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Syntaxis: durven



Taalvariatie
syntaxis: lange infinitief

ANS [ 18·5·4·1·ii ]  syntactische factoren
semantische factoren
regionale verschillen



De jongen die gisteren van het dak gevallen is, is nu dood.

  is gevallen

Taalvariatie: syntaxis 



Pauwels, Anita (1953) De plaats van het 
hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in de 
Nederlandse bijzin. M. & L. Symons, Leuven.

Coussé, Evie & Gert De Sutter (2012) De historische 
wortels van de rode en groene volgorde in het 
Nederlands. Taal en Tongval 64(1): 73-101



Taalvariatie: morfologie
Deze brochures kan je bestellen bij Toerisme Münster via email: 
tourismus@stadt-muenster.de. Meer informatie of het foldermateriaal 
downloaden kan via www.tourismus.muenster.de.

(Bron: link)

Deze brochures kun je bestellen via www.kankerbestrijding.nl of bellen naar 
0800-022 66 22.

(Bron: link)

http://www.tourismus.muenster.de/
http://www.reisreporter.be/2009/12/07/munster-nodigt-uit-voor-een-minibreak/
http://kanker.startpagina.nl/forum/topic/897063/site-voor-partners-van-kankerpatienten/


morfologie: vormen van de modale 
werkwoorden

ANS [ 2·3·6·2 ]  
geschreven /vs/ gesproken
formeel /vs/ informeel
regionale component

Taalvariatie: morfologie



Morfologie: imperfectum van “waaien”
Is het waaide… 

Baruch de Spinoza, Nagelaten geschriften
1677

Gy zult misschien antwoorden, om dat het hard waaide, 
en de man langs die weg ging. 
Maar, zullen zy u tegenvoeren, waaröm waaide 't hard in die tijt? 



Morfologie: imperfectum van “waaien”
… of woei?

Jan van Riebeeck, Dagverhaal 

Den 11 April 1652.
- 's Morgens harde stormwinden uit het Z.O., (...)
Den 12 dito,
doch zonder zoodanige buijen als gisteren, 
die sommige zoo fel waren als orkanen; 
en alhoewel het heel stijf woei, zoo hebben wij echter (...).



Morfologie: imperfectum van “waaien”
Of vandaag alleen waaide?

De buurt leefde al, er waaide al veel langer een gunstige stedelijke wind. Het 
justitiepaleis is daar het culminatiepunt van, niet de motor. 

Sarah Theerlynck (2009). Gerechtsgebouwen als dynamiek in hun buurt? Vlaanderen (58/327): 220.



Morfologie: imperfectum van “waaien”
.. of toch woei?

“Een krant (...) woei die bleke en vermaledijde, vuile
ochtend over het bleke plein als een papieren vogel 
die zijn vlerken uitsloeg (...)”

Dimitri Verhulst (2014). Kaddisj voor een kut. Atlas: 99.



Van Dale

waai-enwaai·en

on-over-gan-ke-lijk werk-woord • waai-de of woei, heeft ge-waaid
1201–1250 ~ La-tijn ventus [wind], Grieks aèmi [ik waai]



Van der Sijs, Nicoline (red.) (2011). Dialectatlas van het Nederlands. Bakker: 
Amsterdam. 

Taalvariatie: lexicon



nootmuskaat
muskaatnoot

knoflook
look

Taalvariatie: lexicon



Lexicon
de droogkast de wasdroger
weeral alweer
fier op trots op
herwerken herzien

het toetje het nagerecht
hartstikke heel, zeer
geinig amusant, grappig
simmen zichzelf beklagen, zielig doen

Belgisch Nederlands

Nederlands Nederlands



Taalvariatie





… en taalverwerving

Taalvariatie



Methodologie & Analyse
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Taalvariatie is een randfenomeen
een probleem van iemand 
die met taalkunde bezig is. 
Of van mensen 
die bewust met taal omgaan. (Manon, 30)



niet alles door mekaar, 
dat vind ik dan gewoon, 
ik weet niet waarom, 
dat vind ik een beetje jammer als dat zou gebeuren. (Britta, 27)

Uniformiteit van taal bewaren



Nadenken over taalvariatie is overbodig
Ik heb het niet echt onderzocht, he. (lacht) (Marc, 33)

Maar je kunt (lacht) soms zo overtuigd zijn 
van je eigen gelijk, dat je niet zoekt, he. (...) (Marc, 1:14)



Taalvariatie in de les? Variété!
Of ik laat wel eens, 
vaak aan het begin van een les als ik te vroeg ben, 
dan draai ik 
bijvoorbeeld Daniel Lohues 
of zo iets leuks he 
en zeg dit is Drents. (Marc, 1:04)



Kennis: variatie als randfenomeen
Reflectie: overbodig
Toepassing: show



Taalvariatie maakt me onzeker als docent ...
TDW: Maar bijvoorbeeld in Welkom 
ik denk les 2 of 3 staat hartstikke. 
zeg je daar dan bij 
nee dat kan je echt alleen in Nederland gebruiken?

