikel met een vooraanstaande rol in de geschiedenis van de taalweten-
schap   – zoals de Cours van De Saussure, Language van Bloomfield of The Sound Pattern van 
Chomsky & Halle; je haalt daar een aantal teksten uit die gaan over begrippen als ‘foneem’ 
of ‘segment’; je laat zien dat er soms wat verwarring bestaat over het verschil tussen klank-
eenheid en schrifteenheid – een verwarring die te begrijpen is vanwege de nauwe relatie 
tussen de twee bij talen met een alfabetisch schrift; vervolgens trek je conclusies als

   Ik meen echter dat mijn behandeling afdoende duidelijk maakt hoezeer de gene-
ratief-fonologische benadering van de klankopbouw van woorden gebaseerd is op 
alfabetisch gespelde woorden (p. 166/167; cursivering van mij)  

Het enige dat Kraak mij afdoende duidelijk maakt, is dat hij stukken tekst van belangrijke 
taalkundige auteurs uit hun context haalt en vervolgens inzet om zijn weinig plausibele 
theorie te ondersteunen. Ik ga het foneem of het segment hier niet inhoudelijk motive-
ren, dat laat ik over aan fonologen en fonetici. Het gaat mij om de aard en de vorm van 
de argumentatie. Het is een typisch voorbeeld van een auteur die zonder inhoudelijke 
bewijsvoering een theorie onderuit probeert te halen door eindeloos te blijven roepen dat 
de anderen het niet hebben begrepen. Dat maakt de weg vrij voor zijn eigen theorie die 
eveneens zonder deugdelijke argumentatie als waar wordt gepresenteerd.
 Wat bedoelt Kraak bijvoorbeeld als hij ons laat weten dat spraakklanken niet bestaan 
– bijv. “spraakklanken (fonemen) bestaan niet” (p. 267) of “Dat impliceert dat hij [David 
Olson; H.B.] in hun [spraakklanken; H.B.] bestaan gelooft. Van een dergelijk bewust-
zijn kan geen sprake zijn, want fonemen bestaan niet” (p. 340). Heeft een ontologische 
twijfel hem bevangen? De fonologie heeft de afgelopen periode laten zien dat de notie 
‘spraakklank’ een zinvolle wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd aan de fonologische 
theorievorming. Mogelijk moet het foneem of het segment als klankeenheid vervangen 
worden door een concept dat beter aansluit bij de meest recente theoretische inzichten in 
de klankstructuur van taal. Mogelijk moeten deze begrippen op grond van inzichten uit 
het onderzoek anders worden gedefinieerd. Maar dat impliceert niet dat de spraakklank 
niet bestaat. Dat er niet een simpele correspondentie bestaat tussen een abstractie als seg-
ment en een aspect van de in veel opzichten grillige werkelijkheid, betekent nog niet dat 
wij het bestaan van deze abstractie zouden moeten ontkennen. Kortom, het betoog van 
Kraak overtuigt niet voor wat betreft de eerste hoofdstelling. De linguistiek is geen studie 
van het schrift, maar de studie van de gesproken taal.

•	 3	 de	taalgreep	en	de	lettergreep

De term ‘syllabe’ is een wetenschappelijke klankstructurele term die geen plaats 
hoort te hebben in een uiteenzetting over het schrift. (p. 230)
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...: de syllabe wordt in de fonetisch/fonologische taalkunde algemeen opgevat als 
een spraakgeluid dat zich op de meest robuuste wijze in de klankstroom van de 
spraak aftekent en waartoe blijkens receptief en productief onderzoek de taalge-
bruiker het meest toegang heeft. In de literatuur die ons hier bezighoudt, is van 
een ander begrip ‘syllabe’ sprake, waarop het wetenschappelijk overigens terug-
gaat: een syllabe is een spraakgeluid dat minimaal uit één vocaal bestaat, maar in 
doorsnee wordt gevormd door één vocaal, voorafgegaan en/of gevolgd door één of 
meerdere consonanten, het aantal waarvan van taal tot taal kan verschillen, met 
een maximum van vier. Dit begrip ‘syllabe’ is, met andere woorden, een afgeleide 
van het alfabetische schrift. 
(p. 231)

Zoals op veel plaatsen in het boek wordt beweerd, bestaan spraakklanken, segmenten 
en fonemen niet (bijv. p. 32 of p. 61 – “Het hoofdbezwaar [tegen de ontdekking van de 
spraakklank door de Grieken; H.B.] is natuurlijk dat spraakklanken niet bestaan en dus 
ook niet ontdekt konden worden.” – etc. etc.) en bijgevolg geldt dat ook voor vocalen en 
consonanten. Dat wordt zo vaak herhaald dat het begint te lijken op een mantra. Het gaat 
hier volgens Kraak niet over natuurlijke taaleenheden, maar over schrifteenheden. Syl-
laben, consonanten en vocalen zijn “bedenksels van de alfabetische theorie” (p. 248, zie 
ook p. 262).

Ik heb in hoofdstuk 3 uiteengezet dat het begrip ‘syllabe’ een bedenksel is van de 
oude Grieken, ingegeven door een verkeerde opvatting van hun alfabetisch schrift 
en onnadenkend overgenomen door de taalwetenschap. (p. 337)

 
Kortom, er bestaan volgens Kraak twee soorten syllabe. Ten eerste is er de klankstructurele 
eenheid waarvan hij niet meer meldt dan dat die zich in de klankstroom van de spraak 
aftekent; ik noem deze klankstructurele eenheid een ‘taalgreep’. Over dit geheimzinnige 
object komen we weinig meer te weten dan dat het “een berucht moeilijk onderwerp” is 
(p. 64). Ten tweede is er de syllabe die afgeleid is uit het alfabetisch schrift en die bestaat 
uit een vocaal met de voorafgaande en volgende consonanten. Dit is volgens Kraak een 
cultureel ontwikkelde notie, ontstaan door onbegrip van de Grieken. Deze ‘lettergreep’ (in 
contrast met de ‘taalgreep’) bestaat volgens hem niet, of is op z’n best een bedenksel.
 In de taalkundige literatuur zijn op veel plaatsen belangwekkende inzichten geformu-
leerd die zich baseren op het taalbegrip ‘syllabe’. Zo laat Van der Hulst in Syllable Structure 
and Stress in Dutch omstandig zien dat de syllabe een taaleenheid is waarvan de opbouw 
verloopt volgens sonoriteitsprincipes en dat de klemtoon van woorden op een inzichtelijke 
manier in verband kan worden gebracht met de structuur van de syllabe, onder andere 
in termen van hun relatieve gewicht. Een verschijnsel dat in verband gebracht wordt met 
de syllabe is bijvoorbeeld het feit dat de lengte van de vocaal invloed heeft op de aard 
van de coda (het postvocalische deel van de syllabe), zoals blijkt uit het feit dat krank en 
kraak welgevormde lettergrepen zijn, maar *kraank niet; de analyse is gebaseerd op het 
idee dat een lange vocaal een positie in de coda bindt zodanig dat er maar één consonant 
kan volgen. Het gaat hier niet over het aantal letters, maar over de interne structuur van 
de lettergreep in een suprasegmentele theorie en over de aard van de klanken in een 
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s yllabe (bijv. in termen van een evident klankverschijnsel als sonoriteit). Ondanks het feit 
dat deze theorie spreekt over – volgens Kraak niet-bestaande – vocalen en consonanten, 
betreft het hier overduidelijk een taalgreep. Ik zie geen enkele mogelijkheid om dit soort 
analyses op te vatten als alfabetische kwesties. We kunnen dus concluderen dat de syllabe 
als taalgreep wel degelijk ‘bestaat’, ook buiten het domein van productie en perceptie. 
Zonder de beschikking over een dergelijk concept zouden wij minder weten van de bouw 
van woorden en van de regelmaat in de toekenning van klemtoon.
 Laten wij nu terugkeren naar de advertenties. Hebben wij hier te maken met een 
taalgreep of met een lettergreep? Het gaat natuurlijk oppervlakkig gezien om letters want 
we spreken over een geschreven variëteit van het Korterlands. Maar, zoals we gezien heb-
ben, bestaat de taalgreep als een taalkundige eenheid van analyse en daarbinnen wordt 
een hierarchische structuur aangebracht waarin de syllabe uiteenvalt in onset en rhyme, 
waarbij de laatste weer opgedeeld wordt in nucleus en coda. We weten ook dat moeder-
taalsprekers in staat lijken te zijn om in een woord de syllabestructuur aan te brengen. 
Kraak erkent dat in het bovengenoemde citaat waarin hij de syllabe beschrijft als “een 
spraakgeluid dat zich op de meest robuuste wijze in de klankstroom van de spraak afte-
kent en waartoe blijkens receptief en productief onderzoek de taalgebruiker het meest 
toegang heeft”. Als de taalgreep ‘bestaat’, dan ligt het voor de hand dat de schrijver van 
een advertentie zijn onbewuste kennis over de structuur van de syllabe inzet en gebruik 
maakt van het talige Onsetprincipe. Hij hoeft geen nieuw schriftprincipe uit te vinden; 
het taalsysteem biedt schrijver en lezer een prima mogelijkheid om met behulp van een 
talig principe te komen tot het coderen of decoderen van verkorte schrijftaal. Als dat juist 
is, dan zien we hier precies het tegenovergestelde van wat Kraak ons wil doen geloven: 
het schrift wordt bepaald door de spraak en maakt daarbij gebruik van een principe dat 
verbonden is met een natuurlijk onderscheid in de gesproken taal, dat binnen de (genera-
tieve) fonologie relevant is. Rest mij om Kraak toe te geven dat de lettergreep niet bestaat; 
het is de taalgreep die een rol speelt in gesproken én geschreven taal.
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In veel opzichten is Kraaks boek Homo loquens en homo scribens. Over natuur en cultuur bij de taal een 
intellectuele prestatie van formaat. In vijf hoofdstukken wordt een vaak zeer kritische en diep-
gaande bespreking gegeven van ideeën op de terreinen van de relaties tussen schrift en fonologie, 
de oorsprong en ontwikkeling van het schrift, de historische samenhang tussen taalwetenschap 
en logica, en de veronderstelde eenheid van taal en denken. Daarbij heeft de auteur zijn uitgangs-
punten gekozen in een aantal zeer stellige opvattingen, voor een deel ontleend aan het werk van 
de zelfverklaarde integrationist Roy Harris (o.a. Harris 1986). Hier volgen enkele voorbeelden uit 
een veel groter aantal van zulke opvattingen. Vanwege de leesbaarheid zijn de formuleringen van 
deze opvattingen niet letterlijk aangehaald:∗

- In natuurlijke taal bestaan geen woorden, wel namen. Woorden bestaan alleen in 
geschreven taal. (p.44, p.183).

- Het is een mythe dat we in mondeling en schriftelijk taalgebruik ons van één en dezelfde 
taal bedienen, het is een mythe dat we in het schrift weergeven wat we mondeling zouden 
zeggen. (p.12, p.61; Kraak noemt dit, in navolging van Harris, de weergavemythe). 

- De kennis die we van taal (menen te) hebben is kennis van de schriftelijke taal, kennis 
die we hebben opgedaan toen we leerden lezen en schrijven. Voor mensen die niet hebben 
leren lezen en schrijven is het taalvermogen een instinct en taalgebruik een instinctieve 
handeling, waar zij geen bewuste, introspectieve toegang toe hebben en geen besef van 
hebben. Dat houdt ook in dat wij (en dat geldt ook voor taalwetenschappers), niets weten 
over mondeling taalgebruik. Onze kennis van de taal is een schriftelijke zinsbegoocheling. 
(p.13, p.201 en passim).

- Uit antropolinguïstisch onderzoek blijkt dat aan mensen uit een schriftloze cultuur niet 
uit te leggen is wat onder ‘hetzelfde zeggen’ wordt verstaan. (p.326; Kraak geeft helaas 
geen verwijzing naar dit onderzoek. Ook wordt het niet duidelijk hoe deze stelling te 
rijmen valt met het bestaan in vrijwel alle schriftloze culturen van gestandaardiseerde 
mondeling overgeleverde verhalen, zangen, mythen).
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In veel opzichten is Kraaks boek Homo loquens en homo scribens. Over natuur en cultuur bij de taal een 
intellectuele prestatie van formaat. In vijf hoofdstukken wordt een vaak zeer kritische en diep-
gaande bespreking gegeven van ideeën op de terreinen van de relaties tussen schrift en fonologie, 
de oorsprong en ontwikkeling van het schrift, de historische samenhang tussen taalwetenschap 
en logica, en de veronderstelde eenheid van taal en denken. Daarbij heeft de auteur zijn uitgangs-
punten gekozen in een aantal zeer stellige opvattingen, voor een deel ontleend aan het werk van 
de zelfverklaarde integrationist Roy Harris (o.a. Harris 1986). Hier volgen enkele voorbeelden uit 
een veel groter aantal van zulke opvattingen. Vanwege de leesbaarheid zijn de formuleringen van 
deze opvattingen niet letterlijk aangehaald:∗

- In natuurlijke taal bestaan geen woorden, wel namen. Woorden bestaan alleen in 
geschreven taal. (p.44, p.183).

- Het is een mythe dat we in mondeling en schriftelijk taalgebruik ons van één en dezelfde 
taal bedienen, het is een mythe dat we in het schrift weergeven wat we mondeling zouden 
zeggen. (p.12, p.61; Kraak noemt dit, in navolging van Harris, de weergavemythe). 

- De kennis die we van taal (menen te) hebben is kennis van de schriftelijke taal, kennis 
die we hebben opgedaan toen we leerden lezen en schrijven. Voor mensen die niet hebben 
leren lezen en schrijven is het taalvermogen een instinct en taalgebruik een instinctieve 
handeling, waar zij geen bewuste, introspectieve toegang toe hebben en geen besef van 
hebben. Dat houdt ook in dat wij (en dat geldt ook voor taalwetenschappers), niets weten 
over mondeling taalgebruik. Onze kennis van de taal is een schriftelijke zinsbegoocheling. 
(p.13, p.201 en passim).

- Uit antropolinguïstisch onderzoek blijkt dat aan mensen uit een schriftloze cultuur niet 
uit te leggen is wat onder ‘hetzelfde zeggen’ wordt verstaan. (p.326; Kraak geeft helaas 
geen verwijzing naar dit onderzoek. Ook wordt het niet duidelijk hoe deze stelling te 
rijmen valt met het bestaan in vrijwel alle schriftloze culturen van gestandaardiseerde 
mondeling overgeleverde verhalen, zangen, mythen).

∗ Email: Sieb.Nooteboom@let.uu.nl.
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- Van denken weten we niets. Van natuurlijke taal weten we niets. De relatie tus-
sen beide zal vermoedelijk altijd een mysterie blijven. (p.44, p.275, p.276, p.360, 
p.393).

