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z'n oma"
N e derlandse hindertaal:

d, e o nv e rw a ch t e b e t e þ. e ni s a a.n ga. an + inf.niti ef

Leonie Cornips

r.Inleiding

Hoewel de Nederlandse samenleving al enkele tientallen jaren multi-et-
nisch van karakter is, weten we nog vrij weinig af van de taalkundige en
culturele diversiteit die daardoor is ontstaan. Het is prakdsch onbekend òf
en op welke wijze immigranten en hun nakomelingen in Nederland door
taal een eigen identiteit kunnen uitdrukken.

In een wijk als het Utrechtse Lombok worden zeer veel verschillende
talen gesproken als bijvoorbeeld het Turks, Berber, Marokkaans Arabisch,
Sranan, Grieks en Spaans. Het gevolg van de toename van het aantal talen
binnen een wijk kan er alleen maar toe leiden dat meer sprekers twee- of
meertalig worden. Bovendien kunnen taal(variëteiten) als bijvoorbeeld het
(regionale) Algemeen Nederlands (in het vervolg: aN) en het Utrechtse
stadsdialect wij zigingen ondergaan.

Op welke wijze bouwstenen van taal kunnen veranderen door de komst
van anderstalige (im)migranten in Nederland, kan ik kort beschrijven aan
de hand van een intensieve taalcontactsituatie tussen sprekers van diverse
taalvariêteiten die in het verleden heeft plaats gevonden in Heerlen in Zuid-
Limburg. Door de komst van de steenkoolindustrie aan het begin van de-
ze eeuw werd Heerlen als kern van de voormalige Oostelijke Mijnstreek
overspoeld door (im)migranten uit binnen- en buitenland. Uit het westen
van Nederland kwamen de beambten die nN spraken, uit het oosten van
Nederland kwamen heel veel migranten die allemaal hun eigen dialect spra-
ken en uit het buitenland kwamen immigranten die hun eigen moedertaal
of een dialect ervan spraken zoals Duits, Vlaams, Frans, Pools, Russisch en
Italiaans. Door deze taalsituatie ontstond als gemeenschappelijke voertaal
een Heerlense variant van het ax, ook wel'mischmasch' (het dialectwoord
voor mengelmoes) of 'steenkolenhollands' genoemd. De autochtone inwo-
ners van Heerlen moesten naast hun eigen dialect als moedertaal dezevari-
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ant van het nN als tweede taal leren. Dit proces van toename van tweetallg-

tt.i¿ *tf*p in Heerlen veel sneller dan eldtrs in Nederland'

In Heerlen zeggen volwassen sprekers heel vaak zinnenmer' doen-èn een

heel werkwoord dat ottt l"n"ititf genoemd wo tá't'' zoals doet st-ofzwigen

in ( r a). D eze zinr..*' ì" i"i ^* uoãt' hoewel veel taalkundigen dergelijke
-;o)n'uning"n 

tot het dom.in van de kindertaal rekenen. In het AN is er

;;;; ;;:*heid in betekenis tussen de constructie met en zondet doen'

in respectievelijk (ra) ." f tUl In allebei de.zinnen îs Jan (het onderwerp)

;;;;i; ¿" ""tùi."i, of handeling stofzøigen verricht' Daarom noemen

taalkundigen d.oenintt"i*" fttg *"t'k*ooid' het heeft geen eigen beteke-

nis meer:

(r) a. Jan d'oet stofzuigen
b' Jan stofzuigt

Verrassend genoeg is er voor de sprekers in Heerlen wel een verschil in

betekenis tussen de zinnen in (ra) en (rb)' Als we met een Heerlense pet

;; ,^* de zíni" (,"iLiiL"", à"í dtuÈt dtz" zin met doen índetdaad uit

i^, ii"degene is di; stífzøigt maar -.en dat is onverwacht - hij verricht

deze activiteit h.rh""ld"i¡t älof regelmatig' Met andere"woorden: in het

huishouden *"", ¡",' *oo"t, i' J""ã"gt"" die altijd stofzuigt' De zin in

1^r "¡ 
U.rr* ,roo, de i{.e'Ie"""" d"' t*"ã i"fot-atie' Taalkundigen noemen

debetekenisdie(,";vooreenHeerlensesprekerheeft'Ïabitueelaspect'
In het AN zou de Heerlense consrructie in (ra) 'vertaald' moeten worden

als in (z):

