WAAROM GEVEN WIJ SIGNALEN ‘AF’?
De opmars van werkwoordpartikels

TA A L K U N D E VO O R K I N D E R E N [ 2 ]
HONDERDDUIZEND JAAR PRATEN
Op school heb je bijna iedere dag taal. Dan schrijf je een spannend
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alleen mensen praten, en dieren niet. Of waarom er zo veel talen in de

H

wereld zijn. Marc van Oostendorp vertelt je er in de serie ‘Taalkunde

ebt u het ook al eens
opgemerkt? Vroeger
ging de wekker, tegenwoordig gaat hij
áf. En werd je een aantal jaren geleden nog weleens gewaarschuwd
door iemand die zei: ‘Hé, de telefoon gaat!’, vandaag de dag gaat je
mobiele telefoon áf. Men belt om
een boodschap áf te geven, of belt
ín naar een radioprogramma om
een verklaring of een interview áf
te geven over de verkiezingen,
waarbij er door de kiezer een signaal áfgegeven is. Dat de formatie
maar snel moet worden ópgestart.
Dat wekt natuurlijk uw belangstelling, maar bij anderen wekt het belangstelling óp.
Wat is dat toch met die scheidbaar samengestelde werkwoorden,
met al die overbodige deeltjes,
zoals af, in en op, ook wel ‘partikels’ genoemd? Bij een paar van
die voorbeelden kun je nog wel
veronderstellen dat er sprake is
van een verhaspeling van twee uitdrukkingen, oftewel een contaminatie (zoals de wekker die ‘afloopt’
of ‘gaat’, en daarom nu ‘afgaat’, of
een verklaring die ‘gegeven’ of ‘afgelegd’ wordt, en daarom nu maar
‘afgegeven’ wordt), maar dat is in
lang niet alle gevallen mogelijk.
Bovendien zou je bij contaminatie
ook verwachten dat iemand af en
toe eens een noodzakelijk partikel(advertentie)
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verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar wat je niet hoort, is waarom
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tje zou weglaten. Maar dat gebeurt
niet. Er komen er alleen maar
meer bij. Er lijkt wel degelijk sprake van een trend: de opmars van
de partikels.
Kluitje

De taalkunde heeft daar wel een
verklaring voor. Die heeft te maken
met de plaats van de werkwoorden
in de Nederlandse zin. Eigenlijk
horen alle werkwoorden in de zin
op een kluitje bij elkaar te staan.
Een bijzin als ‘Als ik jou eens zou
hebben kunnen bellen’ laat dat
mooi zien. Er is hierop echter één
uitzondering. In een normale
hoofdzin onttrekt één werkwoord
zich aan dat kluitje: de persoonsvorm. Die gaat ergens vooraan in
de zin staan. Zo ontstaat de Nederlandse tangconstructie: tussen het
afwijkend geplaatste werkwoord en
het kluitje staan de meeste andere
zinsdelen: ‘Had ik jou gisteren in
het café nog maar kunnen bellen.’
Maar wat nu als er maar één werkwoord in de zin staat? In dat geval
is dát het werkwoord dat vooraan
in de zin gaat staan, en is het kluitje leeg: ‘Ik belde jou gisteren in het
café nog …’ Eigenlijk maakt dat de
zin lastiger. Je kunt niet meer zien
waar de werkwoorden in de zin
thuishoren, je ziet alleen het werkwoord dat los van het kluitje geplaatst is.
Het is de taalkundige Jan Koster
geweest die in de jaren zeventig
van de vorige eeuw heeft opgemerkt dat scheidbaar samengestelde werkwoorden altijd een stukje
(hun ‘partikel’) achterlaten op de
plaats waar het kluitje werkwoorden thuishoort: ‘Belde jij mij maar
eens op’ heeft dezelfde structuur
als ‘Had jij mij maar eens gebeld.’
Op die manier verduidelijkt het
partikel de zinsstructuur. Mét partikel is gemakkelijker dan zonder.
Klemtoon

