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De taalwetenschap he eft het
ondersvii r meer te bie den dan
alleen de generatieve gfamtrlattca
Een gesprek met Geert Booii,
hoogle raar Algemene Taalwetenschap
Paul Stapel

Geert Booif (g.b. 1947) behoort tot de taalkundigen die in Nederland bekendheid hebben gegeven aan de generatieve grammatica.In 1977 prornoveetde hii op het proefschriftDutchmorphologlt: a studg of word fórmation in generatiue grdtwndr. Hij was (mede)auteur vaÍr de veelgebruikte studiepockets Transformationele Taalkund.e en Lexicon aan de Taalwetenschap en
schreef een boek over spellingvernieuwing. Van 1977tot 198L werktehii aan de Univetsiteit van
Amsterdam. Sinds 1981 is hij hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vdje Universiteit,
met als specialisaties morfologie en fonologie.
Vanuit ziin goed geïsoleerde werkkamer op de twaalfde vetdieping heeft hij een uitstekend
uitzicht op de aanvliegroutes van Schiphol. Jaadijks ziet}nii het internationale verkeet toeÍremen. Eén gevolg dantvart steeds meeÍ Nederlanders hebben dagelijks te maken met taalverschillen. Taal speelt eeÍr steeds grotere rol in onze samenleving. Daatom is Booij vootstander vaÍr
de plannen van de CVEN (Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlands
havo/vwo) om in het vwo-programma het onderdeel taalkunde te inttoduceten. Hii hoopt wel
dat het begrip taalkunde daarbif ruim wordt opgevat.
A

ls de plannen uan de

CItl:N

do0r.qddfi) nae

ten docenlen Nederlands in de toekortrt tiefi
cent

tan hun lesÍijd

Dic

docenÍeu reageren niet

Llafi

laulkilndc gdan

pra

be.rleden.

trggretig. Lloeten 7e

tifd aan tranrtdtita gaan be.rteden?
GB: 'Er lopen trvee discussics door elkaar
di. r oor de no,lrge sprrrk vcrwarrinp z, ,r
gen- Ten cer-stc de aloude d:iscussie over
de vraas welkc plaats taalkuncleonderwrjs
(in cie zin van: grammaticaonrlerrvijs) in
het programma moet hebben. Op sommige scholen wordt daat vccl aar-r geciaan,
op een aantal ich,,l<n i. hct grammar
caondcrwijs langzaam maat zeker s,eg!iezakt dot.rr de eenzijdigc nadmk op taalvaardighcid. Die discussie speelt a1 heel
lang en steekt op gczette tijden de kop op.
nó,1 rneer

i

Daatnaast vindt cr dc laatste tijd discussie
plaats over de vraag of in hct voortgezet
onderwijs plaats ingerurmd moet worden
voor taalkunde in btede zin: <le weten-

schappeliike bestuclcring van het verschijnsel taal. Dat is het besrip taalkundc
waaroyer hct in het C\/fiN aclvies gaat.
()mdat dc begtippen cloor elkaar gebtuikt
w-orden loopt het grammaticaoncleru.ijs
dc invocring van taalkundeonderu.ijs in
zekere ztn voor de r.oetcn.'
Hoe bdoelt u dat?

GB: 'Veel doccnten beoorclelen het begrip taalkunde negatref omdat ze ver-
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wachten dat het een uitbrciding bctekent
r an trrlkundr in rngerc zin: grammati
caondcru'ijs. En clat heeft niet bepaald een
opwrndend imago. Vooral ontleden staat
bekend als saai, moeilijk en irrelevant. h.n
darrin i. dt lrrtrte r ijFrig jaer weintg r cr
andetcl, ook al hoer.en leetlingen r-rict

houden van de lcttcrkundc ook.
Verder is het ondcrwijs van nature conscrvatief. Leraren verlangen vaak vootal
naaf fust on1 gcwoon hun.r,erk te kunnen
docn. Gczien cle grote werkdruk w^ Í z,c
aan bloot staan hcb ik daar ttouwens alle
begtrp voor.'

jwoordeiijke bcpalingen te kennen. Docenten
staar-r dan ook niet te dnngen om díír

lloeÍ

meer de helc w-asli jst van sooÍten bi

mccr trjd aan te besteden.'
Mddr aok de leraren die bij fu term Ídalkande

ul/

ap d, notm

(

enthatsiast. Hoe

l.,omskt koryt n, r, aqtr' n nir t

kart/ dat

dan?