(r) Hij stofzuig t øhijd'/elhe weeþléén þeer in de nløønd'

In (rb) daarentegen is ookJan degene dre.stofzwigt T"i lj^*:"t:0"'-l:l
.."t oi incidenteel enzeker niet elke zatetåag' Doen+ínltnttlet ls€en moor

voorbeeld hoe taal kan veranderen door .*i=.rrr. oorzaken, zoals de toe-

vloed van (im)migr";i.n di" "nd.re 
taalvariäteiten spreken..I" !:, proces

van taalverarra.ri,,g li ht t' "k"' dat de d'oen+infrnîtief uit het Heerlense

dialectisovergenomt"*""'debetekenisvanáezedoen:zínnenhoeftniet
hetzelfde re zrjn"ill; h;, Heerlens dialect of in het randstedelijke ,tu.

Aanéénendezelfdeuo,*(d"zinin(ra))wordendoorverschillendespre-
kers van verschilende taalvariëteiten, namerijk het nN en het Heerlens ¡,N

meerdere betekenissen toegekend'

"Ging ze lopen met z'n orna"

De betekenis van de d.oen+inß,nitief voor sprekers van het Heerlense AN
laat zien dat de betekenis(sen) van een taaluiting niet noodzakelijkerwijs
overeen hoeft te komen met betekenissen die door (westelijke) eN sprekers
worden aangereikt. Dit geldt natuurlijk ook voor allochtone sprekers: zij
kunnen taalvormen uit het AN overnemen en daar een eigen betekenis aan
toekennen. De cultuurhistoricus Frijhoff noemt dit verschijnsel toeëige-
ning: individuele of groepen sprekers interpreteren een specifieke taalvorm
binnen een specifieke context waaraan zij hun eigen betekenis toekennen.

Tijdens Salaam Lombok hebben allochtone kinderen mopjes verteld waar-
in zij het (hulp)werkwoo rd gaøn met een infinitief combineren. In deze bij-
drage onderzoek ik op welke wijze de allochtone kínderen gaøn +infinitief
in hun mopjes gebruiken. \We weten hier nog niets van. Het zou best kun-
nen zrjn dat deze kinderen aan ga.an+ínfinitief andere betekenissen toeken-
nen dan wat volgens de grammatica van het ¡.N gebruikelijk is. Als dat zo
is, dan hebben we een specifieke (etnische) variëteit van het eN gevonden
waarmee'allochtone' ('Marokkaanse'/'Turkse') kinderen hun eigen iden-
titeit uitdrukken. Met de benamingen'autochtoon' en'allochtoon' wordt
in deze bijdrage respectievelijk ééntalige (namelijk alleen (een regionale
variant van) het eN) en twee- of meertalige kinderen aangeduid.

In (3) zijn drie uitingen gegeven met gaan+ínfinitief, zoals ging ... op-
røimen in (3a). In (3) is telkens een vorm yan gaa.n samen met het infinitief
gecursiveerd. De informatie tussen de haakjes [ ] achter de uiting geeft zo
veel mogelijk de voornaam en de nationaliteit enlof etniciteit van het kind
aan:

(¡) a. Toen gingtie'm oprwimen, zei oma:'Ruim'm niet... Ruim'm nier
op.'[Ümit, Turk]

b. En gingtie nee zeggen. fYòunes, Marokkaan]
c. En de vader ging ... werd bang, en hij ging, hij ging èh ... hij glzg

dood a allen. [allochtoon]

In (4) is een voorbeeld gegeven van êén heel mopje waarin gaøn+infrnítief
meerdere keren voorkomt:

(+) Jantje en z'n oma ging naar de park. Jantje had een tientje gevon-
den maar zijn ... maar zei:'Oma, mag ik de tientje pakken? Zei:
'Nee, want op de grond is vies' GingJantjeweer lopen,lopen.Had
ze honderd gulden gezien. Zei zeí 'Om4 mag ik deze tientje ...

