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De taalkundigen achter de ‘versoepelde’ grammaticaregels.

Goed of fout:
mag het iets
genuanceerder?

In dit gestolde
land kunnen we
ons niet meer
aanpassen
n Charles Dickens’ Little Dorrit (1855) is er
sprake van het Oﬃce of Circumlocution, een
ministerie van krompraat en rond de pot
draaien. Ministerie met één doelstelling: elke
verandering de nek omdraaien. Grappig,
maar helaas ook hét kenmerk van ons gestolde land: we kunnen ons niet meer aanpassen aan nieuwe feiten, veranderde inzichten.
We zijn het er wel over eens dat de coronacrisis lelijk heeft huisgehouden in ons onderwijs. Er is een forse leerachterstand. We weten
zelfs wat dat betekent in termen van bruto binnenlands product: jarenlang, lezen we, zal het
anderhalf procent minder zijn. Een leerachterstand voor de kinderen van nu heeft namelijk
gevolgen voor hun latere beroepsleven.
OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme vindt
dat we daarom de zomervakantie met een paar
weken moeten inkorten. Om bij te benen. Maar
hij krijgt meteen de wind van voren. En zoals te
verwachten in een vastgelopen samenleving: die
wind zelf is het argument. Lucht, soms nauwelijks gebakken. Circumlocution.
Onderwijspopulisme, zegt het katholiek onderwijs. (Populisme, zei ooit Johan Vande Lanotte, roep je als je geen argumenten meer hebt.
Dan stopt ook de discussie.) Populistisch zou zijn:
een oplossing voorstellen waarvan je zelf weet
dat die nooit kan werken. Hier blijkt uitgerekend
het omgekeerde…
Het is een idee van pedagogen in Brussel die
hun ei kwijt moesten, zegt Lieven Boeve nog.
Het lijkt wel Nigel Farage over de EU. Maar in
Vlaanderen slikken de meesten dat enthousiast:
het komt uit Brussel, dus het kan nooit deugen.
En dan zijn er ook de vakbonden, de eeuwige
behoeders van het behoud. Met minder tournures dan de Guimardstraat, maar met dezelfde
boodschap: vakantie verkorten? Geen sprake van!
Dat onderwijsexperts al lang tot de conclusie
zijn gekomen dat zo’n lange zomervakantie ook
zonder corona het leren niet bevordert: het doet
er niet toe. Dat dat uitgerekend in het nadeel is
van sociaal zwakkere leerlingen: het doet er niet
toe. Niemand vraagt minder vakantie, wel meer
spreiding: het doet er niet toe. Dat die lange zomervakantie er (in de negentiende eeuw!) is gekomen omdat men in de boerderijen handen tekort kwam, en omdat het in veel andere, meer
zuidelijke landen in de klas niet uit te houden
was van de warmte: het doet er niet toe.
Echt onwaarschijnlijk is dat diezelfde Lieven
Boeve van het probleem de oplossing maakt –
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Leerlingen
in een
Gentse
middelbare
school.
Onderwijsexpert Dirk
Van Damme
pleitte voor
een kortere
zomervakantie en kreeg
prompt
de wind
van voren.
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Onderwijsexperts zijn
al lang tot de conclusie
gekomen dat zo’n lange
zomervakantie ook zonder
corona het leren niet
bevordert. Het doet er niet
toe voor de vakbonden

naar verluidt in Boeves vakgebied (theologie) een
vaker gebruikte methode. Door corona zijn heel
veel buiten- en naschoolse activiteiten geschrapt.
En dus is de conclusie simpel: er is nog nooit zoveel lestijd geweest! En dus kan meer lestijd nooit
de oplossing zijn… Zo ook geldt: 2 + 2 = 1984.
Want de achterstand zelf wordt níét ontkend.
Maar die kan in een gestold land maar op één
manier worden opgelost: Meer geld! Meer personeel! Meer mensen in de klas! Die mensen zijn
er niet; iedereen weet dat. Bij wijze van boutade
kan je zelfs zeggen dat de enigen die snel extra
leerkrachten kunnen leveren de netten zelf zijn;
nergens in Europa worden immers zoveel leerkrachten gedetacheerd, vooral naar de netten.
Ze worden wel betaald, maar ze verschijnen nooit
voor de klas.
Ondertussen kan je lezen hoe elders in de we-