- Spraakklanken / fonemen zijn afgeleid uit de letters van het alfabet. Voor niet 
alfabetische mensen bestaan er geen discrete, aftelbare spraakklanken. (p.28, p.61, 
p.76, p.184). 

Niet iedereen zal al deze opvattingen delen. Sommige lijken me minder goed verdedigbaar 
dan andere. Ik zal me hier verder vooral richten op Kraaks opvatting dat fonemen zijn 
afgeleid uit de letters van het alfabet en niet de letters van het alfabet uit fonemen. Dat is 
voor mij een aardig uitgangspunt omdat ik die mening deel (vgl. Nooteboom 2007). Dit 
standpunt, hoewel in strijd met de standpunten van de meeste taalwetenschappers en 
natuurlijk vooral fonologen, is overigens ook bepaald niet nieuw. Twaddell (1935) meende 
dat fonemen niet bestaan, maar nuttige verzinsels zijn. Firth (1948), Truby (1959), H arris 
(1986), Faber (1992), Öhman (2000), en Port & Leary (2005) meenden/menen allen 
expliciet dat fonemen artefacten zijn geïnspireerd door onze kennis van het alfabet. Truby 
schreef daarover: “...we are almost irrefragably conditioned by the letter sequences of our 
standard orthography”. Daarmee bedoelde hij dat wij discrete spraakklanken menen te 
horen omdat we hebben leren lezen en schrijven met behulp van alfabetische tekens. Kort 
geleden nam ik deel aan een conferentie van onderzoekers op het gebied van spelling en 
taalonderwijs en merkte daar dat mijn standpunt dat fonemen zijn afgeleid van de letters 
van het alfabet geen enkele verbazing wekte en veel instemming vond. Dat was wel een 
heel andere reactie dan ik gewend ben te krijgen van fonologen.
 Ook Kraak verkondigt in zijn boek het standpunt dat fonemen niet bestaan, maar 
afgeleid zijn uit de letters van het alfabet, niet één maal, maar tientallen malen. Het is 
een beetje jammer dat hij nergens voor dit kennelijk voor hem zo belangrijke standpunt 
argumenten geeft. Zulke argumenten zijn er wel. Een belangrijke bijdrage aan deze dis-
cussie komt van het recente onderzoek van Pouplier (2003) en Goldstein, Pouplier, Chen 
en Byrd (2007). Uitgangspunt daarbij is dat één van de belangrijkste argumenten, zo niet 
het belangrijkste argument, voor de taalpsychologische realiteit van discrete abstracte 
fonemen door vele auteurs gevonden is in segmentele versprekingen van het type gol-
daaf in plaats van het bedoelde dolgaaf. In zulke versprekingen lijkt het of we discrete 
fonemen van plaats zien verspringen, alsof het de letters van een zetter zijn (vgl. Levelt 
1989:313-363; Nooteboom en Cohen 1984:7-12). Goldstein en zijn collega’s merkten op 
dat versprekingen, zowel versprekingen in spontane spraak als experimenteel uitgelokte 
versprekingen, vrijwel altijd bestudeerd zijn via orthografische of fonologische transcrip-
ties van wat de onderzoeker hoort wanneer hij naar versprekingen luistert. Het zou dus 
kunnen zijn dat de abstracte, discrete aard van de eenheden die in klankversprekingen 
van plaats verspringen een illusie is die voortkomt uit het gebruikte notatiesysteem. Dat is 
precies wat Hank Truby bedoelde met “irrefragably conditioned by the letter sequences of 
our standard orthography”. 
 Goldstein en zijn medewerkers hebben een aantal experimenten gedaan waarin 
versprekingen in het laboratorium werden uitgelokt en geanalyseerd met behulp van 
apparatuur voor het traceren van articulatiebewegingen. Daarbij ging het vooral om ver-
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sprekingen waarin de plaats van articulatie verspringt, dus waarin bijvoorbeeld een /t/ 
een /k/ wordt of andersom. Zij vonden dat slechts 12% van de uitgelokte versprekingen 
volledige vervangingen waren zoals we die uit studies van versprekingen kennen en zoals 
je zou verwachten wanneer abstracte, discrete fonemen van plaats zouden verspringen. In 
79% van de gevallen was er een volledige of gedeeltelijke toevoeging van een articulatie-
beweging, bijvoorbeeld een beweging van de tongpunt naar de tandkassen voor een /t/ 
terwijl de beweging van de tongrug naar het zachte verhemelte voor een /k/ óók gemaakt 
werd. Heel vaak was één van beide bewegingen niet helemaal volledig. In slechts 9% van 
de gevallen was er een volledige reductie van een articulatiebeweging. Deze resultaten 
suggereren dat bij klankversprekingen het niet abstracte, discrete fonemen zijn die van 
plaats verspringen, maar eerder articulatorische gebaren, die bovendien niet alles of niets 
hoeven zijn. Dit kan goed verklaard worden met behulp van de theorie van articulato-
rische fonologie (Browman en Goldstein 1992).
 In mijn eigen onderzoek naar versprekingen in spontane spraak en experimenteel 
uitgelokte versprekingen (Nooteboom 2005a, Nooteboom 2005b, Nooteboom en Quené 
2008) heb ik mezelf er meer dan één maal op betrapt dat ik alleen de makkelijke en 
duidelijke gevallen bestudeerde, gevallen waarin ik meende discrete fonemen van plaats 
te horen verspringen. Wanneer de sprekers lastig identificeerbare geluiden maakten, liet 
ik die bij voorkeur uit de verdere analyse weg, met name omdat ze geen plaats vonden 
in de bekende categorieën die we gewend zijn toe te passen op versprekingen. Bij het 
luisteren naar die lastige gevallen blijken heel vaak mengvormen op te treden van woord-
vormen. Zulke mengvormen laten zich niet beschrijven met behulp van discrete fone-
men. Zo worden nog al eens klinker-achtige segmenten gemaakt waarin twee klinkers 
gemengd lijken te zijn tot een nieuw geluid dat zich niet makkelijk laat transcriberen. Ook 
bij fricatieven komt het voor dat bijvoorbeeld een /f/ en een /s/ tegelijk gemaakt lijken te 
worden. Vaak wisselen medeklinkergeluiden elkaar snel en volkomen ongrammaticaal af 
zoals in fkfkoopfilm, gfgeitfout. Zulke gevallen kan ik nu terughalen omdat ik alle opnames 
van die experimenten bewaard hebt (vgl. Nooteboom 2007). Bij het onderzoek naar spon-
tane versprekingen ligt dat anders. Zulk onderzoek is vrijwel altijd gedaan door direct uit 
de mond van de verspreker met behulp van de letters van het alfabet op te tekenen wat 
gezegd werd. Daarbij zijn ongetwijfeld de moeilijke gevallen bijna nooit genoteerd, omdat 
het alfabetische notatiesysteem daar niet erg geschikt voor is. De letters van het alfabet 
hebben hier zeer waarschijnlijk het zicht op de werkelijkheid belemmerd. 
 Heel andere argumenten worden besproken door Port en Leary (2005) in een uitvoe-
rig artikel in het tijdschrift Language. Daarbij gaat het er vooral over dat in experimenteel 
fonetisch en taalpsychologisch onderzoek weinig tot geen steun gevonden kan worden 
voor de psychologische realiteit van discrete spraakklanken of fonemen, en dat er veel, in 
de laatste jaren steeds meer, experimentele resultaten zijn die daarmee flagrant in strijd 
zijn. Port en Leary maken onder andere veel werk van het vele fonetische onderzoek dat 
in de loop van tientallen jaren gedaan is naar het grote belang voor de auditieve waarnem-
ing van spraak van vaak heel subtiele verschillen in duren van spraaksegmenten. Het 
standaardvoorbeeld is het onderscheid tussen het Amerikaans-Engelse rapid en rabid dat 
vooral afhankelijk is van de verhouding tussen de duur van de klinker in de eerste syl-
labe en de duur van het stille interval voor de plofklank. Zulke subtiele effecten blijken 
taalspecifiek te zijn: er zijn ook talen waarin zo’n onderscheid zich niets aantrekt van de 
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relatieve duur van de klinker. Dat laatste speelt een belangrijke rol in de argumentatie. 
Port en Leary betogen dat, wanneer de verschillen tussen de klankvormen van woorden 
geheel beschreven zouden kunnen worden met behulp van abstracte en discrete sym-
bolen die we fonemen noemen, de implementatieregels die een reeks fonemen vertalen 
naar daadwerkelijke continue spraak taalonafhankelijk moeten zijn. Zodra we spijkerhard 
kunnen laten zien dat de analoge, niet-discrete details die het gevolg zijn van die imple-
mentatieregels, van taal tot taal verschillen, kunnen we de voor de waarneming relevante 
eigenschappen van de klankvormen van woorden niet goed beschrijven met behulp van 
een inventaris van discrete symbolen. 
 Het hier gegeven voorbeeld van rapid en rabid laat zich makkelijk met vele honderden 
uitbreiden. Ook recent taalpsychologisch onderzoek laat overtuigend zien dat taalafhan-
kelijke subtiele subfonemische temporele details in het spraakgeluid onmiddellijk effect 
hebben op de menselijke herkenning van gesproken woorden (McQueen, Dahan & Cutler 
2003). Dit maakt het lastig om nog vol te houden dat in de waarneming van spraak eerst 
fonemen uit het spraakgeluid worden afgeleid en daarna woorden worden herkend uit de 
reeks waargenomen fonemen, zoals men heel lang gedacht heeft.
 Als we uitgaan van de juistheid van het idee dat fonemen geen universele eenheden 
van taalvormen zijn, wordt het begrijpelijk dat leren lezen en schrijven zo lastig is en dan 
ook een zeer aanzienlijke onderwijsinspanning vereist, die lang niet voor alle mensen 
even succesvol is. De Nederlandse “Stichting Lezen en Schrijven” vertelt op zijn webpa-
gina dat zes procent van alle werkende mensen in Nederland zulke grote problemen heeft 
met lezen en schrijven dat hun werk er door belemmerd wordt. Maar de aanname dat 
fonemen geen psychologische realiteit hebben doet ook belangwekkende nieuwe vragen 
rijzen. Welke eigenschappen van taal en spraak maken het alfabetische schrift mogelijk 
en ook, ondanks de problemen van sommigen, zo enorm succesvol? Wat is eigenlijk de 
relatie tussen eigenschappen van de klankvormen van taal en de letters van het alfabet? 
Hoe komt het dat, als fonemen verzinsels zijn, het beschrijven van de klankvormen van 
taal in termen van fonemen en onderscheidende kenmerken zo enorm veel succes heeft 
kunnen hebben, en tot talloze inzichtgevende generalizaties heeft geleid? Als de klankvor-
men van woorden in de menselijke geest niet opgeslagen liggen als reeksen discrete fone-
men, hoe dan wel, en wat zijn de relaties tussen die klankvormen? Wat is de structuur 
van de “innerlijke spraak”, de spraak in je hoofd die (nog) niet is uitgesproken, als die 
structuur niet beschreven kan worden in termen van discrete spraakklanken of fonemen 
(vgl. Wheeldon & Levelt 1995)?
 Naar zulke vragen zal men bij Kraak tevergeefs zoeken. Hij heeft zich zelf daartoe de 
pas afgesneden door enkele andere stellige opvattingen, die naar mijn mening minder 
steek houden. Dat is ten eerste de opvatting dat we niets weten van natuurlijke taal en 
waarschijnlijk ook nooit zullen weten, omdat de eigenschappen van natuurlijke taal niet 
toegankelijk zijn voor het bewustzijn. Dit lijkt me een opvatting die net zo weinig steek 
houdt als de opvatting dat we nooit iets over de structuur van menselijk RNA/DNA zullen 
weten omdat die structuur niet toegankelijk is voor ons bewustzijn. En ook heeft Kraak de 
opvatting dat de opeenvolgingen van de letters van het alfabet uitsluitend dienen voor het 
identificeren van geschreven woorden, en verder geen relaties onderhouden met eigen-
schappen van de natuurlijke taal en spraak. Die opvattingen samen maken dat iedere vorm 
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van onderzoek naar de klankstructuur van taal al bij voorbaat onmogelijk wordt verklaard. 
Dat lijkt me wel erg defaitistisch.
 De observatie dat de klankvormen van woorden als bak, bad, bas, bal, bar, ongeacht of 
die klankvormen nu wel of niet zijn opgebouwd uit discrete spraakklanken, alle op dezelfde 
wijze beginnen en verschillend eindigen, lijkt ontoelaatbaar in Kraaks ideeënwereld. Ook 
kan door hem de vraag niet gesteld worden hoe het komt dat, met enige inspanning en 
training, klankvormen zich laten segmenteren in een opeenvolging van segmenten die 
fonologen/fonetici hebben leren identificeren als discrete en benoembare spraakklanken. 
En hoe komt het dat, als we dezelfde klankvormen door verschillende fonologen/fonetici 
laten segmenteren, dit heel vaak, maar niet altijd, tot dezelfde segmentaties leidt? En stel 
dat er in een bepaalde taal een proces bestaat waarin een lexicale eenheid die eindigt op 
een door een fonoloog/foneticus identificeerbare spraakklank /d/, plotseling op een iden-
tificeerbare /t/ eindigt wanneer er onmiddellijk een pauze op volgt. Als dat zo is, dan kun 
je er donder op zeggen dat onder dezelfde condities /b/ tot /p/ wordt, en /g/ tot /k/ wordt. 
Zo’n generalisatie blijft gelden, ook wanneer discrete spraakklanken en hun samenstel-
lende onderscheidende kenmerken geen psychologische realiteit hebben. Maar dan moet 
wel opnieuw de vraag gesteld worden waardoor deze en dergelijke generalisaties verklaard 
kunnen worden. Dit hele terrein van onderzoek wordt de facto in Kraaks boek tot onbe-
gaanbaar verklaard. Dat is wel een beetje erg drastisch. Voor aanzetten tot antwoorden op 
de genoemde vragen zie Nooteboom (2007), maar vooral Port & Leary (2005).
 Kraaks boek is een intellectuele prestatie van formaat. Het werpt een uiterst kritisch 
licht op wat tot nu toe in de taalwetenschappelijke hoofdstroom bereikt is, vanuit de 
overtuiging dat taalwetenschappers zich vooral hebben laten leiden door hun kennis van 
schriftelijk taalgebruik. Door Kraaks kritische opstelling worden, voor wie er oog voor 
heeft, openingen gemaakt naar tal van nieuwe belangwekkende vragen over taal en 
spraak. Zelf is hij, althans waar het gaat om de klankstructuur van natuurlijke taal, er niet 
altijd aan toe gekomen om die vragen te stellen. Maar dat hoeft anderen niet in de weg 
te staan. Er is voldoende reden Kraak dankbaar te zijn dat hij ons veel stof tot nadenken 
heeft gegeven.
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•	 1			 overdrijving	als	didactisch	procédé

