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VOORSPELLINGEN 

• Hij heb: slappe spreektaal 
Wat betreft de werkwoorden verandert er weI het een en ander tus
sen nu en 75 jaar. Hij heb klinkt al overal om ons heen, de vervoe
gingen veranderen zo langzamerhand door slappe spreektaal. I Jan 
van Kempen (38) - Steenbergen 

m Hijheb 
Hans Bennis - directeur Meertens Instituut en bijzonder 
hoogleraar Taalvariatie, Universiteit van Amsterdam 

Waar gaat onze taal naartoe? Hoe staat het ervoor met onze 
werkwoorden? Soms lijkt het erop dat we in de richting gaan 
van het Afrikaans, waar vrijwel aIle werkwoordsvervoeging 
uit de standaardtaal verdwenen is (ek skryf, jy skryf, hy skryf, 
ons skryf, julle skryf, hulle skryJ). De dialecten van het Ne
derlands laten een beweging zien waarin de persoonsvorm 
steeds minder verschillende vormen voor persoon (eerste, 
tweede, derde) en getal (enkelvoud, meervoud) heeft. Zo 
hebben veel Vlaamse dialecten slechts twee werkwoords
vormen (ik leve, gij leejt, hie leejt, wulder leve, guIder leejt, 
zulder level. 

Ook het Standaardnederlands verandert, of wij dat nu 
leuk vinden of niet. 

Onregelmatige vormen worden langzaam maar zeker 
regelmatig. Je zou dit kunnen opvatten als een evolutionair 
proces. Vervoeging he eft in het Nederlands niet of nauwe
lijks nog een grammaticale functie. We kunnen gemakkelijk 
zonder. Vooral in situaties waarin een taal in contact komt 
met andere talen en met sprekers die deze taal als tweede 
taal leren, staat zo'n taal onder druk. Deze druk leidt tot 
vereenvoudiging van de grammatica. Je zou kunnen zeg
gen dat de taal hierdoor 'beter' wordt, want ontdaan van 
overbodig geworden restanten uit het verleden. Interessant 
is bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren met de onregelmatige 
vorm heejt in de verder regelmatige vervoeging van hebben 
(ik heb, jij hebt, hij heejt, wij hebben, jullie hebben, zij heb
ben). Het lijkt voor de hand te liggen dat hij heejt zich zal 
ontwikkelen tot hij hebt, zodat de vervoeging gelijk wordt 
met die van een regelmatig werkwoord als tobben (ik tob, 
jij tobt, hij tobt, wij tobben, jullie tobben, zij tobben). Toch is 
het niet hij hebt dat we nu in het substandaard - of zo u wilt: 
slordig, fout, lelijk - Nederlands aantreffen, maar hij heb. 

Niet aIleen de nationale taalgoeroe Johan Cruijff, maar 
in toenemende mate ook velerlei andere sprekers maken 
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gebruik van deze vorm, in plaats van hij heeft. Hoe kan dat? 
Om dit te begrijpen, moeten we niet kijken naar 'gewone' 
werkwoorden, maar naar hulpwerkwoorden. Daar is al eeu
wen een ontwikkeling gaande. Deze taaiverandering betreft 
vooral de tweede persoon. In de afgelopen decennia zijn de 
vormen jij wil voor jij wilt, jij zal voor jij zult, jij kan voor jij 
kunt de standaardtaal binnengesiopen. Het gaat om het ver
groten van de regeimaat, want de oorspronkelijke drie vor
men in rijtjes ais wil, wilt, willen worden teruggebracht tot 
twee (wil en willen), met aIleen nog maar een onderscheid 
tussen enkelvoud en meervoud. Bij het hulpwerkwoord mo
gen is de vorm voor de tweede persoon allang mag, in plaats 
van het inmiddeis archai'sche moogt. Aangezien de meest 
frequente vormen over het algemeen het Iaatst meedoen 
aan een taaiverandering, is het Iogisch dat het veel voorko
mende hulpwerkwoord hebben achterligt op andere huIp
werkwoorden, maar het lijkt erop dat ook hebben er nu aan 
moet geloven. Ais dat inderdaad zo is, dan zal de vervoeging 
over enige tijd zijn: ik heb, jij heb, hij heb, wij hebben, jul
lie hebben, zij hebben. Of deze regeimatige vervoeging al in 
2082 de Nederlandse standaardtaal heeft gehaaId, is moei
lijk te voorspellen, maar dat hij heb toekomst he eft, lijkt weI 
zeker. 
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