GB: '\X/at zeker meespeelt: veel docenten
zi]n nauu,elijks op cle hoogte r.an de ontwikkelingcn in dc taalwetenschap. De genqratirr r grantmrt ica k( nncn s( )mmigen
alleen r,.an horen zeggen. Dat heeft wecr tc

makcn met de tijcl waarin veel van de huidige docenten hun opleiciing kregen, zeg
maar de jaren na de Maagdenhuisbczct
ting. Toen bestonrl bij universitaire doccnten een zekere schroom om studenten
lastig tc vallen met ecn rngev,ikkelde, for-

mele taaltheorie zonder er.ident maat
schappelijk nut. Dic onbekendheid met
linguistische principes leidt nu tot koud
§,'eteÍvrees. Daarbij kost het docenten tijd
om zich §.'eer in taalstrr.lcturen te r-erdrepen. Aan de andere kant: dat kost het bij-

prograntta Neder/and: ueel tijdgebIyun toor grd u rtaIicaondera,ii.r?
CB: 'Pcr:oonltjk blrji ik grammatica ccrt
u,-ezenlijk ondcrdcel van taalkunde vinden. N{aar het bclang moct ook niet overdrer.en rl'orden. Het is het een hulpvak dat
in een vri; bcpetkte tijd kan worden afgewerkt. Rii ontleden moeten scholiercn cn
kele clemcntaite begt:ippen leren die nodig zijn r.oor de beheersing r.an het Nederlands en de vreemdc talen. Wat is dan
elementait? Je moet de woordsootten
kenncn om in het Nederlands goed te kunnen spcllen. Jc rnoet het verschil weten
tussen eeo bijrr,-oord en een brjvocglljk
naàmu oor(1. rn,lers wect 1c nicl wrnnet r
in het Engels ly achter een rvoord komt.
Je moct wctcn wat eeo zelfstanclig naamwoorcl is, anders kun je geen Duitse zin
in hel

reserteerd

c,,rr( ct

ol\chrijr

cn. Jc moet in e.n zin een

onderwerp kunnen vindcn, ccn lijclencl
voorsrerp en nog eeo paar zinsdelen kunncn benoemen. l\{aar het heett naur.r-elijks
zin om dreper te gaan, ook taalweten-

IITTERYIEl4I
schappelijk gezien niet. Door goecl te

Tijd voor taalkunde kan gewonnen wordoor het grammaticaonderu,,ijs be
knopter te houden, maar ook door eel
aantai tàal\.aardigheidsonderdelen kri
tisch te bekijkr:n. Op sommige scholen
hcetst nog de naïer.e gedachte d:rt aan

'cltiften blij[r llemenrrir(

g13mmaricd
leerstofor.cr, die nret jaar in jaat uit zor.eel
tijd hoeft op te s1oÍpen.'
De le:ti1d rcor /aa/kmde
derdelen

yat

lte

/

z,toet by andere on
t,a,ë. Neder/ands uorr/en yeg_

gehaa/d. V.lat kamt

Le

/

spreken, luisteren, schrijven en lezen alle_
tijd besteed moet
worden. Dan vind ik de keus niet moei_
lijk: dan laat ik het lulsteronder§.ijs vooÍ

zteest in aannter,Qing?

maal ongeveet evenveel

GB: 'Het ligt incle rclaad voor cle hand c.lat
taalkundc een onderdeel van hct vak Ne
dcrlar-rds u.ordt. Strikt r-rodig is clat ovcri

studeerd, maar met cle opl<omst l'-en de
Éle
neraticve grammatica in de jaren zestig is
de taalu,ctenschap gcgroeid tot een \.akgcbied mct ecn goed ontwikkeld bcgrip_

hct qrootsre decl r rllen.

jkt uit dc ontv,ikkelingcn
ran dc universitciterr. Drar nta.rkr,ir:ru.
gcns niet. Dat bli

penkader. Daarna ontsto.d eÍ trouw-ens
mcteen weeÍ vetdeeidherd, rvas cr sprake

Een wel,qehoarde r,)rdttg: jNdl is aoar /eer/ingen
eigenlyk bet nat tan taal,ë.unfu?

