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Dat of die

taalcultuur
Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet
onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en
dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Elke week ontvang ik wel
een of meerdere keren een
Veldgewas in mijn e-mail-
box. Veldgewas, onder redac-

tie van Wim Kuipers en Har Snie-
kers, heeft als doel de poëzie in het
Limburgs te bevorderen. In Veldge-
was W090 schrijft Kuipers iets heel
interessants over het woordje dat.
Hij citeert uit een L1 nieuwsbericht:
„A67 dicht na ongeval bij Geldrop,
Alderkienjer: De ANWB verwacht
dat het weggedeelte voorlopig nog
dicht blijft. Er ligt olie op het weg-
dek en dat moet eerst verwijderddek en dat moet eerst
worden.” Wim:
„Ik liet die zin le-
zen: niemand
vond het erg dat
daar staat dat het
wegdek verwijderd
moest worden.
Kan toch niet! Dat
snap je wel!” Wim
signaleert hier va-
riatie en wellicht
wel veranderingen
in het Nederlands.
Vaak maken we
ons druk over ver-
anderingen die bij
iedereen bekend
zijn zoals ‘Hun heb-
ben dat gedaan’ of
over variatie die al
eeuwen aanwezig
is tussen ‘hij is gro-
ter als mij’ en ‘hij ister als mij’ en ‘hij is
groter dan ik’. Maar in het Neder-
lands is waarnaar dat en die verwij-
zen altijd een bron van variatie en
verandering en blijft vaak onopge-
merkt. Wim noemt het gebruik
van dat spelling maar wat hij op-
merkt heeft niets met spelling (of
met poëzie) maar alles met zins-
bouw te maken. Wat een lezer doet
bij het zinnetje over het ongeval is
nagaan naar welk zelfstandig naam-
woord het voornaamwoord dat ver-
wijst. De lezer probeert dus - in taal-
kundige termen - te achterhalen wat
het antecedent van dat zou kunnen
zijn? Wat moet er dus nu precies ver-
wijderd worden op die A67? Omdat
dat een onzijdig voornaamwoord is,
verwacht de lezer zoals Wim Kui-
pers dat dat terugverwijst naar een
onzijdig zelfstandig naamwoord ofte-
wel een het-woord. Dat is hoe we
het op school geleerd hebben. In de
gewraakte zin van Wim staan twee
het-woorden waarnaar dat volgens
deze logica kan terugverwijzen: het
weggedeelte of het wegdek. Wim kiest
voor het wegdek en merkt terecht op
dat het niet zo kan zijn dat ‘het weg-
dek’ verwijderd zou moeten wor-
den. Maar wat dan wel? In het Ne-
derlands zijn zelfstandige naamwoor-
den verschillend te groeperen. Een

indeling in de- en het-woorden komt
overeen met vormelijke kenmerken
in taal. Maar daarnaast laten woor-
den zich ook indelen naar betekenis.
Woorden kunnen aan iets telbaars
refereren zoals boek, tafel, boom en ap-
pel en aan iets niet-telbaars zoals olie,
melk, zand, rommel en katoen. Die
twee typen woorden zijn makkelijk
uit elkaar te houden want niet-telba-
re woorden zijn niet te combineren
met het onbepaalde lidwoord een en,
juist ja, niet met telwoorden. Dus een
zand of twee zand(en) is niet mogelijk
maar wel een boek of drie boeken. Kin-boek of drie boeken. Kin-

deren leren dit on-
derscheid al heel
erg vroeg en eer-
der dan het onder-
scheid in de- en
het-woorden. Nu
blijkt dat het voor-
naamwoord dat in
spreektaal niet ex-
clusief terug hoeft
te verwijzen naar
het-woorden zoals
het wegdek. Dit
kunnen ook
niet-telbare woor-
den zijn ongeacht
of zij het- of
de-woorden zijn.
De betekenis wint
het hier dus van
vormelijke eigen-
schappen.
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wat er in de A67- zin aan de hand is.
Dat verwijst hier naar het niet-telba-
re woord olie ook al is olie een
de-woord (de olie). Voorbeelden van
spreektaalzinnen waarin het voor-
naamwoord het net als dat naar
niet-telbare de-woorden verwijst,
zijn: „Ik vind puree van echte aardap-
pelen altijd lekkerder want het is wat
steviger” (de puree) en „(He)t zit
toch ook bij olijfolie wel een beetje in
hoe ‘t geconserveerd wordt” (de olijf-
olie). In 65 procent van de gevallen
(onderzocht op basis van 500.000
woorden gesproken Nederlands)
speelt betekenis en niet de vormelij-
ke kenmerken een doorslaggevende
rol bij het verwijzen van een voor-
naamwoord dat en het. Het Neder-
lands is hierin niet uniek want het is
ook gesignaleerd voor het Duits en
regionale Engels. Deze variatie in het
Nederlands is een mooi voorbeeld
van hoe we met z’n allen volgens (on-
bewuste) regels spreken die we niet
op school geleerd krijgen. Is dit ver-
schijnsel ook in de dialecten te vin-
den? Heeft u voorbeelden voor me?
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