Zonder Remmert Kraak zou ik niet in de taalkunde terecht gekomen zijn. Dat heeft mede 
te maken met een eigenschap van Kraak die ook in dit boek een rol speelt, namelijk het 
vermogen tot enthousiaste overdrijving. Dat was een sterkte en een zwakte. De kracht van 
Kraaks overdrijvende gedrevenheid was dat je als student al snel het gevoel kreeg deel te 
nemen aan iets grandioos. Als didactisch procédé was dat erg effectief en menigeen moet 
voor de taalkunde hebben gekozen door Kraaks enthousiasme.
 Dat enthousiaste overdrijving ook nadelen heeft blijkt uit dit boek. De dragende 
gedachte ervan is dat de weergavemythe moet worden verworpen, de opvatting “dat er één 
en dezelfde taal is waarvan we ons al naar het uitkomt mondeling dan wel schriftelijk 
bedienen” (p. 12). Vervolgens wordt in de rest van het boek omstandig betoogd dat wij 
gewend zijn de taal te bekijken door de bril van de schriftelijkheid, waardoor de taalkunde 
aan de illusie ten prooi valt dat iets natuurlijks bestudeerd wordt, terwijl het in werkelijk-
heid gaat om een eigenstandig cultuurproduct.
 Ik vind Kraaks integrale verwerping van de weergavemythe niet overtuigend. Er is 
zeker iets problematisch aan de relatie tussen gesproken en geschreven taal en ook de 
vraag of het studieobject van de taalkunde biologisch-natuurlijk dan wel cultureel is, 
is van groot belang. Maar aangaande het problematische van de eerstgenoemde relatie 
overdrijft Kraak enorm, terwijl hij ten aanzien van het tweede probleem juist niet radicaal 
genoeg is. Kort gezegd ben ik van mening dat de weergaverelatie tussen gesproken en 
geschreven taal alles behalve mythisch is, terwijl zowel gesproken als geschreven taal tot 
de menselijke cultuur behoort. De uitvinding van het schrift is niet de radicale Rubicon 
tussen natuur en cultuur in de taal die Kraak erin ziet.
 Om te beginnen de weergaverelatie. Dat er een weergaverelatie bestaat tussen gespro-
ken en geschreven taal blijkt uit het feit dat iedereen een geschreven tekst kan weergeven 
in gesproken taal door hem voor te lezen. Omgekeerd behoort het tot het dagelijks werk 
van menig typist(e) om ingesproken taaluitingen om te zetten in geschreven tekst. Voor 
de computer zijn er zelfs spraakherkenningsprogramma’s die gesproken taal omzetten in 
geschreven taal, alles onder gebruikmaking van het alfabet. Tegen de achtergrond van 
deze alledaagse ervaringen heb ik grote moeite met Kraaks integrale verwerping van de 
“weergavemythe”.
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•	 2			de	weergavemythe	in	de	fonologie

In de nadere uitwerking van zijn kritiek op de weergaverelatie gaat Kraak zeer uitvoerig in 
op het ontstaan van de fonologie. Kraak ziet de vermeende illusie van de weergaverelatie 
vooral terug in de geschiedenis van de fonologie, waarbij segmentering als d.m.v. fonemen 
volgens hem geen natuurlijke werkelijkheid beschrijft maar gezien moet worden als een 
optische illusie veroorzaakt door het alfabet. Kraak verwerpt daarmee de standaardopvat-
ting, die inhoudt dat de uitvinding van het alfabet juist gebaseerd was op briljant intuïtief 
inzicht in de natuurlijke segmentering van woorden in spraakklanken.
 Het is voor Kraak van het grootste belang dat, om aan te tonen dat segmentering in 
de fonologie niet deugt, het ook werkelijk zo is volgens de laatste fonologische inzichten 
dat segmentering verworpen moet worden. Echter, Kraak besteedt juist aan die kwestie 
slechts een paar bladzijden (hfst. 2,  pp. 172-180). Het grootste gedeelte van het desbetref-
fende hoofdstuk documenteert de rol van het alfabet in het ontstaan van de fonologie en 
de daarmee verbonden segmenteringsgedachte. Het is echter de vraag of segmentering 
zo radicaal verworpen wordt door de hedendaagse fonologie als Kraak suggereert. Zelfs 
de door Kraak geciteerde fonoloog John Goldsmith schrijft het historische succes van het 
alfabet toe aan correspondentie met enigerlei natuurlijke werkelijkheid. Dat is eigenlijk 
een kwestie van gezond verstand: zonder genoemde correspondentie zou het op het alfa-
bet gebaseerde spellen geheel onleerbaar en onbruikbaar zijn. Een soortgelijke conclusie 
kan worden getrokken uit wat hierboven gezegd is over hardop lezen, het werk van de 
typist(e) en spraakherkenningsprogramma’s. 
 Dat mensen die niet in een alfabetische traditie zijn opgegroeid niet in staat zijn om 
woorden in segmenten op te delen zegt, anders dan Kraak suggereert, absoluut niets over 
de natuurlijkheid van segmenten. Degenen die een alfabet leren krijgen namelijk impli-
ciet het fonologisch-theoretische inzicht mee dat aan het alfabet ten grondslag ligt. Dat 
de segmentele fonologie ontstaan is binnen een alfabetische cultuur ligt om soortgelijke 
redenen voor de hand: er wordt gebruik gemaakt van de theoretische voorsprong die de 
uitvinders van het alfabet ons gegeven hebben. Het is in dit verband interessant dat grote 
aandacht voor de syllabe in onze fonologische traditie van relatief recente datum is. Als wij 
een syllabisch schrift gehad hadden, zouden we daar ongetwijfeld eerder aan toegekomen 
zijn. Dat wij door alfabetisch dan wel syllabisch schrift een bepaalde richting opgestuurd 
worden in onze fonologische theorieën kan moeilijk worden opgevat als kritiek op de 
realiteit van segment en syllabe.

•	 3		 	de	weergavemythe	in	taal	en	denken

In de laatste twee hoofdstukken van zijn boek bespreekt Kraak de weergavemythe in rela-
tie tot de verhouding tussen taal enerzijds en logica en het denken anderzijds. Ook hier is 
de stelling dat de taalkunde zich niet bezighoudt met het natuurlijke of praktische denken 
maar met eigenstandige cultuurproducten die gevormd zijn door onze schriftelijke cultuur. 
Kraaks laatste zin luidt als volgt: “ons natuurlijke, praktische denken zal mogelijk altijd 
een mysterie blijven, en daarmee ook de relatie met de taal”.
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 Het gaat hier zeker om iets interessants, namelijk om de vraag of de cognitieve psy-
chologie of de taalkunde ooit natuurlijke, biologische feiten bestudeert of in hoofdzaak 
feiten die, zoals Vygotsky het uitdrukte, “cultureel bemiddeld” zijn. Ik ben het met Kraak 
eens dat die culturele bemiddeling vaak onderschat of zelfs miskend wordt. Chomsky’s  
nadruk op “biolinguïstiek” is daar een voorbeeld van. Een zekere scepsis lijkt mij hier op 
zijn plaats. Ik ga zelfs met Kraak mee als hij beweert dat de uitvinding van het schrift een 
belangrijke stap geweest is in de culturele bemiddeling van wat wij als taal en denken zien. 
Maar Kraak overdrijft weer als hij suggereert dat de kunstmatigheid van de schriftelijke 
taalcultuur ons elk zicht op de natuur ontneemt. De syllogistische logica is bijvoorveeld 
zonder meer een product van onze cultuur. Maar dat betekent niet dat er geen enkele 
verband is met onze natuurlijke mogelijkheden. Volgens een respectabele traditie zijn 
culturele prestaties mede articulaties en toepassingen van onze natuurlijke vermogens. De  
figuratieve schilderkunst is bijvoorbeeld mede mogelijk door ons biologisch verankerde 
vermogen om tweedimensionale representaties te interpreteren als afbeeldingen van een 
driedimensionale werkelijkheid.
 Ik vind dus dat Kraak te rigoureus is in het ontkennen van de relatie tussen cultuur en 
natuur ten aanzien van logica en denken. Dat die relatie uiteindelijk onontwarbaar zou 
kunnen zijn is een andere kwestie. Het zou een te moeilijk empirisch probleem kunnen 
zijn in plaats van dat de relatie in kwestie totaal afwezig is.
 Maar eigenlijk stelt Kraaks conclusie ons voor een nog veel groter, principieel pro-
bleem: als de ware aard van ons natuurlijke, praktische denken een volkomen mysterie 
is, dan is ook niet langer uit te maken hoe schriftelijkheid daar een vervorming van is. 
Immers, om uit te maken of iets een vervorming is moet men weten hoe het er uitzag vóór 
de vervorming. Kraaks stelling is daarom niet te evalueren en blijft steken in een speculatie 
die best in minder bladzijden geformuleerd had kunnen worden.
 Iets soortgelijks geldt voor de specifieke rol van de schriftelijkheid bij het ontstaan van 
de genoemde vervormingen. Ook hier kan men zich pas uitspreken over de aard van de 
vervormingen als men enig idee heeft hoe het onvervormde product er uitzag. Maar hoe 
ziet taal er uit die niet vervormd is door de schriftelijke cultuur? Men zou dan iets moeten 
zeggen over de taal van schriftloze volkeren, maar daar zegt Kraak vrijwel niets over. Ook 
hier kunnen Kraaks stellingen dus niet geëvalueerd worden.
 Zelfs als talen van schriftloze gemeenschappen afwijkende kenmerken hebben, is het 
zeer de vraag of die volstrekt uniform zijn ten opzichte van wat men in geschreven talen 
aantreft. Kraak heeft oog voor het feit dat orale culturen niet uniform zijn maar ontwik-
kelingen doormaken, bijvoorbeeld door het uitvinden van mnemonische technieken (p. 
286). Voorbeelden hiervan zijn metrum en rijm bij mondeling overgeleverde gedichten. 
Noch orale noch schriftelijke culturen zijn uniform en er is daarom wellicht eerder sprake 
van een continuüm dan van een scherpe scheidslijn, ontstaan door de uitvinding van het 
schrift. Sterker nog, het bestaan van metrum en rijm in oraal overgeleverede literaire cre-
aties is een sterk tegenvoorbeeld tegen Kraaks hypothese dat de realiteit van segment en 
syllabe ons opgelegd is door onze tegennatuurlijke schriftelijke cultuur.
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•	 4		kraak	en	de	natuurlijkeidsmythe

Ik begrijp lang niet altijd wat Kraak bedoelt in zijn boek en ik zal de lezer een lange lijst 
van voorbeelden besparen. Waar ik Kraak wel meen te begrijpen ben ik het vrijwel nooit 
met hem eens, zoals uit het bovenstaande mag blijken. Toch heb ik het lezen van dit mijns 
inziens weinig overtuigende boek op een bepaalde manier stimulerend gevonden. Bij de 
huidige discussies over biolinguïstiek en evolutionaire psychologie komt het mij meer en 
meer voor dat de relatie tussen natuur en cultuur in taal en cognitie aan grondige herover-
denking toe is. Chomsky houdt de cultuur buiten de deur door van het taalvermogen in 
brede zin en het taalvermogen in engere zin te spreken. Het laatste, met name het vermo-
gen tot het recursief genereren van zinnen, zou puur biologisch zijn. Ik ben het daar niet 
mee eens en vind dat welk natuurlijk vermogen dan ook een rol speelt in de taal, het daar 
slechts een plaats in heeft door een puur menselijke uitvinding, namelijk die van woorden. 
Wij hebben onze woorden complexe eigenschappen gegeven waaronder de mogelijkheid 
ze recursief te gebruiken. Ook in engere zin is de taal dus niet iets natuurlijk-biologisch 
maar iets cultureels, en wel omdat we er onze natuurlijke vermogens in toepassen. Toepas-
sing van biologische vermogens is geen biologie, maar technologie en technologie is een 
vorm van cultuur.
 Wat ik stimulerend aan Kraaks boek vind is dat hij terecht datgene wat de taalkunde 
bestudeert eerder in de cultuur situeert dan in onze biologische natuur. Maar waar hij 
zich volgens mij in vergist, is in zijn stellingname dat “schriftelijkeid” het alles beslissende 
criterium is en de belangrijkste scheidslijn vormt tussen natuur en cultuur. Ook de taal 
van schriftloze gemeenschappen is een cultuurproduct, al was het alleen maar omdat de 
woorden ervan uitvindingen zijn. Ook in orale tradities treft men, zoals gezegd, soms besef 
aan van segment en syllabe, terwijl Kraak ten onrechte de neiging heeft zulk besef te laten 
afhangen van de uitvinding van het schrift. Maar omdat Kraak zich hierin vergist is ook 
de weergaverelatie tussen gesproken en geschreven taal minder mythisch dan Kraak sug-
gereert.
 Uiteindelijk vind ik daarom dat Kraak, ondanks zijn soms al te radicale standpunten, 
in zeker opzicht nog niet radicaal genoeg is: aan wat wij traditiegetrouw de natuurlijke 
taal noemen, is weinig natuurlijks. Volgens Kraak ontneemt de schriftelijkheid van onze 
taaltraditie ons het zicht op de natuurlijke spraak en het natuurlijke denken. Hij creëert 
hiermee een nieuwe mythe, namelijk die van de natuurlijkheid van de taal in orale tradi-
ties. Het denken over taal wordt niet vertroebeld door Kraaks weergavemythe, maar door 
de natuurlijkheidsmythe. 
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•	 1		 Inleiding*

In de twee laatste hoofdstukken van Homo loquens en homo scribens (hs.4 De logisch-filosofische 
bril en hs.5 De eenheid van taal en denken als mysterie) behandelt Kraak de verhouding tussen 
taal en denken. Hij bestrijdt “de these van de eenheid van taal en denken, van de talig-
heid van het denken” (p. 14), ofwel “de gedachte dat wij met ons taalgebruik ons denken 
onder woorden brengen, of, om een andere formulering te gebruiken, dat ons denken 
talig is” (p. 275).
 Uitspraken over de relatie taal-denken zijn berucht poly-interpretabel. Bij Kraak gaat het 
steeds om het concrete denken en de concrete taalproductie en -perceptie van individuen.1

Maar ook dan kan het om verschillende zaken gaan. Gaat het om zich in de tijd voltrek-
kende processen van taalgebruik en gedachtevorming, of om de talige en cognitieve resul-
taten van deze processen? Gaat het om de vraag of het denken altijd  ‘talig’ is, of om de 
vraag of taalgebruik altijd een tegenhanger in het denken heeft? We zien aan het tweede 
citaat hierboven dat Kraak deze twee laatste vragen met elkaar identificeert, maar dat is 
niet terecht: bijvoorbeeld volgens een van oudsher gangbare visie is denken een niet-talig, 
conceptueel verschijnsel, maar gaat taalgebruik wel altijd gepaard met een conceptuele 
tegenhanger.2 
 Kraak onderscheidt dit soort verschillende vraagstellingen niet duidelijk  Daardoor 
geeft Homo loquens en homo scribens op het eerste gezicht geen coherent beeld van de relatie 
taal-denken. We treffen bijvoorbeeld de uitspraak aan “dat het denken niet talig is” (p. 
317), maar Kraak is het ook met Jackendoff eens dat tijdens het gewone dagelijkse denken 
sprake is van “hearing phrases and sentences in the head” (p.358). Tegenover de in vele 
toonaarden herhaalde ontkenning dat “wat we zeggen de uitdrukking van ons denken is” 
(bijv. p. 316), staat Kraaks diepe bewondering voor E.M. Forsters retorische vraag: “How 
do I know what I think till I see what I say?” (p. 50, 275), die een dergelijke taal-denken-
correspondentie juist vooronderstelt.3 

*   Adres auteur: Mozartkade 11, 1077 DJ Amsterdam. E-mail: els.elffers@uva.nl

1     Hoewel Kraak enkele negatieve opmerkingen maakt over Whorf en het linguïstisch relativisme  (p. 338), is de 

relatie taal-denken in deze antropologische zin niet zijn thema.