clie Àlgemenc Taall,etenschap zich steeds
meeÍ los r-an de studie Nederlands. Toch

ligt dic koppcling rn het voortgezet

derr. Dat r.ind ik op zichz,elf ntet gek. Ik
vind het alleen wel vreemd dat hct n ur \,à11
dc betavakkcn altijcl boven clke dtscussie
verhcven is.
\Wat in dit verbànd cen rol
specit: taahvetcnschap is nog een jong vak. Het ver_
schrjnsel taai werd flatuurlijk al lang be

clen

van schoien. l)ie richtingenstrijd hceft er
mede voor gezorgd dat er nooit sprakc is

GB: 'Dat is een r-raag die de discussie wel
(rq \ er\imnell. Varr indcr,lard: hi j w,,rdr

on_

derwijs u.el voor dc hancl. Taalvcrschrjn_
selcn lcg jc nu ccnmaal hct beste uit aan cle
hand yan r-oorbcclclcn uit dc mocrlcrtrrrl

gewecst \ran ceo l<rachtige lobby voor

r.eel gesteld. De alfavnkl<en rr,.orclen steecls

geacht hun bcstaansrechr te \-critntr\.í)í)r
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II{TTRVIT\{T
taalliunde els schoolvnk. l)a:rr komt bij
<1at het moerlijk is dc rcsultatcn van cle
taalrr'etcnschep ovcrzichtelijk uiteen te
zetteo. Nàtuurkuncligcn met hun \\,etten
ovcÍ tempcratllur en clrul< en schejkuncL
gen met hun pcriodrck svsteem hebben
hct u.at dat betrefi mal<1<elijke r.'
Kunl tr

tlt

loch

prolttrtn

de

nrtardt tan lad/kmde

yltoolt.,ak dnifulijk »tnken?

C[]: 'la,tlkun,lr u',nl: ltrr mil r,r,,r

oLert

zich gocd r-ctgelijken met r.ak
ken aJs eardrijkskuncfc cn biologie. Ook
riaar gaat hct crom dat leerlingen cle u.c
reld om zich hecn rerkennen cloor zich cr
voor open te stellen. Dc nicus,s.gicrighcrd
cn r-crrvonderine die bij ciic u,crcldoriöntaticr.ekken een qrote rol spelcÍ1, mogcn
clat ook doen in het taalkundcondcrrvijs.
\\'et de inhoud betreit: het is r.ratuurlijk
lr, t I zinrri1., 'rr te \\ cr(n \\ J.ir ri\ i( r( n , )nr ste2rt laat

.prinpcn crt h,,r dr lriir rr.tr.rt i. up;,e
bouu,d. \{aar het lijkt me voor lccÍlingcn
c\-cn bclangrjjli om kennis tc hcbbcn

het belangrijkstc

var-r

communicatiemiddcl

n:rtiooale ontu.ikkcltngcrr kan vcrandereo. Zct zijn ook clc ontrvikkelir-rgen in
C)ost Eu«rpa nict te begtrjpen zontier
cnig bcnul van dc vcrschillende talen clie
claar u'orden gesproken.'
Zifn letrlinsett iu Lel yottrlgeT.e/ ondenyls »e/
pe) n / re sseer d i n
71lke onfu ra,e rpen?
GB: 'ÀIisschjen nict op voorhand. N'Iaar
cle mecstc taalonderu,erpen hebben ge

nocg lcukc kantcn om leerirngen

te

fliet \.ooÍ tle eeuv.ighcici vastlgt; 'hun
hebben' \r,ordt nu ícrut gerel<encl, maar
.\ ('r ( cn :rrttal i:rcn rrri.'clricn nict rnccr.
Scl.rolicrcn hcbbcn de neigine hun u,erelcl
hcci r.anzelfsptekend te vinclen. r\andacht
voor taalverschijnseJeo helpt etaan mcc
clat ze da:rr de betrekkciijkhcid van gaan
inzien,
\roor cen onbevooroordcclclc

kijk

is ook

liennis noclig. Het is in onzc multiculturclc szmcnlcving bijr.oorbeeld be)angrijk
om tc u,etcÍl dat de meeste Nlarokkaocn
gccn Nlarokkaans Àrabiscl-r sprekcn, mààr

een Berbert:ral. Voor ccn gocd c()ntact
mct àndcren

rs

het nuttig om te §,etcn dat

dialect spreken w2rt andeÍs is clan 'plat'
pratcn. E,n het l<ornt aiti jci r.an pas als jc
geleertl hebt bakcrpraatjcs tc ()ntzenuu.en, biivoorbccld ovcr het verband tusseo etnischc afkomst cn clc taal die je
spreekt.'