Zo’n partikel is ook handig vanwege de klemtoon, die normaal op
het laatste werkwoord ligt of er
juist ontbreekt. Bijvoorbeeld in ‘Hij

sliep de héle vergadering úít’ (vergelijk ‘Hij heeft de héle vergadering geslápen) en ‘Hij zegde de
hele vergádering af’ (vergelijk ‘Hij
heeft de hele vergádering afgezegd’). In de eerste zin is de hele
vergadering een bepaling, en daardoor komt de nadruk op hele en op
uit, dan wel op hele en geslapen. In
de tweede zin is de hele vergadering het lijdend voorwerp, en dan
komt de nadruk op vergadering.
Partikels als uit en af nemen dus
de klemtoonfunctie van het werkwoord over, en in gevallen dat het
werkwoord juist geen klemtonen
zou krijgen, is ook het partikel onbeklemtoond. Zonder het partikel
zou er soms geen ruimte meer zijn
om een volledige zinsintonatie af
te maken. In een zin als ‘Hij sliep
de hele vergadering’ kan het
woord vergadering niet geheel onbeklemtoond blijven, terwijl dit nu
net het woord is dat normaal gesproken geen klemtoon krijgt. Je
kunt dit voorkomen door de nadruk op sliep te leggen, maar dat
kan alleen in een heel specifieke
context, bijvoorbeeld als reactie op
de vraag ‘Was hij er de hele vergadering met zijn hoofd bij?’ Het toevoegen van het partikel uit biedt
hier altijd uitkomst.

voor kinderen’ alles over.

Marc van Oostendorp
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aarom zijn er
zo veel talen
op de wereld?
Om die vraag
te beantwoorden moet ik eerst
iets over je familie vertellen: je
oma komt uit Afrika. En als dat
niet zo is, dan komt de oma van je
oma wel uit Afrika. Of de oma
van de oma van je oma, of daar
weer de oma van. Bij sommige
mensen moet je misschien drieduizend oma’s teruggaan, maar
uiteindelijk heeft iedereen wel
een verre oma in Afrika. Daar is,
ongeveer honderdduizend jaar geleden, de eerste mens geboren.
De eerste mensen vonden het
wel leuk op de plek waar ze gebo-

Lastig reizen

Archieven

Zo bezien leveren de partikels dus
weliswaar geen noemenswaardige
bijdrage aan de betekenis van de
zin, maar eerder aan de grammaticale structuur. Ze rukken op om
het ons gemakkelijker te maken.
Maar waarom is dat dan al niet
eerder gebeurd? Welnu, een kleine
blik in de Onze Taal-archieven leert
ons dat het verschijnsel al veel eerder opgemerkt is. Zo klaagde een
Onze Taal-lezer in het zomernummer van  (zie www.onzetaal.nl
/archief/// .html) over
woorden als uitproberen, doorpraten, inhuren en afslanken. De voorbeelden zijn anders, maar het verschijnsel is hetzelfde. Het is dus
zeker niet iets van de laatste

jaren.

den ze Afrika, toen trokken ze via
Egypte en Turkije naar Europa en
naar Azië, ze staken van daaruit
over naar Amerika en Australië.
Overal pasten ze zich telkens een
beetje aan het klimaat aan.
Op die manier werden ze aan
de buitenkant steeds verschillender. De mensen die in Europa aankwamen, kregen vanwege het
slechte weer een steeds wittere
huid. De eskimo’s, die op de
noordpool gingen wonen, kregen
een steeds kleinere neus, zodat ze
niet zo veel van de koude lucht
hoefden in te ademen. Zo ontstonden blanke mensen en zwarte
mensen, indianen en Indonesiërs,
en alle andere mensensoorten en
volken.
Ook de talen die de mensen
spraken, begonnen steeds meer
van elkaar te verschillen. Waarschijnlijk hadden de eerste mensen
in Afrika al een taal. Dat weet niemand helemaal zeker, want die
mensen konden niet schrijven en
al helemaal geen cd’s opnemen,
en er is niemand meer die het kan
navertellen. Daarom weten we ook
niet meer hoe die taal, als hij bestaan heeft, geklonken heeft.