2   Zie Elffers (1996), ook voor het verschil tussen het proces-perspectief (dominant in de 19e eeuw) en het resultaat-

perspectief (dominant sinds + 1900).

3   Op p. 50 cursiveert Kraak see en say in Forsters citaat; diens nadruk op zichtbaar (en dus schriftelijk) taalgebruik 

is voor Kraak belangrijk, zoals in par. 3 en 4 duidelijk zal worden. Hier gaat het me om de correspondentie-

vooronderstelling die besloten ligt in alle claims dat het denken kenbaar is via enigerlei talige pendant. 
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 Het meest opvallend is daarnaast het sterk benadrukte idee dat taal en denken beide 
grote onbekenden zijn, waarover we hetzij nog niets weten, hetzij überhaupt nooit iets zul-
len kunnen weten (beide formuleringen komen voor).4 Kraaks voor de hand liggende 
conclusie over claims omtrent hun relatie luidt in dit verband: “Dit [het geloof in de these 
van een twee-eenheid van taal en denken] is opmerkelijk en ongeloofwaardig: als er twee 
onbekenden in het spel zijn zou men zeggen dat hun relatie ook onbekend is” (p. 276).
 Dit agnosticisme is de meest prominente visie in Homo loquens en homo scribens. Kraak 
wil met zijn bijdrage aan de taal-denken-discussie dan ook vooral verklaren hoe het komt 
dat velen de eenheidsthese van taal en denken toch menen te kunnen verdedigen. 
 

•	 2		 denk-	en	taalprocessen	en	denk-	en	taalresultaten

Een deel van de bovengenoemde tegenstrijdigheden wordt verklaarbaar als we proberen 
te achterhalen of Kraak het proces- of het resultaat-perspectief hanteert. Een citaat als het 
volgende onthult dat het agnosticisme zich in feite beperkt tot denkprocessen en processen 
van taalproductie en -perceptie:
 

De tweeledige argumentatie voor mijn stelling [dat de eenheid van taal en denken 
een illusie is] is dat deze faculteiten van onze geest, deze verrichtingen van ons 
brein, zich automatisch voltrekken, buiten ons bewustzijn, ons besef om, zeker 
buiten controle van deze ’instanties’.
Ons denken verrast ons altijd met resultaten, waaraan we nooit hebben gedacht, 
die we als het ware niet hadden kunnen bedenken. Pas als we hebben gedacht, 
doet het resultaat zich aan ons voor als ‘oplossing’ van een gesteld ‘probleem’. Met 
ons natuurlijke taalgebruik is het mutatis mutandis hetzelfde: onze woorden zijn 
eruit voordat we ze hebben bedacht, we hebben de woorden van een ander begre-
pen voor we er erg in hebben.” (p. 275, zie ook p. 46)

Deze in Homo loquens en homo scribens veelvuldig genoemde “intuïtieve ontoegankelijkheid” 
van taal- en denkprocessen is de voornaamste pijler onder K’s agnosticisme. De resultaten 
(woorden, ‘oplossingen’) zijn, zo blijkt uit het citaat, wel degelijk kenbaar.
 Onduidelijk is nu nog wel hoe dit te rijmen is met Jackendoffs bovengenoemde percep-
tie van de eigen (talige) denkprocessen, die ook Kraak erkent. Ook t.a.v. een ander type 
denkprocessen, het  logisch redeneren, neemt Kraak aan dat de daarbij toegepaste logische 
operaties kenbaar zijn; er is bv. sprake van het bewust toepassen van Modus Ponens (p. 
365). Ik kom hier in par. 3 op terug. 
 Eerst bekijk ik hoe het volgens Kraak zit met de eenheidsthese van taal en denken 
op het niveau van de – kenbare – resultaten van taal- en denk-processen. Kraak zegt hier 
opvallend weinig over. De op p. 315 geciteerde uitspraak “dat het denken niet talig is” 
heeft blijkens de context betrekking op denkresultaten en ontkent op dit punt dus de een-
heidsthese. Anderzijds geeft het erop volgende Forster-citaat aan dat een talig resultaat wel 

4   In hs. 5 behandelt Kraak ideeën van Chomsky en Fodor ter ondersteuning van dit agnosticisme. Ik ben van 

mening dat hun ideeën sterk afwijken van Kraaks visie, maar kan daar in dit beperkte bestek niet op ingaan.
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degelijk een denk-pendant heeft. In deze beperkte zin is de eenheidsthese dus wel degelijk 
van kracht.5

Door onderscheid te maken tussen proces en resultaat kunnen we dus een deel van wat 
zich in Kraaks tekst op het eerste gezicht als tegenstrijdig voordoet, verhelderen, echter 
niet alles.
 We komen een stuk verder als we rekening houden met een nog niet genoemd maar 
voor Kraak zeer belangrijk onderscheid binnen het taal-denken-complex: het onderscheid 
tussen enerzijds de natuurlijke taal en het natuurlijke denken, anderzijds de cultuurlijke taal 
en het (optimaal) rationele denken, beide het resultaat van intensieve scholing en accultu-
ratie. Gemakshalve gebruik ik voor beide niet-natuurlijke functies de term cultuurlijk. Naar 
deze tegenstelling verwijst ook de ondertitel van Homo loquens en homo scribens.

•	 3		 natuur	en	cultuur	in	taal	en	denken

Tussen natuurlijke en cultuurlijke vormen van taal en denken gaapt volgens Kraak een 
onoverbrugbare kloof. Die kloof kan als volgt samenvattend worden gekarakteriseerd:

Natuurlijke taal & natuurlijk denken Cultuurlijke taal & cultuurlijk denken
- instinctief, automatisch, onbewust - bewust
- niet waarneembaar    - waarneembaar
- vanzelf via rijping verworven  - aangeleerd door acculturatie en scholing 
- ontoegankelijk voor wetenschap  -  object van grammatica, logica, cognitieweten-

schap  
- taal: mondeling    - ‘schriftelijk’ 
- denken: praktisch-rationeel  - denken: inferentieel, optimaal-rationeel
 
Kraak bekijkt de verschijnselen in de ‘natuurlijke’ linkerkolom met een ‘Chomskyaanse’ 
blik: het gaat om wat verworven is door gedetermineerde, voor alle mensen gelijke bio-
logische rijpingsprocessen, met een vast eindpunt. De rechterkolom heeft betrekking op 
volstrekt andersoortige, artificiële toevoegingen, die zich bij iedereen verschillend kunnen 
ontwikkelen, afhankelijk van aanleg, intellectuele en culturele vorming. Het gaat daarbij 
met name om het mondeling en schriftelijk leren beheersen van de standaard-cultuurtaal, 
het ‘grammaticaal’ leren kijken naar taal en tekst en het logisch-deductief redeneren.
 Met deze extreem scherpe tweedeling introduceert Kraak een bij mijn weten unieke 
visie. Niemand zal bestrijden dat bij denken en taal, zoals bij zoveel menselijke verrichtin-
gen, zowel natuurlijke vermogens als culturele verworvenheden een rol spelen. Meestal 
worden echter de tweede in het verlengde van de eerste gezien, waarbij mengvormen 
en vloeiende overgangen kunnen optreden. In Kraaks visie is hier geen sprake van. Wat 

5   De claim van Forster dat de denk-inhoud slechts via een talige pendant kenbaar is in zoverre in strijd met Kraaks 

claim dat het denken niet talig is, dat deze laatste claim gebaseerd is op kenbare niet-talige denkresultaten (p. 

317). Zie par. 4 voor een andere beperkte, en evenmin door Kraak geëxpliciteerde, eenheidsthese in Homo loquens 

en homo scribens.
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door educatie wordt verworven staat geheel los van wat van nature is ontwikkeld. Lezen 
en schrijven bouwen niet voort op verstaan en spreken, maar introduceren “iets volstrekt 
nieuws en eigensoortigs” (p. 15). Hetzelfde geldt voor grammatica en logica: ook zij zijn 
“sui generis”; bij het aanleren van de cultuurlijke vormen van taal en denken kan het 
onderwijs niet aangrijpen op de natuurlijke pendant (p. 50).
 

3.1  Homo culturalis i.p.v. homo scribens

Eén aspect van de tegenstelling tussen ‘natuurlijk’ en ‘cultuurlijk’ wil ik hier buiten haak-
jes plaatsen: de al of niet ‘schriftelijkheid’ van de taal-/denktypen. Kraak zou deze kunst-
greep zeker afkeuren (voor hem is dit aspect essentieel), maar ik acht haar noodzakelijk 
om recht te kunnen doen aan zijn overige inzichten. Overduidelijk is namelijk dat deze 
koppeling van soorten taal en denken aan het gebruik van stem en oor of pen/PC en oog 
zèlf het resultaat is van een kunstgreep, voortkomend uit Kraaks behoefte, één cruciale 
fout verantwoordelijk te stellen voor alle misvattingen die hij wenst te bestrijden. Die rol 
wordt vervuld door de zgn. weergavemythe (luidend: geschreven taal representeert gesproken 
taal, zie o.a. p. 12) die in eerdere hoofdstukken betrekking heeft op de relatie tussen let-
ters en klanken. Kraak stelt dat deze mythe bij de eenheidsthese “op een algemener en 
dieper grijpend niveau aan de orde” is (p. 275), maar wat dit betekent blijft in nevelen 
gehuld. De culturele taal en het logisch-rationele denken krijgen het vervagende etiket 
“verschriftelijkt”. Ook uitdrukkingen als “kritisch-schriftelijk”, “schriftelijk-cultuurlijk”, 
“schriftelijk-rationeel”, “van het schrift afgeleid”, “schriftelijkheid als basis/voorwaarde 
hebbend” worden ingezet.
 Natuurlijk speelt het schrift doorgaans een rol bij taal-/denk-educatie, maar de behaalde 
resultaten worden daardoor zèlf nog niet ‘schriftelijk’. Reeds in het voorwoord neemt 
Kraak een opmerkelijke voorzorgsmaatregel door te stellen dat onder schriftelijk taalge-
bruik “ook het afgeleide mondelinge gebruik van de cultuurtaal moet worden gerekend” 
(p. 16).6

 Zoals hieronder nader wordt uitgelegd, schrijft Kraak gangbare misvattingen over de 
eenheid van taal en denken toe aan het niet onderkennen van de kloof tussen natuur en 
cultuur. Daardoor worden eigenschappen  van de cultuurlijke variant ten onrechte geacht 
de natuurlijke variant te representeren, vaak via de gedachte dat die eigenschappen daarin 
impliciet aanwezig zijn en via bewustmaking kenbaar kunnen worden. Met wat goede wil 
kan men hier spreken van een ‘weergavemythe’, en, als de cultuurlijke eigenschappen nu 
maar als ‘schriftelijk’ worden beschouwd, zelfs van een variant van de weergavemythe, 
waarmee de cirkel rond is.
 Bij mijn verdere bespreking van Kraaks visie op cultuurlijk taalgebruik en denken, zal 
ik zoveel mogelijk voorbijgaan aan deze al te gewrongen oprekking van de notie ‘schrifte-
lijk’. 

6   Zie ook hs. 1 noot 1, p. 395: “Bij de vorming tot schriftelijkheid moeten we ook bedenken dat die ook het spreken 

van de cultuurtaal omvat”.
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•	 4		 de	eenheidsthese	en	het	onderscheid	natuur-cultuur

Door Kraaks scherpe onderscheid tussen natuur en cultuur moeten we zijn uitspraken 
over taal en denken opnieuw specificeren: hebben ze betrekking op natuur of cultuur? Het 
blijkt dan dat het proces-agnosticisme van toepassing is op de natuurlijke variant van taal 
en denken. Het veronderstelde automatische en onbewuste karakter van het natuurlijke 
taalgebruik en denken is verantwoordelijk voor hun intuïtieve ontoegankelijkheid (zie het 
citaat op p. 316).
 Met de cultuurlijke variant is het heel anders gesteld. Kraak verdedigt met betrekking 
tot deze variant twee – onverenigbare – ideeën, die echter beide het geloof in de eenheids-
these helpen verklaren:
a) Cultuurlijk taal en denken zijn kenbaar (proces en resultaat) en nauw gerelateerd. Bin-
nen deze visie passen de ‘rest-problemen’ uit par. 2: (i) Jackendoffs “phrases and sentences 
in the head”, waarvan Kraak (in afwijking van Jackendoff zelf!) betoogt dat ze typisch 
horen tot het cultuurlijke, formulerende denken; (ii) het logisch redeneren, dat volgens 
Kraak ook alleen cultuurlijk optreedt, nl. “wanneer we aan (taal)filosofie doen en aan 
wetenschapsfilosofie” (p. 365).
b) Alleen cultuurlijke taal- en denkresultaten zijn kenbaar, en wel in talige vorm. We 
kunnen slechts de ‘zeggingkracht’ van deze talige uitdrukkingen grammaticaal of logisch 
analyseren. Taalkundigen en filosofen hebben echter door de eeuwen heen deze analyses 
geëxtrapoleerd naar het cognitieve niveau. Door deze psychologisering ontstaat een circu-
lair denk-taal-parallellisme dat onontkoombaar leidt tot de eenheidsthese (zie par. 4.4.4).
 Het hoofdthema van Homo loquens en homo scribens is dat inzichten gewonnen aan de 
cultuurlijke variant ten onrechte van toepassing worden verklaard op de natuurlijke. Door 
onze educatie zijn we gefocust op cultuurlijk taal en denken, en schrijven we eigenschap-
pen daarvan toe aan taal en denken in het algemeen, daarbij geholpen door de misvatting 
dat deze – in grammatica en logica verwoorde – eigenschappen onbewuste kennis repre-
senteren, die via bewustmaking beschikbaar kan komen. Zo kan de wijdverbreidheid van de 
eenheidsthese verklaard worden.
 Conform (a) zou Kraak zelf niettemin toch een tot de culturele verschijnselen beperkte 
eenheidsthese moeten verdedigen. Dat deze consequentie nergens wordt getrokken schrijf 
ik toe aan Kraaks Chomskyaans-biologische kijk op cognitieve vermogens: slechts het 
natuurlijke taal-/denkvermogen is object van wetenschappelijk onderzoek, niet het cul-
tuurlijke; dat is, zoals Kraak op vele plaatsen betoogt, “artificieel”. Op p. 374 stelt Kraak 
het “betrekking hebben op aangeleerde cultureel-schriftelijke bezigheden” zelfs gelijk aan 
“geen empirisch gehalte hebben”. 