reld interessante onderwijssystemen bestaan. In
Singapore – waar men met veel minder belastinggeld toponderwijs levert – kan je geheel gratis
naar de universiteit, op voorwaarde dat je na afloop vijf jaar lesgeeft. Betaald, voor alle duidelijkheid, ja, soms zo goed betaald dat sommigen
van die lesgevers na die vijf jaar in het onderwijs
blijven. Maar: alleen de dertig procent besten
van de universiteit mogen naar het onderwijs.
Want, is de redenering, voor de opleiding van
jonge mensen zijn alleen de besten goed genoeg.
Of je kan inspiratie putten uit The Smartest
Kids in the World: And How They Got That Way
(Amanda Ripley). Een geestig boekje ook. Het
verhaal van Amerikaanse scholieren die op uitwisseling gaan in landen met kwaliteitsonderwijs:
ze staan keer op keer versteld omdat daar zo
hard moet worden gewerkt, met strikte en
strenge toetsen.
Bij ons pleit de minister van Onderwijs voor
rust – een geestestoestand die tegen zijn eigen
aard indruist. Hij kan ook niet anders. Een gestold land laat zich niet zomaar overhoophalen.
In 1830 was er in Yale een studentenopstand.
Tegen een nieuwe techniek voor het examen
meetkunde: aan een bord, met een krijtje. 43
van de 96 studenten eisten het aloude pen en
papier; ze werden geschorst. Als iets soortgelijks
nu, tweehonderd jaar later, bij ons gebeurde,
dan viel te vrezen dat die 43 de steun zouden
krijgen van alle maatschappelijke machten en
krachten. De stollingsfactoren.

lezersbrieven
Ware het niet zo dramatisch,
het kwam in aanmerking voor
de betere belgenmop. 600 hectare natuurgebied in de vlammen opgegaan na een militaire
schietoefening op een militair
domein. terwijl iedere wandelaar in het kurkdroge heidegebied wordt opgedragen om niet
te roken en op de paden te blijven, terwijl de Vlaamse regering
nog recent miljoenen heeft
geïnvesteerd om meer natuurgebieden te realiseren, laat men
onze rekruten met zogenaamde
‘lichte projectielen’ schietoefeningen doen zonder de beschikbaarheid van een ‘defecte’
bluswagen, waarvan daarenboven de getrainde bemanning al
enkele jaren met pensioen is.

Wat nu? Misschien kan de
Vlaamse regering een schadeclaim indienen op het budget
van Defensie om het natuurherstel te bewerkstelligen. Iemand
die rookt in natuurgebied krijgt
ook een boete.
Laurent Bursens, Sinaai

Versoepelen
Voorzichtig versoepelen op een
moment dat de ziekenhuizen
tot de nok vol liggen, het klinkt
als voorzichtig rijden met een
glaasje te veel op. Je voelt aan
je theewater dat dit niet
klopt. onze helden van de zorg
werken al veel te lang in overdrive. Deze mensen hebben
geen nood aan de heropening
van de pretparken : ze zitten al
meer dan een jaar op een emo-

tionele rollercoaster. Maar nog
meer gaat mijn medeleven uit
naar alle mensen die met covid
in het ziekenhuis liggen én naar
wie dringend medische hulp
nodig heeft. De meest kwetsbare mensen hebben ons nodig,
ze hebben jullie nodig. Het zijn
de mensen zonder lobbygroep,
zonder vertegenwoordigers, het
zijn de mensen voor wie ik
graag opkom.
Graag roep ik iedereen op om
de regels nauwgezet op te blijven volgen, nu meer dan ooit.
We richten ons op de regels,
maar we laten vooral ook het
gezond verstand primeren want
enkel op die manier vermijden
we een ineenstorting van het
gezondheidssysteem. Met z’n
allen dansen we op een slappe
koord, het is nog net iets te

vroeg om het glas te heffen,
meer dan ooit moeten we stabiel op onze benen staan.
Jo Maes, Bertem

India
43 Indiase studenten komen
naar ons land om in de toekomst in de zorg te werken.
Heeft India dan geen zorgpersoneel nodig? Dat is het nieuwe
soort kolonialisme. na het roven van grondstoffen gaan we
de gestudeerden inpikken.
In de pandemie is elke verpleegster in India goud waard.
Gaan we hen even nederlandse
les geven om met onze oudjes
te kunnen praten. Schaamte
moet ons deel zijn.
Lucienne Colpaert,
Dendermonde
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Belgenmop