ren werden. Ze hadden genoeg
ruimte om te wonen en genoeg te
eten. Ze hadden misschien één
taal, die ze allemaal konden verstaan. Maar toen er steeds meer
mensen kwamen, werd het krapper
en was er minder eten. Daarom besloten sommige mensen wat verder
weg te gaan wonen. Toen op die
nieuwe plek ook weer te veel mensen waren, trokken sommigen van
hen weer wat verder weg.
Steeds kleinere neus

Zo raakte de hele wereld langzaam
maar zeker vol mensen. Eerst vul-

In ieder geval begonnen in de loop
van de tijd mensen op de ene plek
net iets anders te praten dan mensen op de andere plek. Ze verzonnen eens een nieuw woord. Ze
vonden het leuk om de woorden in
een zin in een andere volgorde te
zetten. Ze begonnen een woord
net wat anders uit te spreken dan
ze eerder deden.
In honderdduizend jaar groeiden de talen die de mensen spraken steeds verder uit elkaar. Er
waren geen vliegtuigen, treinen,
auto’s of fietsen, en reizen was dus
lastig. Wie op de plaats woonde
waar nu Maastricht is, kwam nooit
in de buurt van Groningen. En al
helemaal niet in Frankrijk of Italië,
in Toronto of Tokio. Je hoefde je
dus ook niet af te vragen of die andere mensen je nog wel konden
verstaan. Ook de mensen in verre
landen moesten wel in hun eigen
buurt blijven. Ze spraken dus alleen maar met hun familie en kennissen. De talen werden zo steeds
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onbegrijpelijker voor mensen die
ergens anders woonden.
Als je nu de wereld rondreist,
hoor je allerlei talen waarvan je
geen woord kunt verstaan. Je
kunt ze ook nooit allemaal leren.
Er zijn ongeveer zesduizend talen
op de wereld. Als je heel erg je
best zou doen, zou je misschien
vijftig talen kunnen leren. Dan
zou je je hele leven niks anders
moeten doen en je zou heel oud
moeten worden. En dan nog zou
je van de meeste talen geen
woord verstaan.
Spoorloze talen

Er is wel een heleboel veranderd
sinds de eerste mensen begonnen
te praten. Het is nu bijvoorbeeld
veel makkelijker om te reizen,
maar door al dat gereis raken er
steeds meer talen spoorloos. In
het verleden hebben veel Europese landen bijvoorbeeld landen in
Afrika bezet. Hoewel die bezetting al langgeleden is afgelopen,
moet je in die landen nog steeds
Engels of Frans kunnen praten als
je geld wilt verdienen. Veel arme
mensen leren hun kinderen daarom liever een van die talen dan
hun eigen taal.
Over honderd jaar zullen er
daarom veel minder talen zijn dan
nu. Misschien zal de helft van de
talen door niemand meer gesproken of verstaan worden. Omdat
heel veel van die talen nooit zijn
opgeschreven, zal niemand ze dan
nog kunnen leren. Het Nederlands zal er dan trouwens nog wel
zijn, want die taal wordt door
veel mensen gesproken en wij zijn
rijk genoeg om onze taal te kunnen behouden.
Is het erg dat al die andere
talen verdwijnen? Sommige mensen vinden van wel. Zij vinden het
leuk en belangrijk dat er zo veel
verschillende talen zijn. Ze proberen nu nog zo veel mogelijk van
die talen op te schrijven, en ze
proberen ervoor te zorgen dat kinderen die talen weer gaan leren.
Andere mensen zeggen dat je
talen niet kunt bewaren. Zij zeggen: als de mensen allemaal dezelfde taal willen praten, kun je
ze dat niet verbieden. Wat vind
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