•	 5		 Enkele	kritische	kanttekeningen

Bij de extreem scherpe tweedeling ‘natuurlijk-cultuurlijk’, die de voornaamste basis vormt 
voor Kraaks uitspraken over de relatie taal-denken, zijn vele vraagtekens te plaatsen. Kort-
heidshalve beperk ik me tot enkele voor de hand liggende opmerkingen:
- Taalgebruik vertoont altijd, naast natuurlijke, cultuurlijke aspecten. Ook de meest extre-
me aanhangers van een aangeboren taalvermogen zullen erkennen dat taalverwerving 
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voor een groot deel bestaat uit het zich eigen maken van de omringende taalcultuur. Con-
creet taalgebruik dat uitsluitend natuurlijke (voor iedereen gelijke, na het rijpingsproces 
niet meer veranderbare) eigenschappen vertoont is ondenkbaar.
- Even ondenkbaar zijn vormen van denken waarin uitsluitend de cultuurlijke pendant, 
volgens Kraak de inferentiële logica, een rol speelt. Zij speelt in het totale denken, zelfs 
in de taalfilosofische en wetenschapsfilosofische context waarin Kraak e.e.a. situeert,  een  
ondergeschikte rol, naast andere denkpatronen.7

- Taalgedrag is normaliter bewust, intentioneel gedrag.8 Van instinctief gedrag is geen spra-
ke. Net als bij ander intentioneel gedrag, worden niet alle onderdelen ervan bewust gepland; 
menig onderdeel is geautomatiseerd. Dit geldt zowel voor voorschoolse kinderen (volgens 
Kraak nog niet geïnfecteerd met cultuurtaal) als voor de hoogst-opgeleiden. 
- Kraak heeft grotendeels gelijk met de stelling dat we onze eigen denk- en taalproductie/-
perceptieprocessen niet kunnen waarnemen. Grotendeels, want delen van het taalproduc-
tieproces nemen we i.g.v. zelf-monitoring wel waar (zie ook noot 8). De conclusie dat deze 
processen niet wetenschappelijk te bestuderen zijn is echter onjuist. Psychologen onder-
zoeken talloze introspectief-onwaarneembare processen, zowel langs neurologische weg 
als via gedragsmatige symptomen. Het onderzoek naar ‘natural reasoning’ en de neuro- en 
psycholinguïstiek nemen op dit punt al decennialang een hoge vlucht. 

•	 6		 Homo	loquens	en	homo	scribens	als	uitdaging

Waar komt Kraaks extreme visie op het onderscheid tussen taal en denken als natuur- 
resp. cultuurverschijnselen vandaan? Eén belangrijke bron wil ik hier naar voren halen: 
Kraaks naar mijn mening terechte problematisering van simplistische psychologische 
realiteitsclaims in taalkunde en logica.9 Hij verwerpt de gedachte dat bij spellings- en 
grammatica-onderwijs en bij cursussen logica pasklaar gereedliggende onbewuste kennis 
bewust wordt gemaakt. Zijn betoog op p. 50 dat psycholinguïstische tests bij jonge kinde-
ren geen taalbewustzijn meten maar aanbrengen en daarmee een vorm van onderwijs zijn, 
snijdt hout.10

 Ik zie Kraaks onderscheid tussen natuur en cultuur als een – verkeerde – reactie op dit 
juiste inzicht, als een antwoord op de – verkeerd gestelde – vraag wat grammatica en logica 

7    Al eeuwenlang bestaat het inzicht dat er voor vruchtbaar rationeel denken meer nodig is dan inferentiële, 

deductieve logica (ars inveniendi naast ars iudicandi) en dat dit “meer” de mens in hoge mate van nature gegeven 

is. Vgl. Locke’s uitspraak: “God has not been so sparing to men to make them barely two-legged creatures, and 

left it to Aristotle to make them rational”. Zie George (2003: 23).

8     Kraak acht zijn stelling dat natuurlijk taalgebruik een instinctief, onbewust proces is niet ontkracht door 

psychologische experimenten waaruit blijkt dat bij spontaan spreken taaluitingen bijgestuurd en gecorrigeerd 

worden. Hij stelt dat het bij deze proeven gaat om cultuurlijk taalgebruik: de sprekers zijn immers 

“verschriftelijkt” (p.47). Echter, als dit spontane taalgebruik al cultuurlijk is, bestaat er geen natuurlijk taalgebruik 

in “verschriftelijkte” culturen. Dit is in strijd met wat Kraak overal elders stelt.

9    Andere bronnen zijn: (i) Kraaks scherpe inzicht in culturele aspecten van taal naast zijn strikt-Chomkyaans-

biologische kijk op natuurlijke taal; (ii) Kraaks in hs.1 benadrukte visie dat leren lezen, schrijven en ontleden 

zeer veel resp. het onmogelijke van schoolgaande kinderen vergen. 

10    Zie ook Kraaks opmerkingen over “the child as a grammarian”op p. 331-332. Vgl. Elffers (1991: 103-104) voor 

een vergelijkbare kritiek op experimenten m.b.t. de prototypen-theorie.
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dan wèl representeren als het niet de onbewuste kennis is van de gewone taalgebruiker 
en denker. Kraak construeert als antwoord een nieuw representatum: kennis van artificiële, 
louter aangeleerde vormen van taalgebruik en denken. 
 De juiste vraag had m.i. moeten luiden: als grammatica en logica geen onbewuste ken-
nis van de gewone taalgebruiker representeren, wat is dan wèl hun relatie tot die onbe-
wuste kennis? Daarmee zitten we middenin de – nog steeds of opnieuw actuele – discussie 
over het psychologisme in taalkunde en logica.11  In deze discussie worden alternatieven 
ontwikkeld voor het simplistische idee van kennisrepresentatie. Daarbij is sprake van 
verfijning en aanscherping van de concepten ‘kennis’ en/of ‘representeren’, en/of van 
ontologische alternatieven voor het psychologisme. 
 Jammer genoeg heeft Kraak de psychologisme-discussie niet gethematiseerd.12 Even-
eens jammer genoeg, kan hij deze draad niet meer oppakken. Ik hoop dat Homo loquens en 
homo scribens anderen daartoe inspireert. De wetenschap en het onderwijs, die Kraak beide 
zo zeer ter harte gingen, zullen er wel bij varen.
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•	 1	 Inleiding

Een van de centrale thema’s in Kraaks Over Natuur en Cultuur bij de Taal is de eenheid van 
taal en denken, de idee dat de taal een afspiegeling is van wat er zich in ons hoofd afspeelt. 
Deze visie is leidend in de wijze waarop men in de taalkunde, de filosofie, de psychologie, 
over taal denkt. Kraak noemt het ‘de weergavemythe’, omdat hij van mening is dat het 
gebaseerd is op onjuiste veronderstellingen. Een verkeerde interpretatie van de rol van het 
schrift en van de schriftelijkheid van taalgemeenschappen merkt hij aan als een van de 
belangrijkste bronnen van dit misverstand. Kraaks boek is bijzonder omdat het de vraag 
stelt hoe de moderne taalkunde haar eigen object van onderzoek heeft gecreëerd. En 
Kraaks invalshoek, dat de focus op geschreven taal in combinatie met de weergavemythe 
daarin een belangrijke rol heeft gespeeld, is inzichtgevend omdat het een aantal vooron-
derstellingen aan het licht brengt en kritisch onderzoekt.
 De moderne taalkunde is een van de succesvolste wetenschappelijke vernieuwingen 
van de twintigste eeuw. De invloed ervan, die verder reikt dan de taalkunde zelf, en ook 
onderzoek in de cognitieve psychologie en de filosofie mede heeft bepaald, lijkt vooral te 
danken aan de wijze waarop het centrale object, ‘taal’, is geconceptualiseerd. Die concep-
tualisatie is het resultaat van een aantal abstracties. 
 Een fundamentele rol wordt gespeeld door het logisch-wiskundige begrip van taal als 
een potentieel oneindige verzameling welgevormde uitdrukkingen, geproduceerd door 
een eindig (resp. eindig karakteriseerbaar) stelsel van regels, een grammatica. Dit bena-
drukt het vormelijke, schriftelijke aspect van taal. In het verlengde hiervan wordt het taal-
vermogen bestudeerd in termen van een vergelijkbare idealisatie: kennis van een taal is 
het ter beschikking hebben van een grammatica, en competentie is het vermogen om met 
behulp daarvan welgevormde uitdrukkingen te onderscheiden van niet-welgevormde, 
deze van een interpretatie te voorzien, en te gebruiken. Een derde aspect, direct daaraan 
gerelateerd, is compositionaliteit. Voor sommigen volgt dit rechtstreeks uit de logisch-
wiskundige karakterisering van taal. Kraak wijst er terecht op dat de weergavemythe ook 
hier een rol speelt: als we ervan uitgaan dat we een in principe onbeperkt aantal gedachten 
kunnen hebben, dan leidt de weergavemythe tot de aanname dat de taal die deze gedach-
ten tot uitdrukking brengt, ook een onbeperkt karakter heeft.
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Deze abstracties resulteren in een relatieve verwaarlozing van zowel het feitelijk gebruik 
van taal als van de omgeving waarin dat plaats vindt: de fysieke, sociale en culturele omge-
ving, zowel synchroon als diachroon. Waar er aandacht is voor taalgebruik, is dat altijd 
in aanvulling op de idee van taal als vorm-betekenis en dat van talige competentie als 
individueel vermogen. Taalgebruik is dan een proces waarin autonome, competente indi-
viduen hun taalvermogen aanwenden. Dat taalgebruik een sociaal karakter heeft, wordt 
uiteraard onderkend. Maar taal en taalvermogen kunnen als zodanig, onafhankelijk daar-
van, worden gekarakteriseerd en bestudeerd. Uiteindelijk moeten ze worden begrepen als 
verschijnselen die zijn verankerd in de biologie en psychologie van het individu.
 Kraaks analyse onthult een belangrijke vooronderstelling van deze constructie van taal 
en taalvermogen: de idee dat pas in het schrift de taal, en daarmee het denken, haar ware 
aard laat zien. Meer specifiek lokaliseert Kraak deze vooronderstelling in de opvatting dat 
het alfabetische schrift superieur is aan andere schriftvormen met een logografisch karak-
ter. Kraak ziet daarvan de sporen niet alleen in de moderne taalkunde, maar in vrijwel al 
het westerse denken over taal.
 In wat volgt wil ik laten zien dat, pace Kraak, er in de moderne filosofie ook  een andere 
visie is die deze vooronderstelling niet deelt, die niet schatplichtig is aan de weergave-
mythe en die in een richting wijst die zich wellicht minder leent voor het soort theorie-
vorming dat we van de moderne taalkunde gewend zijn te verwachten, maar die inzicht 
verschaft in aspecten van taal, taalgebruik en taalvermogen die in de dominante traditie 
uit het zicht zijn verdwenen.

•	 2	 Taal	als	praktijk

Het beeld dat uit het voorafgaande naar voren komt – taal als een verzameling uitdruk-
kingen, taalvermogen als individuele competentie om die uitdrukkingen te gebruiken en 
te interpreteren, gebaseerd op een intrinsieke relatie tussen taal en denken – is bij veel 
auteurs in de twintigste-eeuwse filosofie aan te treffen, soms impliciet, soms expliciet. Het 
is vooral dominant in de analytische traditie, waaruit Kraak voornamelijk put als het gaat 
om taalfilosofische opvattingen.1 
 De twintigste-eeuwse filosofie wordt vaak gekarakteriseerd als het resultaat van een 
‘talige wending’. Wat die wending precies inhoudt, verschilt  van auteur tot auteur. Het 
kan verwijzen naar de idee dat filosofische problemen kunnen worden opgelost door een 
analyse van de wijze waarop we over een bepaald domein spreken.2 Minder vergaand kan 
het duiden op het uitgangspunt dat taal de enige toegang is die we hebben tot het denken: 
een duidelijke instantiatie van de weergavemythe. Echter, naast de talige wending is er 
nog een andere fundamentele omslag in de twintigste-eeuwse filosofie zichtbaar, die we 

1   Kraaks voornaamste bronnen hier zijn auteurs als Chomsky, Fodor, en Jackendoff: wellicht niet de meest 

prominente analytische taalfilosofen, maar zeker auteurs die lange tijd grote delen van de discussie binnen 

de analytische taalfilosofie hebben beheerst. Andere filosofische stromingen woren door Kraak niet in 

beschouwingen genomen, op een verwijzing naar Saussure na, die volgens Kraak als enige heeft ingezien dat 

taal geen toegang geeft tot het denken.