IP: nee, dat wist ik niet.
TDW: ah ja oké

IP: dat weet ik dan niet! ((lacht)) (...)  
anders zou ik het misschien wel zeggen. (Sien, 19)



… en als student
ikzelf zou dan waarschijnlijk zeggen 
nou ik wil gewoon het algemene Spaans leren 
zodat ik in Zuid-Amerika en ook in Spanje 
dat ik daar kan praten 
en mensen kan verstaan (Sieglinde, 49)



Tekortschieten
TDW: Ja misschien of 
dat er zoveel aandacht is voor variatie 
terwijl dat misschien overbodig is of of

IP: Nee, nee, dat denk ik niet, 
dat het overbodig is. En dat wil ik// 
(...)  Ik weet niet zoveel. 
Dus dat is iets dat ik tijdens mijn opleiding niet had. 
En zou beter zijn als ik dat wel had (Patricia, 29)



Taalvariatie in de les? “Maar ik had ook…”
En toen heb ik het gehad over de Nederlandse koningsfamilie ik heb ook 
de troonwisseling laten zien /mhm/ En ik heb ook het Wilhelmus laten 
horen. (...)
Nou, ik had ook kunnen zeggen, 
wij gaan het volkslied van België beluisteren, heb ik niet gedaan /mhm/ 
of wij gaan naar de koningsfamilie van België kijken, heb ik ook niet 
gedaan. 
Ik heb niet eens iets er over gezegd 
ik weet niet eens of de studenten weten dat België ook een koningshuis 
heeft (Sieglinde, 13)



Kennis: beperkt
Reflectie: bewustzijn over tekort
Toepassing: verhaal van gemiste 
kansen

Kennis: variatie als randfenomeen
Reflectie: overbodig
Toepassing: show



Taalvariatie als leuke trend
nu heb je dat pluricentrische 
wat gewoon toch wel 
een beetje opgedrongen wordt. (Mieke, 45)

Ehm en ik vind het een leuke trend 
maar ik vind niet 
dat het een probleem moet worden. (Mieke, 50)



Pragmatisch

ik vereenvoudig wel eens dingetjes (...) 
ik geloof dat het niet helpt als ik euh euh 
zoals in de ANS 
duizend mogelijkheden van iets heb. 
Dan heb ik liever een grammatica om het te leren. 
Ik moet/ als ik iets leer moet ik ook de regel weten. 
En dan vind ik het prettiger 
als je je daaraan vast kunt houden. (Myriam, 56)



Prescriptief
‘Ik ben aan het dansen’, ‘ik ben aan het zingen’ en ik zei van, ja in 
Duitsland wordt dat ook vaak gezegd 'Ich bin am tanzen', 'Nee, das ist 
falsch. Meine Mutter sagt, dass das falsch ist.' En dan kwam nog een 
andere 'Bei uns ist das normal.’

Nouja, dan kun je een beetje uitleggen 
dat je een norm hebt 
waar je je aan houdt 
maar dat dat iets anders is 
dan taal die iedereen thuis spreekt. (Mieke, 11)



Gewoon standaardtaal

dat we natuurlijk wel een standaardtaal hebben. (Mieke, 10)



Kennis: groot
Reflectie: overbodig
Toepassing: onder voorbehoud

Kennis: variatie als randfenomeen
Reflectie: overbodig
Toepassing: show

Kennis: beperkt
Reflectie: bewustzijn over tekort
Toepassing: verhaal van gemiste 
kansen



Taalvariatie hoort erbij
dan hóórt dat er gewoon bij 
om dat ter sprake te brengen (Margot, 12)

weet je, je kan, 
als je wil 
kan je alle variatie met een of andere verklaring duiden (Sam, 20)



Taalvariatie als mogelijkheid
Je moet kiezen. (Sam, 35)

want ik denk daar loop je tegenaan of niet, dat iedereen eigenlijk zegt ja ik 
vind //nou ja die vraag die dringt zich op maar eigenlijk moet iedereen 
voor zichzelf dan weer een besluit nemen van welk woord kies je nou 
eigenlijk, of welke variant. (Margot, 41)



Juist, fout en alles daartussen
dus die vraag van ‘juist’ of ‘fout’ 
kan je heel makkelijk beantwoorden 
door gewoon in het boekje te kijken, in het leerplan, he, 
of je kunt ook zeggen van 
ja maar in de realiteit kom ik andere dingen tegen 
dus ik moet gewoon 
met mijn leerlingen serieus erover praten. (Margot, 11)



Kennis: groot
Reflectie: overbodig
Toepassing: onder voorbehoud

Kennis: variatie als randfenomeen
Reflectie: overbodig
Toepassing: show

Kennis: beperkt
Reflectie: bewustzijn over tekort
Toepassing: verhaal van gemiste 
kansen

Kennis: groot
Reflectie: voortdurend
Toepassing: gereflecteerd, 
gedifferentieerd, geïntegreerd
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uiting
discours

Variatie is een bedreiging voor 
de standaardtaal.

Variatie maakt de taal 
ingewikkelder.

attitude
id
eo
lo
gi
e

Variatie creëert twijfel.

... als ik duizend mogelijkheden van iets 
heb...

… dat denk ik niet, dat aandacht voor 
variatie overbodig is…

… eigenlijk moet iedereen voor zichzelf 
een besluit nemen …

Variatie als mogelijkheid.

… proberen als één taal te houden…



taalbewustzijn

uiting
discours

Variatie is een bedreiging voor 
de standaardtaal.

Variatie maakt de taal 
ingewikkelder.

attitude
id
eo
lo
gi
e

Variatie creëert twijfel.

... als ik duizend mogelijkheden van iets 
heb...

… dat denk ik niet, dat aandacht voor 
variatie overbodig is…

… eigenlijk moet iedereen voor zichzelf 
een besluit nemen …

Variatie als mogelijkheid.

… proberen als één taal te houden…



taalbewustzijn

uiting
discours

Variatie is een bedreiging voor 
de standaardtaal.

Variatie maakt de taal 
ingewikkelder.

attitude
id
eo
lo
gi
e

Variatie creëert twijfel.

... als ik duizend mogelijkheden van iets 
heb...

… dat denk ik niet, dat aandacht voor 
variatie overbodig is…

… eigenlijk moet iedereen voor zichzelf 
een besluit nemen …

Variatie als mogelijkheid.

… proberen als één taal te houden…

Kennis

Reflectie

Toepassing
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Dank je wel!