tica. NIaar ik zou hct nict gck r.inden als
dat laatstc al1ccn als kcuzconder§'erp aangcbodcn u'ordt. Ik r.ind het helcmaal niet
noclig om zo'n vnj technische taaltheorie
voor alle vn'o'ers verplicht te stelleo.'

lk

dacht da/

fu

irn.toering t,an tdalkande

ïaartge<.(t onden,ijs

laist

o»t dt

in Let

generatier,'e

.qranmatiu draaide.

boeien. Zo kunncn zc ook geïnteresseerd
taken in cen ondcru,crp als spelLng. Dat is
6g 6,,q i1 1. rlrt allt r'n \ (,lu Js\(n(n int(re\

GB: 'Dat is mij ccn vccl tc ecnzijdige benariering. In hct mcinummer van Let.vnde

sccft. Iedcf keet als een spellinghctt,ot
ming ter sprake komt, zijn de ):ricr-enrubrieken te klein orn alle wocdcndc stukken over taalverarming op tc ncmen.

u,ordt die suggestie rnclerdaacl en:igszins

Daarin zijn àrgumcntcn vaak gcheel afwezis. Taalkundeoncleru,ijs kan tot gevolg
hebben clat ook lccrlir-rgcn zich voor zo'n
d:iscussic gaan intcresscren. Aan de hanci
v2rn een eenvoudig kadet Van taalkundige
begrippen zullen ze clat ook al snel op een
zinnig ntvcau kunnen doen.'

\,an dc mcfls, dc taal. Taalkunde mag clan

gecn dircct nut hebben, het l<an $,el ecn
o.bc\,ooÍoordcclde kijk op de u,ereid be
vordcrcn. I)at kan bijvoorbeeld cloorclat
krndcren leren begri jpen clat stanclaarcltaal

liunnen rvorcle l, uitmondcnd in ccn inle iJcncie lcerganq n\ ( r Ècn( r.rtic\ c {r.ln)mir.

ge bied ro/doende lileratrur die
rurr didac/i.rcltc lerta/in.q?
GB: 'Alle rlei Nederlandse publikaties zijn
r.aak net te populair of te u'ctcnschappeI jk on'r als basis tc clicncn voor onderrvijslcersrof. lk ktn trn t,nuvqrtrt,ffen roor
bccld urt E,ngelancl. Dat zal nict tocvallg
zijn, u.ant claar verscl-rijnen heel r,aak
uoede populair-wetenschappcirjkc uitgar-en. Ik doel op de Canhridge L,nq,rlopedia

Bestaat er op dit

7.ich leent

of Langtage. De autcur

l)avid (lrr.stal u,ekt

de meest uitecnlopcndc taalonderwerpcn
tot le\.en, zonder ooit siordig om te gaan
met de wetenschappcli j kc achtcrgronden.
lnformatie over de geschieriet'ris r.an talen,
or.cr talenfamiles, sociolinguïst:iek, noem
maar op. -Ben dikke pil vol u,etcnswaardigheclen \vear jc àls gcrnteresseerde leek
met genoegen een uuttje in leest r.oor hct
slapen gaan. Zo'n boek ler.crt cen schat
aan nrateriaal waar àuteuÍs van taalkunde-

schoolboeken zich op kunnen baseren.
Tot mijn plezicr hoorde ik dat uitgeverij
Prometheus nu ook ecn Nederlandse uit
gave aan het voorbcrcidcn is.'