2   Waarbij een van de meest radicale posities is dat alle filosofische problemen in feite pseudo-problemen zijn, die 

berusten op een verkeerd begrip van de taal, dan wel op het tekort schieten van de omgangstaal.
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een ‘praktische wending’ kunnen noemen. Hier verschuift de nadruk van het individuele 
subject als solitaire, rationele, kennisverwervende entiteit, naar de dagelijkse sociale prak-
tijken waarbinnen subjecten als handelende entiteiten optreden. Handeling is hier niet de 
uitkomst van rationele overweging, op basis van overtuigingen en doelstellingen, maar de 
fundamentele zijnswijze waarin individuen met elkaar en met de fysieke en sociale con-
text verbonden zijn.
 Taal, taalvermogen en taalgebruik worden dan wezenlijk anders. Ten eerste worden 
deze verschijnselen primair gezien vanuit het perspectief van gedeelde sociale praktijken, 
en niet vanuit dat van het individuele subject en zijn autonome cognitieve vermogens. En 
ten tweede speelt taal niet langer een grondleggende rol met betrekking tot denken, erva-
ring en handelen. Beide aspecten staan haaks op de weergavemythe. In wat volgt worden 
ze nader toegelicht aan de hand van de ideeën van twee van de belangrijkste grondleggers 
van de praktische wending, Martin Heidegger en Ludwig Wittgenstein.
 Heideggers Sein und Zeit breekt op een aantal punten radicaal met de filosofische tra-
ditie (Heidegger 1926). Het is een onderzoek naar de fundamentele kenmerken van  de 
menselijke zijnswijze. Een cruciale rol daarin wordt gespeeld door het onderscheid tus-
sen ‘voorhanden-zijn’ en ‘ter-handen-zijn’, het onderscheid tussen een praktische en een 
theoretische wijze van omgang met de werkelijkheid. Heideggers uitgangspunt is dat de 
mens primair op een praktische wijze interageert met de werkelijkheid en dat de theo-
retische omgang daarvan een afgeleide is. Hij illustreert dat onder meer met het verschil 
tussen ‘werktuig’ en ‘object’. In onze dagelijkse omgang met de wereld zijn de dingen in 
eerste instantie werktuigen, dingen waarmee we iets doen. Ze worden pas objecten als we 
daarvan afstand nemen. Onze praktische omgang met de werkelijkheid is mogelijk dank-
zij het feit dat we van meet af aan deelnemers zijn aan een samenhangend systeem van 
praktijken, waarin wijzelf, anderen, en de werkelijkheid zijn verknoopt. De werkelijkheid 
is dus primair een systeem van handelings mogelijkheden, niet iets dat een onafhankelijk, 
objectief bestaan heeft als een geheel van objecten, eigenschappen en relaties. De werke-
lijkheid in die zin ontstaat pas als we afstand nemen en uit het werktuig als het ware een 
object ‘abstraheren’. 
 Taal speelt op verschillende niveaus een rol. Taal is primair een werktuig, iets dat we 
praktisch hanteren in onze omgang met anderen. Daarnaast speelt taal een belangrijke 
rol in het proces van abstractie, in de overgang van voor-handen naar ter-handen. De 
verwijzende en bewerende functie van de taal is verbonden met objectivering van de wer-
kelijkheid. In een bewerende propositie scheiden we een object van zijn eigenschappen, 
en daarmee wekken we de suggestie van een ontologische tweedeling die in de prakti-
sche omgang met de werkelijkheid geen rol speelt. Parallel hieraan maakt Heidegger een 
onderscheid tussen verschillende wijzen van begrijpen. Onze praktische omgang met het 
voorhandene berust op een onmiddellijk begrip, dat tot uitdrukking komt in adequaat 
handelen. Begrijpen op het niveau van taal is daarvan een afgeleide, en niet het funda-
ment ervan. 
 Dit geeft slechts een summiere indicatie van wat de praktische wending in Sein und Zeit 
betekent voor de wijze waarop we taal en taalvermogen kunnen begrijpen.3 De belang-

3   Zie Lafont (2000) voor een uitgebreide studie, inclusief een vergelijking van Heideggers benadering met 

analytische opvattingen.
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rijkste implicatie is een fundamentele omkering: taalgebruik is niet een afgeleide van een 
onafhankelijk taalvermogen, gebaseerd op een autonoom begrip van taal, maar vormt het 
uitgangspunt. De gangbare notie van taal wordt begrepen als een abstractie uit de prakti-
sche dimensie. 
 In zijn latere werk4 geeft Heidegger aan taal een prominentere status: taal is datgene 
waarin de wereld zich zowel toont als verbergt. Belangrijk is dat taal voor Heidegger in 
essentie gesproken taal is, en dan in omvattende zin: ook het zwijgen, de stilte, behoren tot 
de wijze waarop taal werkt. In dat spreken zijn wereld en subject verbonden. Heidegger 
is niet gericht op de gangbare analyse van natuurlijke taal. Zijn doelstellingen zijn eerder 
metafysisch en existentieel dan analytisch en empirisch-beschrijvend. Belangrijk is dat zijn 
benadering nadruk legt op fenomenologische aspecten van de wijze waarop taal zich aan 
ons voordoet. Bijvoorbeeld, dat stilte betekenisvol is, wordt alleen zichtbaar als we taal als 
spreken ervaren, niet als een systeem van symbolische representatie. En dat taal een ver-
schijnsel is dat principieel verder reikt dan de vermogens van het individuele subject, maar 
juist dat subject inbedt in een groter geheel, is eveneens primair een ervaringsgegeven. 
Dergelijke aspecten gaan verloren in de abstracties die de moderne taalkunde mogelijk 
hebben gemaakt.
 De nadruk op de praktijk, op het gebruik van taal in een concrete handelingscon-
text en op de essentiële verwevenheid ervan met niet-talige aspecten van situaties 
waarin we spreken en handelen, zijn ook essentiële kenmerken van het latere werk van 
L udwig W ittgenstein, waarin Philosophische Untersuchungen een centrale plaats inneemt 
(W ittgenstein 1954). Net als voor Heidegger staat ook voor Wittgenstein onze praktische 
omgang met de wereld voorop. Taal is wezenlijk handelen. Het is situationeel gebonden, 
altijd onderdeel van een sociale handelingspraktijk. Van een principieel onderscheid tussen 
gesproken en geschreven taal, laat staan van een primaat van de laatste, is geen sprake. 
 Voor Wittgenstein is inzicht in de wijze waarop we taal leren, ingevoerd worden in het 
gebruik ervan, essentieel voor een juist begrip van wat taal is en hoe taal functioneert. 
In de voorbeelden die Wittgenstein geeft van leersituaties komt de intrinsieke verweven-
heid met het handelen duidelijk naar voren. We leren niet eerst dingen te benoemen om 
daarna met de aldus verworven woorden en hun betekenissen uitspraken te doen, we 
leren taal primair als onderdeel van het handelen. Dergelijke situaties duidt Wittgenstein 
aan als ‘taalspelen’: praktijken waarin verbale en niet-verbale handelingen worden ver-
richt met een bepaald doel en volgens bepaalde regels. 
 Dat leidt tot een uitleg van taal, taalvermogen, betekenis en begrijpen, die van wezen-
lijk andere aard is dan in de taalkunde gebruikelijk. Wat we met ‘betekenis’ bedoelen, 
zegt Wittgenstein, kan in veel gevallen het best als volgt worden uitgelegd: ‘De betekenis 
van een woord is het gebruik dat we ervan maken in de taal.’5 De verwijzing naar gebruik 
omvat niet alleen de talige uiting, maar ook de achterliggende praktijken waarin de uiting 
ligt ingebed. De verwevenheid met het handelen, en de inbedding van het handelen in 
gedeelde praktijken, verwijst naar een essentieel sociale dimensie van taal en taalvermo-
gen. In Wittgensteins optiek is het niet mogelijk om een adequaat beeld te krijgen zonder 
de rol van de gemeenschap van meet af aan in de beschouwingen te betrekken.

4  Zie bijvoorbeeld Heidegger (1959).

5  Op. cit., par. 43.
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 Een centraal argument in Wittgensteins overwegingen heeft betrekking op de intrin-
sieke normativiteit van taalgebruik. In de zogeheten ‘regeldiscussie’ in Philosophische 
Untersuchungen6 beargumenteert hij dat de idee van taalvermogen als een individuele 
competentie principieel tekort schiet als het gaat om een adequate verantwoording van de 
normatieve dimensie van het volgen van regels. De kern van zijn argumentatie is dat een 
mentale inhoud, opgevat als de betekenis van een uitdrukking, ‘semantisch inert’ is. Zo’n 
entiteit is alleen via een externe interpretatie in verband te brengen met concreet gebruik, 
en kan dat gebruik dus niet zelf normatief bepalen. Begrijpen is dus niet een mentale 
toestand, maar het vermogen om een uitdrukking correct te gebruiken. Alleen tegen de 
achtergrond van sociaal geïnstitutionaliseerde en gedragen praktijken kan van deze intrin-
sieke normativiteit  rekenschap worden gegeven (Boghossian 1989).
 Wittgensteins analyse van regels, regelvolgen en praktijken, heeft verregaande impli-
caties, met name voor de wijze waarop we de onderlinge verhouding tussen individu en 
gemeenschap moeten construeren. Ook in zijn optiek, net als in die van Heidegger, speelt 
het autonome, kennende subject geen centrale rol. Als subjecten zijn wij primair hande-
lende subjecten, ingebed in een netwerk van sociaal bepaalde en gedragen praktijken.
 Deze beknopte schets van enkele centrale kenmerken van de praktische wending 
heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat er naast de dominante, individualistische en cogni-
tieve benadering van taal en taalvermogen, een fundamenteel andere beschouwingswijze 
mogelijk is. Wat Kraaks centrale punten betreft:  in de praktische benadering is er geen 
sprake is van een primaat van geschreven taal, en speelt de weergavemythe niet de rol die 
ze heeft in de moderne taalkunde en de analytische taalfilosofie. 
 Het is goed hier twee aspecten te onderscheiden: ten eerste, de vraag of aan de taal een 
constitutieve rol wordt toegeschreven; en ten tweede, indien dat het geval is, wat er dan 
precies door de taal wordt geconstitueerd. Om met de laatste vraag te beginnen, het zal 
duidelijk zijn dat het niet het cognitieve denken van het autonome individu is waarvan de 
taal een afspiegeling is. Ten eerste is dat individu in de praktische benadering niet langer 
een gegeven, en ten tweede is het niet het kennen, de cognitieve toegang tot de werke-
lijkheid, maar het handelen, de praktische omgang met de wereld, die het uitgangspunt 
vormt. Op dit punt verschilt de praktische benadering dus fundamenteel van de domi-
nante positie.7

 Wat de eerste vraag betreft ligt de zaak genuanceerd. In Heideggers vroege werk wordt 
aan de dagelijkse omgangstaal geen centrale rol toegeschreven. De analyse in Sein und 
Zeit van de menselijke zijnswijze als omgang met de wereld als voorhanden lijkt nergens 
essentieel te berusten op de beschikbaarheid van taal. Dat verandert in het latere werk, 
maar ook daar heeft de taal geen structurerende rol, omdat een ‘te structureren’ realiteit 
volgens Heidegger ontbreekt.8

 In Wittgensteins geval zijn de zaken gecompliceerder. De idee dat taal een weergave 
zou zijn van een daarvan onafhankelijk denken wordt door hem afgewezen. Keer op 
keer benadrukt hij dat de toegang tot ‘innerlijke’ processen en toestanden verloopt via de 

6  Op. cit., par. 138–242.

7   Zie Schatzki (1996) voor een analyse waarin elementen uit Heideggers en Wittgensteins werk met elkaar worden 

verbonden.

8  Dit is een van zijn punten van kritiek op Humboldt.
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taal: ‘Het wezen komt tot uitdrukking in de grammatica’.9 En als Wittgenstein zich in het 
tweede deel van Philosophische Untersuchungen buigt over het soort mentale toestanden  
dat we aan dieren kunnen toeschrijven, dan beantwoordt hij de vraag ‘Kunnen alleen 
diegenen hopen die kunnen spreken?’ met de constatering ‘Alleen diegenen die zich het 
gebruik van een taal hebben eigengemaakt.’10  Dat wijst op een sterke relatie tussen taal 
en denken. Maar Wittgenstein erkent ook de beperkingen van taal als het gaat om het 
beschrijven van ervaring: ‘Beschrijf het aroma van koffie.–Waarom kan dat niet? Ontbre-
ken de woorden? En waarvoor ontbreken die?–Maar hoe komen we aan het idee dat zo’n 
beschrijving uiteindelijk mogelijk zou moeten zijn? Hebben we het geprobeerd en is het 
ons niet gelukt?’11 De suggestie is duidelijk: voor bepaalde ervaringen is taal niet nodig. 
En hetzelfde geldt voor grote delen van ons handelen: we verrichten allerlei, vaak tame-
lijk complexe, handelingen maar zijn niet in staat dat vermogen expliciet te beschrijven.12 
Taal speelt dus in bepaalde gevallen een sleutelrol, bijvoorbeeld bij de toeschrijving van 
overtuigingen van een bepaalde aard en complexiteit, maar geen overheersende of alles-
bepalende.
 Op dit punt ligt de praktische benadering heel duidelijk in de lijn van Kraaks observa-
ties ten aanzien van de noodzaak om het praktische, en niet het theoretische redeneren als 
uitgangspunt te nemen.13 Maar deze benadering gaat in die zin verder dat het praktische 
redeneren niet noodzakelijk talig is en dat het niet los gezien kan worden van de sociale 
en fysieke context waarin het individu zich altijd bevindt. Dat heeft voor het object van 
de taalkunde, en daarmee voor de taalkunde zelf, vergaande repercussies. Willen we recht 
doen aan het primaat van het handelen, dan kunnen we de realiteit van sociaal-culturele 
factoren niet veronachtzamen, en kunnen we taal en taalvermogen  niet langer beschou-
wen als verschijnselen die afdoende door de biologie en psychologie van het individu 
kunnen worden verklaard. Het zijn in die zin geen ‘natuurlijke’ verschijnselen. Sterker, 
als de sociale en culturele omgeving mede bepalend is, dan lijkt de conclusie dat taal geen 
essentiële aard heeft, geen welgedefinieerde en afzonderlijk te bestuderen modaliteit van 
expressie is, onontkoombaar. Taal en taalvermogen zijn hybride begrippen, die zowel een 
stabiele, biologisch-psychologische component hebben als een variabele, sociaal-culturele. 
 Uiteraard is het mogelijk om die aspecten van taal en taalvermogen die daadwerkelijk 
in onze individuele biologie en psychologie verankerd liggen, als zodanig te bestuderen. 
Modellen ontwikkeld in de theoretische taalkunde spelen bij dit onderzoek een belangrijke 
rol, omdat het op andere niveaus dan die van het spontane taalgedrag niet onmiddel-
lijk inzichtelijk is wat de relevante verschijnselen en wat de juiste vragen zijn. Dit wordt 
echter wel problematisch als de theoretische modellen gebaseerd blijken op vergaande 
abstracties en geen rekenschap kunnen geven van andere dan biologisch-psychologische 
eigenschappen. Voor een bevredigende theorie over taal en taalvermogen is het dus nood-

9   Wittgenstein (1954), par. 317.

10  Op. cit., deel II, par. i.

11  Op. cit., par. 610.

12   Deze zogeheten ‘alledaagse expertise’ vormt een grote uitdaging voor traditionale computationele modellen 

van handelen in de cognitieve psychologie. Mede geïnspireerd door werk van Heidegger, Merleau-Ponty en 

Wittgenstein worden alternatieve modellen ontwikkeld, waarin de intrinsieke verwevenheid van individu en 

sociale en fysieke omgeving het uitgangspunt vormt. 