tel, er is iemand die een nieuw woordenboek van het
Nederlands wil maken. En stel, die persoon komt de
woorden arts, dokter, geneeskundige en medicus tegen
en zegt bij zichzelf: “Vier woorden met min of meer dezelfde betekenis, dat mag niet: ik leg bij deze vast dat alleen arts goed is, die andere woorden komen niet in mijn
woordenboek.” Geen mens zou zo’n woordenboek aanschaffen, het zou een belachelijke onderneming zijn. We
aanvaarden allemaal dat het Nederlands, zoals elke taal,
vaak meerdere woorden heeft voor hetzelfde begrip: tussen die vier woorden van zonet zijn er subtiele verschillen in gebruiks- en gevoelswaarde (bv. geneeskundige is een formeel woord;
medicus heeft een ‘professionele’ bijklank), maar ze zijn allemaal
goed Nederlands.
Als het op grammaticale kwesties aankomt, ligt het voor velen
blijkbaar ineens een heel stuk gevoeliger dat er vaak meer dan
één mogelijkheid is – dat bewijzen de vele verontruste en verontwaardigde reacties op de berichtgeving vorige week over de
nieuwe, derde editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) en de ‘versoepelingen’ daarin. Alsof de taalkundigen beslist
hebben het Nederlands maar ten grave te dragen.
Uit zulke reacties blijkt dat veel taalgebruikers een verkeerd
beeld hebben van wat een grammatica is. De ANS is een descriptieve grammatica: dat wil zeggen dat we de duizenden grammaticale vormen en structuren die in het hedendaagse Nederlands
voorkomen, beschrijven. We laten dus zien hoe al die grammaticale
vormen worden gebruikt: in de formele maar ook in de wat informelere taal, in het Nederlandse Nederlands maar ook in het Belgische of Surinaamse Nederlands. Sommige constructies komen
we overal in het Nederlands tegen. Andere komen vooral voor in
bepaalde soorten taalgebruik, die krijgen een beschrijvend label
(bijvoorbeeld ‘informeel’). De ANS is echter helemaal niet bedoeld
om de taalgebruikers te dicteren wat ze wel en niet ‘mogen zeggen’. Grammaticale regels
kun je proberen af te leiden
uit het gebruik, je kunt ze niet
zelf creëren aan de tekentafel:
we kunnen en willen dus heHet debat is
lemaal geen regels invoeren
krampachtig:
of opheffen of grammaticale
wijzigingen decreteren.
wie een andere
Tot die vele grammaticale
grammaticale
vormen die in de ANS aan
bod komen, behoren enkele
variant
klassiekers, zoals groter als of
gebruikt, is
groter dan, hen of hun, enzoeen dommerik.
voort. Dat zijn gevalletjes
waarop, vaak om toevallige
Het wordt tijd
redenen, in taaladviesboeken
om wat los
uit vervlogen tijden nogal
sterk gehamerd werd. Veel
te komen van
taalgebruikers hebben vroedat ‘taalfoutenger zelf moeten leren hoe het
in zulke gevallen ‘moest’. De
fetisjisme’
beschrijving in de ANS laat
zien dat ook in die gevallen
de realiteit van het taalgebruik dikwijls complexer is
dan louter een kwestie van goed en fout. Bijvoorbeeld, we zeggen
dat ‘groter als’ geen gruwelijke grammaticale aberratie is, maar
een vorm die (al heel lang, trouwens) vaak wordt gebruikt in de
wat informelere taal. We zeggen daar meteen ook bij dat veel taalgebruikers vinden dat in de verzorgde schrijftaal groter dan de
‘nettere’ vorm is. Je moet al van slechte wil zijn om in zulke genuanceerde beschrijvingen een grote knieval voor de permissiviteit
te lezen. Overigens, wat we over dan en als zeggen, verschilt nauwelijks van wat daarover in 1984 al in de allereerste editie van de
ANS stond – die speciﬁeke kwestie werd ook toen al met veel nuance beschreven.
Een en ander laat vooral zien dat er in het debat over taal in
Vlaanderen nog altijd een grote krampachtigheid heerst. We zijn
met zijn allen erg geﬁxeerd op ‘fouten’, we zijn ervan overtuigd
dat de vormen die we er vroeger op de middelbare school zelf ingedramd hebben gekregen de enige juiste zijn, en we vinden iedereen die een andere grammaticale variant dan wij zou durven
te gebruiken een dommerik die het niet begrijpt. Het wordt tijd
dat taalgebruikers wat loskomen van dat eeuwige verhaal van
goed en fout en niets daartussen – van dat “taalfoutenfetisjisme”,
zoals Rik Vosters het zaterdag in deze krant noemde. De grammatica van het Nederlands bestaat uit een hele waaier aan vormen
en varianten van allerlei slag, en al die grammaticale rijkdom
wordt in de ANS beschreven. Doe er uw voordeel mee!
Meer informatie over de ANS: e-ans.ivdnt.org.
Medewerkers aan de nieuwe ANS: Timothy Colleman (UGent),
Ronny Boogaart (LUCL Leiden), Johan De Caluwe (UGent),
Walter Haeseryn (Radboud Universiteit), Frank Landsbergen
(Instituut v/d Nederlandse Taal), Ton van der Wouden (Meertens
Instituut), Johan Van Hoorde (Nederlandse Taalunie), Freek
Van de Velde (KU Leuven)