T a lt: n,

hct thcmanummer or.er taalkunde,

gew-ekt. In mr jn u'erk l'rante er ik al ccn jàer

of twintig de theone van

cic gcncraticvc

grammatica. Ik heb geen enkclc rcdcn om
mc tcpen rlrt ucrkuijzc airt 7(lr(r'r. int(gendeei. Ook ik ben etvan or-crtuigd dat
de theorieën lan Chomskv de taahveten-

schap als s,etenschap een beslissende
st()ot vooÍsraarts hebben gcgcvcn. NÍaar
dat s'il nog nict zcggen, dat taalkunde in
hct ro.11..7s1 ,,nJcruii* pr. iet. r'oor
stclt a1s die theorieën behandelci u,ordcn.
F,en nieuw- vak kan beter het clidactisch
haalbate ais uitgangspunt nemen. Dc lccrlingen moeten niet het idee krilgcn dat
hun een theorie door dc strot geduu,d
§roÍdt. De taalu'ctenschap heelt het onderwijs nog heel \vat meer te biecien.'

Is ddn nie/ iín run de doel.rte//ingen: t:u,o1,., rliu.q, a jn , ot/n, t !,r,4.g"n u, L t il anir', t.rita

ire

.;

/

udie la u hr e tens c ba P?

GB: 'Dat vind ik ccn bcperktc doelstelling. Ik clcnk nrct dat dat etgument een
gtote rol heeft gespceld brj hct strer.en
naar een zekcr aanbod van abstracte, geflcràtievc grammatica in cle hoogste kias
sen van het vv.o. l)at client een algemcner
onderrvijscioel: leerlingen krijgcn de kans
in aantaking tc komcn mct een exacte manier van analyseren. Daar hebben ze ook
in allerlei anciere studics profijt van.'
Bes/aaÍ
: ch i

kt

tr

our.generatiete gramrta/ica a/ ge

dtdac ti s r h nt

a

ttria a/?

GB: 'Daar wringt juist de schoen. Ilet

is

helemaal niet zo eenr.oudrg die theorieëo

tc vertalen naar geschikte leerstof. Dat

l:r llkt

De generatiu'e graruntalica i.r bijt'aorbeeld nog

blijkt al uit de u,einig geslaagde pogingen
die tot nu toe in die richting zijn onder-

(]B: 'Dat k1opt. Dre tocncmcndc bclang-

naaatt/ijk.r /er sprake gekonten.

nomen.

stelling bliji<t niet alleen uit allctlci tclcr.i
srespcllctjcs cn kadoboekjcs over taal,
maar bi jr,oorbcclcl ook uit het grote aantai
abonnccs op een goerl blad als On7.e Tau/.
Voor een cleel komt dic belangstclling
vooÍt Lrit l'rct gcvocl dat het Nederlands
bedreigcl s,ordt; ÀIinister Ritzen heelt

GB: 'Ik kijk niet neeÍ op cno,clopedrsche
kennis. -luist hct fcit dat er zo veel leuks te
docn is mct hccl concÍete taalonderwet
pcn maakt taalkunde zo'n geschikt vak
voor het vooÍtgezet oncletrvijs. Even
harclop dcnkcn: stcl nou eens dat er vol
doende lcsurcn beschikbaar rvaren. Dan
zou taalkuodeonderrvijs heel goed in de
detcle klas kunnen bcgrnnen met de behancleling r.an alicrlei interessante con
cÍetc tàelverschrjnselen. In de volgendc
klassen zou de stof steeds wat abstrecteÍ

Natuurlijk zijn er wcl mogeljkheden. En
eclucatievc uitgeverijeo zullen pas goed

in ltct

i/, //t,r- , r,,,r

a/se»teeu eet gratiende belang

/t rlt, t t, l.ji't.,, /, ,r t.

<j,q.

da:rr ook nog zijn steentje aan bijgeclra
gen. Ik denk clat hct u'cl mcevalt met de

bedreiging r,an hct Ncdcrlancls door de

Europ.'. (Cn\\órding. \l.rar men:en

zisn

in, dat

cle
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positic r.an een taal door inter-

Kont dan de nadrak

nie

t of

de weelie.r le liggen?

vcrpircht vak \r,ordt. Ik hoop dat zc dan auhrLn best gaan doen als taalkuncle ecn

teurs kiezen die gcen leuterige, onleesbare

stukken produceren.
Clocd ondetrvijs is het tegenovergestcldc.
Dat is altijd spanncnd cn \\,eet te enthousiasmcrcn. Ik tw-ijíel er niet aan dat cle taal
kundc in bredere zin rijk genoeg is om dat
elfect bij grote gÍoepcn lcetlingen teu.eeg
tc brengen.'