13  Zie hoofdstuk 5, par. 5.3.
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zakelijk om ook die aspecten die zich aan een biologisch-psychologisch verklaringsmodel 
onttrekken, een plaats te geven. Zo’n theorie dient een vorm van ontologisch pluralisme 
te onderschrijven, waarin feiten omtrent een individu en sociale feiten gelijkwaardig zijn, 
en waarin de interacties tussen deze beide ontologische domeinen kunnen worden ver-
antwoord. Als we recht willen doen aan beide aspecten, dan is reductionisme geen optie, 
maar is ook een simpele ‘optelsom’ van twee autonome theorieën die ieder voor zich een 
deel van de verschijnselen verklaren, niet wat we willen. Immers, het zijn juist de uit-
eenlopende manieren waarop het individuele en het sociale op elkaar inwerken die aan 
de verschijnselen hun eigenaardige identiteit geven. De normativiteit van taal is daar een 
voorbeeld van. 

•	 3	 Conclusie

In zijn boek heeft Kraak een belangrijke bijdrage geleverd aan een noodzakelijk, maar 
helaas te zelden gevoerd debat: ‘Waar gaat taalkunde over?’ De moderne taalkunde is 
er in geslaagd een object te creëren dat ze vervolgens met veel succes heeft bestudeerd. 
Daaraan doet dat debat niets af, en dat is ook niet de opzet. Wat wel de inzet is, is na te 
gaan welke vooronderstellingen die succesvolle constructie mogelijk hebben gemaakt. 
Kraaks onderzoek van de weergavemythe, en van de rol die schriftelijkheid daarin speelt, 
is daarvan een goed voorbeeld.
 In dit stuk heb ik geprobeerd een correctie aan te brengen op het beeld dat Kraaks boek 
geeft van het filosofische denken op dit punt. Kraak kijkt vrijwel uitsluitend naar de domi-
nante, Chomskyaanse traditie in de taalkunde  en naar die delen van de filosofie die daar-
door sterk zijn beïnvloed. Hij mist daardoor een belangrijke vooronderstelling van die tra-
ditie: dat taalvermogen op strikt individuele basis kan worden geconcipieerd en bestudeerd. 
De ‘praktische wending’ in de filosofie brengt op dit punt een belangrijke correctie aan, die 
verdergaande consequenties heeft dan alleen de afwijzing van de weergavemythe.14

 De vraag die onvermijdelijk opkomt als we een fundamenteel andere benadering, zoals 
de praktische wending, in ogenschouw nemen, is: ‘Leidt deze benadering tot een weten-
schappelijke theorie?’ Ik denk dat het niet mogelijk is die vraag eenduidig te beantwoor-
den. Immers, wat we beschouwen als de doelstellingen van de taalkunde is tot op zekere 
hoogte afgeleid van de theoretische objecten taal en taalvermogen die men in de moderne 
taalkunde heeft geconstrueerd. Veranderen die objecten, dan veranderen ook de vragen 
die men er zinvol over kan stellen en daarmee het soort theorie dat men erover kan opstel-
len. De moderne taalkunde heeft zich op dit punt primair laten leiden door het voorbeeld 
van de natuurwetenschappen. Dat is verdedigbaar zolang we duidelijk voor ogen blijven 
houden op basis van welke abstracties en vooronderstellingen dit gebeurt. En als blijkt dat 
belangrijke aspecten van het pre-theoretische object verloren gaan, dan moeten we ons 
ook de vraag willen stellen of we een dergelijke theorie niet alleen kunnen opstellen, maar 
dat ook willen.

14   Dat de twee auteurs die ik daarbij kort heb besproken niet uit de ‘mainstream’ analytische filosofie komen, moet 

overigens niet worden geïnterpreteerd als zouden vergelijkbare geluiden binnen die traditie ontbreken. Een goed 

recent voorbeeld is het werk van Brandom (1994).
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•	 1		 Inleiding

Mijn oorspronkelijke plan voor deze afsluitende bijdrage was gebaseerd op het artikel van 
Port & Leary (2005), maar Nooteboom heeft in zijn bijdrage al duidelijk laten zien dat hun 
ideeën vergaand stroken met die van Kraak. Ik wil hier aanvullend nog het artikel van 
Robert Port (2007) onder de aandacht brengen, waarin hij net als Kraak de alfabetische 
bril niet alleen relateert aan de klankkant van taal maar ook aan het denken. Als we ertoe 
neigen het natuurlijke menselijke denken als ‘formeel denken’ op te vatten, komt dat 
volgens Port (2007: 157) doordat we een vaardigheid die we op basis van schriftelijkheid 
geleerd hebben, voor het natuurlijke denken houden:

Evidence available today suggests that formal thinking is a skill dependent on cul-
tural learning and the historical developments of social institutions, like schools, 
to train our children in these symbolic cognitive skills. (…) The amazing power 
of a small alphabet and a number system that is closed under basic operations is 
clearly a development of Middle Eastern and European culture. (…) These original 
concrete symbols are the archetypes from which, on my proposal, all other abstract 
symbols of the mind are analogical extensions. 

Ik denk dat Kraak in Port een sterke medestander gezien zou hebben. Net als Kraak door-
denkt Port de implicaties van zijn visie voor “linguistics as a discipline”. Hij stelt onder 
andere (p. 163): “When we look very closely at a single speaker, the knowledge of a lan-
guage will have only remote similarities to a symbol list as represented by the alphabetic 
form of written language or a phonetic transcription. The individual speaker’s knowledge 
is better thought of as a very large inventory of utterances in a high-dimensional space and 
a range of control parameters for speech production.” 
 Als ik het goed zie, is behalve Nooteboom geen van de andere auteurs bereid om met 
de radicale benadering van Kraak mee te gaan. Stokhof introduceert wel een “fundamen-
teel andere benadering”, ook “praktische wending” genoemd, “die verdergaande conse-
quenties heeft dan alleen de afwijzing van de weergavemythe”, maar of die afwijzing dan 
zou uitmonden in het delen van de opvattingen van Kraak en Port, zou verder uitgewerkt 
moeten worden. Stokhof is voorstander van “ontologisch pluralisme”, wat het moeilijk zal 
maken om de ene visie in plaats van de andere te stellen.
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•	 2		 Bewustzijn	en	taal

Door het hele boek van Kraak heen speelt ‘linguïstisch bewustzijn’ een belangrijke rol. Het 
gaat daarbij om de vraag in hoeverre en hoe geletterde en ongeletterde taalgebruikers zich 
bewust kunnen zijn van taal. Ook op dit punt neemt hij een radicaal standpunt in: bewust-
zijn van taal is alleen mogelijk bij de geletterde mens. De prehistorische mens, de moderne 
analfabeet en het voorschoolse kind zouden volgens die redenering geen taalbewustzijn 
kennen en ook zouden zij geen taalwetenschap kunnen ontwikkelen, want daarvoor is 
bewustzijn van (aspecten van) taal noodzakelijk. Is deze opvatting houdbaar? Voordat ik 
in de volgende paragrafen deze vraag vanuit verschillende perspectieven verder bespreek, 
wil ik vooraf nog enkele algemene opmerkingen maken over bewustzijn en taal.
 Wat is bewustzijn? Die vraag pretendeer ik hier niet op een originele manier te 
beantwoorden. Stutterheim (1965: 131) citeert de psycholoog Ward, die “consciousness 
… the most hopeless in all our psychological vocabulary” noemt. Maar, zo vervolgt hij 
“de psycholoog, de taalpsycholoog en de taaldidacticus hebben dat woord nu eenmaal 
nodig”, en hij wil het dus niet uit zijn vocabulaire schrappen. Voor nu zullen we het met 
een eenvoudige omschrijving moeten doen zoals Seuren (2000: 111) die geeft: “Het is in 
de moderne psychologie gangbaar om vrijelijk het begrip ‘bewustzijn’ te hanteren. Men 
bedoelt daarmee het vermogen om bepaalde cognitieve gebeurtenissen op zo’n wijze te 
ervaren dat men ze kan manipuleren en er over kan spreken”.
 Taal is sterk met bewustzijn verbonden, al is omstreden hoe. Renate Bartsch (z.j.: 4) 
claimt “dat bewustzijn mogelijk is zonder taal, en ook dat zelfbewustzijn mogelijk is zonder 
taal. (…) Taal en taalgebruik, aan de andere kant, is niet mogelijk zonder bewustzijn. (…) 
Taal vereist een geïntendeerde representatierelatie en deze intentionaliteit vereist bewust-
zijn”. De filosoof Daniel Dennett heeft altijd een grote rol toegekend aan taal voor de con-
stitutie van bewustzijn, vgl. Dennett (1991: 447): “Language … plays an enormous role in 
the structuring of a human mind”. In een recent statement in der Spiegel (2008) neemt hij 
een nog geprononceerder standpunt in: “Ich glaube, kann aber noch nicht beweisen, dass 
der Erwerb einer menschlichen Sprache, das heißt gesprochenen oder Gebärdensprache, 
eine notwendige Vorbedingung des Bewusstseins ist – in dem strengen Sinne, dass es ein 
Subjekt gibt, ein Ich, ein sich als Seiendes wissendes Etwas”. De discussie over de onder-
linge voorwaardelijkheid van taal en bewustzijn, zij het fylogenetisch, ontogenetisch of 
met betrekking tot het volwassen taalgebruik, laten we hier verder rusten. 

•	 3		 Bewustzijn	van	taal

Net als bewustzijn van andere fenomenen kan het bij bewustzijn van taal om heel ver-
schillende aspecten gaan. Mensen kunnen er zich van bewust zijn dat er überhaupt zoiets 
bestaat als ‘taal’ in onderscheid van andere communicatiemiddelen, dat er verschillende 
talen bestaan, dat eenzelfde referentieel object verschillend benoemd wordt, dat taal 
verandert, dat taal bepaalde structuurkenmerken heeft, etc. Het is ook denkbaar, en zelfs 
waarschijnlijk, dat bepaalde aspecten van taal makkelijker toegankelijk zijn voor bewust-
zijn dan andere, bijvoorbeeld inhoudswoorden makkelijker dan functiewoorden, woorden 
wellicht makkelijker dan morfemen, etc. En wellicht zijn bepaalde aspecten van taal hele-
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maal niet toegankelijk voor het menselijk bewustzijn, net als bijvoorbeeld bij de chemische 
en neurologische processen die ons hongergevoel veroorzaken. Voor zover er in de litera-
tuur uitspraken gedaan zijn over bewustzijn van taal, zijn die gedaan zonder daarin de 
factor schrift te verdisconteren, dus dat zullen we hier vooralsnog ook niet doen.
 Seuren (2000: 116) volgt Fodor in de opvatting dat taal een module is met ‘interfaces’. 
De processen die zich ín de module voordoen zijn niet bewust toegankelijk: “… achter de 
meest eenvoudige taaluitingen [gaat] een systeem schuil waar noch de gewone taalgebrui-
ker noch de navelstarende taalbeschouwer in de verste verte ook maar enig idee van heeft. 
Zelfs de diepste viscerale roerselen geven over dit verborgen systeem geen uitsluitsel. 
Daarom, exit de hypothese dat taal (competentie) een kwestie van bewustzijn is”. Maar de 
taalmodule beschikt over drie interfaces met ‘externe’ systemen (p. 119): “Dit zijn precies 
de plaatsen waar de spreker controle kan uitoefenen over datgene wat hij zegt, en waar 
de hoorder informatie registreert. Het zijn: (a) de gedachten-interface, die cognitieve gedach-
ten-input/output uitwisselt; (b) de lexicale interface, waar de precieze woordkeuze wordt 
gemaakt; (c) de perceptuele interface, die fonetische (grafische) input/output u itwisselt”. 
 In een recent themanummer van het Journal of Consciousness Studies (2008) over ‘The 
Dialectics of Consciousness and Language’ lijken Zlatev en Stamenov diametraal tegen-
overgestelde opvattingen te verdedigen, maar hun standpunten zijn verzoenbaar als we 
beseffen dat Zlatev het vooral heeft over de door Seuren genoemde interfaces, vgl. Zlatev 
(2008: 47),  die stelt dat ‘editing expression[s]’ (vormen zoals that is, rather, I mean) een 
aanwijzing zijn dat het eigen spreken gemonitord wordt, “and it is hard to comprehend 
how this could go on ‘unconsciously’” (zie ook Elffers in dit nummer, noot 8). Stamenov 
heeft het duidelijk over de door Seuren aangeduide taalmodule als hij stelt (2008: 94) dat 
“[a]ll the complex and complicated processes in-between them (tussen klank en betekenis, 
AF) are not directly accessible to consciousness, i.e. cannot become, as such, components 
of the explicit mental content of conscious states”. We kunnen concluderen dat er een 
redelijke overeenstemming lijkt te bestaan over welke aspecten van taal wel en welke niet 
toegankelijk zijn voor bewuste waarneming. Elffers laat zien dat Kraak niet altijd duidelijk 
onderscheid maakt tussen processen en resultaten van die processen. Tegen de achter-
grond van het voorgaande lijkt dat onderscheid inderdaad van belang: processen zullen 
vooral deel uitmaken van het modulair onbewuste deel van taal en de resultaten van die 
processen zullen bij de interfaces een rol spelen.
 Tot slot: in het voorgaande heb ik steeds gedaan alsof bewustzijn van taal betrekking 
heeft op reële aspecten van (gesproken) taal en dat zal ik ook hieronder steeds doen. Ik 
besef daarbij dat dit volgens Kraak per definitie onmogelijk is: het schrift geeft ons een ver-
keerd idee van gesproken taal en het door schrift mogelijk gemaakte bewustzijn van taal 
is daarmee noodzakelijkerwijs een vals bewustzijn. Zoals verschillende auteurs in hun dis-
cussiebijdragen opmerken, betekent een dergelijk standpunt een houdgreep waar niet uit 
te komen valt. Om toch iets te kunnen zeggen, moet ik die aanname van vals bewustzijn 
tussen haakjes zetten, met het risico dat het gezegde in het perspectief van het denkkader 
van Kraak ‘beside the point’ is.
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	•	 4		 taalbewustzijn	en	het	ontstaan	van	schrift

