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‘Na’ of ‘naar’ de stad?
De woorden na en naar worden 
nogal eens verwisseld. Opvallend, 
maar het is oorspronkelijk dan ook 
een kunstmatig onderscheid. 

MARC VAN OOSTENDORP

Ze bestaan nog steeds: men-
sen die geen onderscheid 
maken tussen de woorden 

na en naar – die gerust kunnen 
zeggen dat ze ‘naar het ontbijt na 
de stad’ gaan. Er zijn vervolgens 
(natuurlijk, zou ik bijna zeggen) 
ook mensen die daar dan weer 
over klagen.
 Vroeger was dat door elkaar 
husselen van die twee woorden 
heel gewoon. Sterker nog, er zijn 
tijden geweest dat er echt geen 
verschil tussen de vormen was.  
In de zestiende eeuw konden 
mensen ‘naar’ én ‘na’ de stad 
gaan, en ze konden dat doen 
‘naar’ én ‘na’ hun ontbijt – tot in 
de zeventiende eeuw grammatici 
als Christiaen van Heule bedach-
ten dat die vormen ieder een  
eigen betekenis moesten krijgen. 

Ernaartoe
Van Heule veranderde daarmee 
de Nederlandse taal een beetje: 
het verschil tussen na en naar is 
een van de weinige voorbeelden 
van een verzonnen regel die het 
tot echt, levend taalgevoel heeft 
geschopt. Dat is anders dan het 
ook door Van Heule geïntrodu-
ceerde verschil tussen hun en 
hen. Dat laatste verschil kennen 
Nederlandstaligen alleen als ze 
op school goed hebben opgelet, 
terwijl veel jonge kinderen het 
verschil tussen na en naar al heel 
jong spelenderwijs oppikken door 
hun ouders te imiteren. 
 Het huidige onderscheid is vrij 
overzichtelijk: na gebruik je voor 
twee zaken die achter elkaar  
gebeuren, en naar voor een rich-
ting. Maar er zijn nog meer ver-

schillen dan alleen die betekenis-
sen. Neem nu deze zinnen:

- Hij kwam na haar in de stad.
- Hij kwam naar de stad.
- Zij arriveerde eerst in de stad, 

en hij kwam erna.
- Zij kwam uit de stad, en hij 

ging ernaar. 

Die laatste zin is uitgesloten. 
Daar is het woordje toe om de 
een of andere reden verplicht:  
‘Zij kwam uit de stad, en hij ging 
ernaartoe.’ 

Ervandaan
Iets soortgelijks heb je in deze 
zinnen: 

- Hij kwam na haar.
- Hij kwam naar haar.

Ook hier is de laatste zin vreemd. 
Je zou eerder zeggen: ‘naar haar 
toe’. Andere voorzetsels van rich-
ting hebben eenzelfde voorkeur:

- Hij ging van huis.
- Zij ging naar huis en hij kwam 

ervan.
 
In die tweede zin is ervandaan  
logischer. 

Door elkaar
Dat vreemde onderscheid tussen 
voorzetsels van richting en voor-
zetsels van tijd blijkt ook te be-
staan bij sprekers die het verschil 
tussen na en naar niet echt aan-
voelen. De eerste zin vinden zij – 
ook als ze altijd na zeggen in 
plaats van naar – doorgaans goed 
en de tweede niet:

- Zij arriveerde eerst in de stad, 
en hij kwam erna.

- Zij kwam uit de stad, en hij 
ging erna.

 
Die laatste zin moet ook voor hen 
luiden: ‘Zij kwam uit de stad en 
hij ging ernatoe.’ Ook mensen die 
geen verschil maken tussen na en 
naar maken dus wél onderscheid 
tussen een voorzetsel dat een tijd 
aanduidt en een dat een richting 
aanduidt. Ze hebben daarvoor  
alleen een voorzetsel dat dubbel-
zinnig is: na. Of naar. Of allebei 
door elkaar.   <

Met dank aan Nicoline van der Sijs en 

Jan Odijk. Eerder in een andere vorm 

verschenen op Neerlandistiek.nl. 
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