De prehistorie wordt in Van Dale omschreven als “de tijd waaruit nog geen geschreven 
documenten bestaan”. Het schrift markeert in die visie dus de scheiding tussen prehistorie 
en geschiedenis. Hoe kwam de voorhistorische mens aan het idee om taal via schrift te 
gaan weergeven? Kraak wijdt een groot deel van hoofdstuk 3 aan deze vraag. Volgens 
Kraak komt in de literatuur over het ontstaan en ontwikkeling van schriftsystemen regel-
matig de gedachte voor dat schriftontwikkelaars inzicht gehad zouden hebben in de taal 
die ze spraken en dat dit inzicht een belangrijke rol gespeeld zou hebben bij het ontwik-
kelen van een schrift. Een belangrijke oorzaak voor het idee van bewuste schriftmaking 
is de discutabele aanname dat het schrift oorspronkelijk voor het weergeven van taal 
bedoeld was, zie het citaat van Katz & Frost (1992) waarmee Kraak hoofdstuk 3 begint: 
“… it is well known that writing systems are designed primarily to represent spoken lan-
guage …”. In het alternatieve scenario dat Kraak schetst, en waarbij het werk van Roy 
Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest (zie b.v. Harris 1986), is het eerder zo dat 
de verbinding van gesproken taal en schrift een soort ‘schitterend ongeluk’ is geweest: 
twee semiotische systemen vinden elkaar, eerst op inhoud (logografisch schrift) en later 
op vorm (syllabisch en alfabetisch schrift). In complexere samenlevingen werden o.a. 
voor handelsdoeleinden grafische tekens gebruikt om de aard en omvang van goederen 
(‘zoveel stuks vee’, etc.) aan te duiden, en pas heel veel later werden die tekens opgevat 
als corresponderend met woorden en zinnen. Ehlich (2007: 656) noemt schrift in relatie 
tot taal dan ook “ein ausgesprochener ‘Seiteneinsteiger’”. Dit late associatieproces tussen 
grafische tekens en gesproken taal kan men zien als een uitvinding, maar dus zeker niet 
als een bewust ontwerp van het ene (schrift) voor het andere (taal).
 Meestal is het bij uitvindingen zo dat het product in de loop der jaren verbeterd wordt. 
Door ervaring met het product en door algemene technologische ontwikkelingen kan een 
‘beter’ product ontstaan. Deze perceptie is ook in de literatuur over schriftontwikkeling 
aanwezig: het alfabetische schrift is via een syllabisch schrift uit het logografische schrift 
geëvolueerd. Daarbij wordt het alfabetische schrift als makkelijker en flexibeler gezien dan 
zijn voorgangers. En zoals Neijt stelt, zijn er in de loop der eeuwen verbeteringen in het 
alfabetische schrift geïntroduceerd (spatie, onderscheid tussen hoofd- en kleine letters, 
e.d.). Het is enigszins verrassend dat Kraak zich tamelijk fel keert tegen zowel waarderings-
verschillen voor verschillende schriftsystemen alsook tegen het idee dat het ene systeem 
uit het andere ontwikkeld zou zijn. Hij neemt hier een anti-evolutionistisch standpunt in 
(althans evolutionistisch in de graduele zin; als er al evolutie is, dan in zijn ogen eerder 
een ‘sprongsgewijze’). Zo keert hij zich tegen de gedachte dat de Grieken bij de overname 
van het Fenicische schrift bepaalde tekens die ‘vrij’ kwamen doordat het Grieks bepaalde 
consonanten niet had waarvoor die tekens in de ‘donortaal’ gebruikt werden, ‘besloten’ 
om die vrije tekens voor de spelling van klinkers te gaan gebruiken. Een dergelijke voor-
stelling van zaken is voor Kraak een gruwel, want het suggereert dat taalgebruikers, in het 
bijzonder schriftontwikkelaars, inzicht in hun taal zouden hebben gehad. “Wat er gebeurd 
is bij deze overnames [de Fenicisch-Griekse en eerder de Soemerisch-Akkadische, AF] 
moet worden beoordeeld zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de notie ‘linguistic 
awareness’ in fonetisch/fonologische en morfologische zin”, zo eist Kraak (2006: 225).
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 De vraag is of deze stellingname tegen een rol voor het bewustzijn in de ontwikkelings-
geschiedenis van schriftsystemen nodig is. Kraak had zijn visie op het ontstaan van het 
schrift heel goed kunnen handhaven naast het accepteren van (deels bewust gestuurde) 
veranderingen toen het schrift er eenmaal was. Immers, in zijn eigen visie maakt schrift 
taalbewustzijn mogelijk, en daarmee ook praktisch ingrijpen in taal en schrift.

•	 5		 ontstaan	van	de	taalwetenschap

Als schrift een noodzakelijke voorwaarde is voor het ontstaan van taabewustzijn en ver-
volgens voor taalwetenschap, dan vormen de kleine vierduizend regels die de Indiase 
geleerde Panini zo’n vier eeuwen v.Chr. voor het Sanskriet opstelde een ‘critical case’. 
Algemeen wordt aangenomen dat Panini, en ook degenen die zijn taalbeschrijving gene-
ratie op generatie doorgaven, geen gebruik maakten van schrift, vgl. Itkonen (1991: 12): 
“For a relatively long period of time, i.e. at least for a couple of hundred years, Panini’s 
grammar was not written down at all. It existed only as memorized, and now and then as 
orally transmitted, by students of the grammatical science”. Wel wordt het mogelijk geacht 
dat “Panini, as an inhabitant of the far northwest, knew of the existence of books and 
of the Greek and possibly other scripts (…)”, maar hij was niet bekend met “the Brahmi 
script, nor did he make use of any script himself” (Masica 1991: 135). Itkonen (1991: 
14) concludeert dan ook dat “it hardly makes sense to claim that his (spoken) analysis is 
affected by writing”. Kraak beseft dat Panini als tegenvoorbeeld tegen zijn claim van schrift 
als noodzakelijke voorwaarde voor taalwetenschap opgevoerd kan worden, getuige de 
volgende passage (p. 80): “Het verrassend hoge niveau van de Indische fonetiek en gram-
matica is het uitvloeisel van een orale cultuur met een eeuwenlange traditie in het reci-
teren van ‘teksten’. Dat reciteren bracht een ‘excessieve’ concentratie op het spraakgeluid 
met zich mee. Klaarblijkelijk, gezien de uitkomst. Zo moeten we het mijns inziens zeggen: 
die concentratie is uniek, is niet in enige andere cultuur dan de Indische aangetroffen en 
blijft voor zover ik weet tot dusver onverklaarbaar”. We moeten concluderen dat dit soort 
uitzonderlijke aandacht voor mondelinge taal mogelijk is zonder schrift en voldoende kan 
zijn voor bewuste taalanalyse (voor de gebruikte mnemotechnische technieken zie Staal 
1986: 336). In absolute zin is schrift dus niet noodzakelijk voor bewustzijn van taal. 

•	 6		 Taalbewustzijn	van	(on)geletterden

Sapir (1921: 34-35) beroept zich op zijn ervaring als veldwerker bij Amerikaanse Indianen 
als hij stelt dat ‘woord’ en ‘zin’ voor ongeletterden makkelijk toegankelijke noties zijn, 
losse klanken zijn al wat moeilijker (“some difficulty”) en het opbreken van woorden in 
morfemen volgens native speakers “makes no sense”. Die laatste ervaring had Bloomfield 
(1933: 208) ook: “One soon learns that one cannot look to the speakers for an answer, 
since they do not practice morphologic analysis; if one bothers them with such questions, 
they give inconsistent and silly answers”. 
 De laatste decennia is interessant onderzoek op gang gekomen waarin het taal-
bewustzijn van verschillende groepen vergelijkend onderzocht wordt. Ongeletterde vol-
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keren, analfabeten in geletterde samenlevingen, voorschoolse kinderen en gebruikers van 
verschillende schriftsystemen worden vergeleken op het punt van hun metalinguïstische 
vaardigheden, bijvoorbeeld het vermogen om woorden in een zin te isoleren. Een van de 
bekendste onderzoeken is dat van Scribner & Cole (1981), zie Kraak, p. 333-334. Scribner 
& Cole vergeleken delen van het Vai-volk in Liberia met elkaar die verschilden in schrifte-
lijkheid: ongeletterden, gebruikers van het Engels, van het Arabisch en van een syllabisch 
Vai-schrift. De uitkomsten van hun onderzoek worden door verschillende commentatoren 
verschillend uitgelegd. Volgens Kurvers (2002a: 21) vonden Scribner & Cole geen opval-
lende verschillen, terwijl er volgens Olson (2006: 297) wel verschillen gevonden werden: 
“Because words were not marked in the Vai script, learners failed to acquire the concept of 
a word. Those learning to read a standard alphabet learn to analyze speech into phonemes, 
words, and sentences because these are the elements marked in the script”. 
 Ramanchandra & Karanth (2007) hebben onderzoek gedaan naar het metalinguïstisch 
bewustzijn van leerders van het alfasyllabisch schrift voor het Kannada (een Dravidische 
taal). Zij vonden weinig verschil met de effecten die optreden bij het leren van een alfabe-
tisch schrift maar wel met ongeletterden en voorschoolse kinderen (p. 192): “Both these 
groups responded to the word cover tasks by repeating the entire phrase or random parts 
of the phrase regardless of the spatial position of the word that was covered”. Ook bij 
andere taken bleek (p. 193) “that both pre-literate children and non-literate adults equate 
the ‘utterances’ with ‘word’, a notion that the term ‘word’ refers to an entire utterance”. 
Dit is in overeenstemming met de bevindingen van het proefschriftonderzoek van Kur-
vers (2002a), die voorschoolse kinderen, analfabeten en geletterde volwassen een hele 
reeks van metalinguïstische taken heeft voorgelegd. Het significante verschil treedt niet op 
tussen jong versus oud, maar tussen ongeletterd (kinderen en analfabeten) en geletterd, 
vgl. Kurvers (2002b: 25): “Systematische kennismaking met geschreven taal leert op een 
andere manier luisteren naar taal en geeft toegang tot een andere representatie van taal 
dan die van de orale praktijk”.

•	 8		 Taalbewustzijn	en	taalonderwijs

Onderwijskundigen nemen volgens Kraak te makkelijk aan dat het kind op school komt 
met een ‘linguistic awareness’ en dat daar in het onderwijs een beroep op gedaan kan 
worden. Hulshof onderschrijft in zijn discussiebijdrage het belang van de kwestie, zonder 
eenduidig de kant van Kraak of van de onderwijskundigen te kiezen, wat bij de huidige 
stand van het onderzoek wellicht ook niet goed mogelijk is.
 Stutterheim (1965) gaat ervan uit dat taalbeschouwing, bewust reflecteren op aspec-
ten van taal, voor gevorderde leerlingen mogelijk is en stelt de vraag naar de mogelijk 
positieve invloed daarvan op de taalbeheersing. Op p. 164 concludeert hij heel voorzich-
tig “dat het onderwijs in een bepaald gedeelte der Nederlandse grammatica, mits op een 
bepaalde wijze gegeven, de taalbeheersing van Nederlanders kan bevorderen”. Ook in 
het vreemde-talenonderwijs is de vraag naar de rol van ‘language awareness’ een terug-
kerend thema, zie de bijdragen in Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, nr. 51 (1995) en 
Van de Craats (2002). Hoe taalbewustzijn bevorderd kan worden en wat haalbaar is (bij 
verschillende groepen en onder verschillende omstandigheden), is een vraag die eigenlijk 
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aan de toepassing ervan in het onderwijs van eerste en tweede taal vooraf gaat. Inschat-
tingsfouten, ongerechtvaardigde verwachtingen aan kinderen op dit vlak, kunnen tot veel 
frustratie in het onderwijs leiden, zoals Kraak in hoofdstuk 1 laat zien. Zijn zorg daarover 
is zonder twijfel een van de belangrijkste drijfveren voor hem geweest om zijn boek te 
schrijven en de discussie over taalbewustzijn, in het bijzonder in de context van gesproken 
versus geschreven taal, op gang te brengen. Hulshof wijst er in zijn discussie (par. 3) op 
dat onderwijskundigen hun optimisme over de onderwijsbaarheid van geletterdheid veelal 
niet taalkundig onderbouwen. Misschien biedt de taalkunde op dit vlak ook wel te weinig. 
Meer taalkundig onderzoek naar mogelijk en onmogelijk taalbewustzijn bij verschillende 
groepen taalgebruikers lijkt een zinvol vervolg op het boek van Kraak. 

•	 9		 Afronding

De stelling van Kraak is dat onze spelling, en schrift in het algemeen, ons de toegang 
ontneemt tot de werkelijke eigenschappen van natuurlijke taal en denken. Het voeren 
van discussie over zulke eigenschappen is het moeilijkst aan de kant van het denken. Elf-
fers heeft laten zien dat hier op de eerste plaats zorgvuldige begripsbepalingen nodig zijn, 
anders wordt de discussie al gauw onhelder. Stokhof wijst een filosofisch kader aan (‘de 
praktische wending’) waarin het denken over het natuurlijke menselijke denken in een 
ander licht kan komen te staan, waarin het beter tot z’n recht komt dan in het traditio-
neel westerse rationele kader, waarin ‘zinnen’ en ‘proposities’ vanzelfsprekende eenheden 
zijn. En die zouden wel eens, Kraak volgend, door onze schriftelijkheid op de kaart gezet 
kunnen zijn.
 Wat de klankkant van de taal betreft, zijn de deelnemers die hierboven een discus-
siebijdrage geleverd hebben ten opzichte van Kraaks standpunt op een schaal te plaatsen. 
Nooteboom ziet in zijn eigen onderzoek aanleiding om de stelling niet bij voorbaat ver-
werpelijk te vinden, al laat hij tegelijk zien dat dan allerlei raadsels rondom de verhouding 
van spelling en gesproken taal blijven bestaan. Neijt is het ook met Kraak eens dat er in 
het verleden te makkelijk vanuit geschreven taal conclusies over gesproken taal getrokken 
zijn, maar ze pleit niet voor fundamenteel wantrouwen in de relatie tussen spelling en 
spraak. Koster (einde par. 2) maakt het punt “dat wij door alfabetisch dan wel syllabisch 
schrift een bepaalde richting opgestuurd worden in onze fonologische theorieën”. Bennis 
straalt nog het meeste vertrouwen in de spelling uit: de spellingpraktijk bij het verkort 
weergeven van lettergrepen sluit aan bij wat fonologisch onderzoek over ‘taalgrepen’ aan 
het daglicht heeft gebracht. Over het taalbewustzijn van ongeletterden is in deze discussie 
niet veel gezegd, ook door Kraak zelf trouwens niet. Volgens recent empirisch onderzoek 
als dat van Kurvers moeten we het verschil tussen taalbewustzijn van geletterden en onge-
letterden (inclusief kinderen) niet onderschatten.
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