t6j
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z. De sprekers en de data

Er is al in de inleiding van deze bundel opgemerkt dat er bij de kinderen
helaas nauwelijks achiergrondinformatie ingewonnen is over hun leeftijd
en taalachtergrond of over hun herkomst en/of etniciteit en/of nationaliteit.
Dit heeft tot gevolg dat:

(Ð precieze aantallen kinderen niet te achterhalen zrin. zo kan-het zijn
dat één kind meerdere mopjes verteld heeft maar dat dit door het
ontbreken van achtergrondinformatie niet als zodanig herkend is;

(iÐ van veel kinderen nauwkeurige informatie over hun leeftijd ont-
breekt. De kinderen zijn ongeveer russen de zes en dertien jaar oud.
In sommige gevallen is expliciet naar de leeftijd van de kinderen ge-

vraagd.
Interviewer: "En hoe oud zijn jullie?"
Kind r: "Ik ben negen."
Kind z: "Ik ben acht."
Kind 3: "Ik ben elf."

(iii) van veel kinderen nauwkeurige informatie over hun herkomst enlof
etniciteit ontbreekt. Een aantal kinderen heeft hun mopjes in hun ei-
gen moedertaal, als het Turks en Berber verteld' In sommige gevallen
i", g.rrr""gd *aar de kinderen vandaan komen of vertellen de kinderen
dat spontaan ttit zichzelf bijvoorbeeld:

Hallo, ik ben Khadija, ik kom uit Marokkaans, en ik ben ro jaar

In sommige gevallen is gevraagd hoe d'e kinderen heten:

Interviewer: "Hoe heten jullie, dat wil ik eigenlijk wel eens weten?"
Kind r [Turks]: "Ik heet Özden."
Kind z fTurks]: "Ik heet Súndùs."
Interviewer: "Sündüs?"
Kind z: "Ja'"
Kind 3 fMarokkaans]: "Khadija."

Aan de hand van hun voornamen weren we bijna zeker dat som-
mige kinderenvanTurkse of Marokkaanse herkomst zijn. volgens de
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honderd gulden pakken?' Zei: 'Nee, want op de grond is vies'' Ging
ze ging ,á loprn-^r, z'n oma. Oma ging oallen. Zei:'Jantje,wllie
h.lp."l' En zei Jantje: 'lffat op de grond is vies" fallochtoon]

"Ging ze lopen met z'n orna."

taalkundigen Dorleijn en Boumans weren we dat bijvoorbeeld Ümit,
Demet en Bayram Turkse voornamen ziin, terwíjl Karima, Samir en
Safia Marokkaanse voornamen zijn. MaarMutat/Mourad en Ali kun-
nen evengoed Turkse als Marokkaanse voornamen zijn' Omdat de
herkomst niet echt duideliik is en omdat bij de interviewers de indruk
bestaar dat bijna alle kinderen op deze dag voornamelijk van Turkse
en Marokkaanse afkomst ziin,heb ik deze kinderen onder de noemer

[allochtoon] geplaatst.

In totaal hebben 69 kinderen 74 mopjes in het ¡.N verteld. De kinderen zijn
als volgt verdeeld naar herkomst enlof etniciteit:

49 'allocbtone'en
ro Twrþ.se en
7 MaroÞkaanse en
1'autochtone' kinderen

= 69 kinderen

Aangezien er verder over etniciteit en herkomst te weinig informatie is,
kurrn.r *e de 49 kinderen onder de noemer 'allochtoon' niet op een andere
wiize verdelen.

Nu is het opmerkelijk dat iers meer dan de helft van de kinderen in hun
mopjes gaa.n+infinitief. zegt en dat is erg veel' In tabel r heb ik aangegeven
*.lke kinderen wèl en níet gøan+infinitief gebruiken. Uit deze tabel blijkt
dat verhoudingsgewijs evenveel kinderen wèl als niet gaan+infinitief zeg-
gen ongeacht hun herkomst en/of etniciteit oftewel alle kinderen zeggen
evenveel ga.ø,n+inñnítief in hun mopjes:

Tabel r : H et aantal þinderen nøar h erþ.omst en/ of etniciteit døt wèl en gêén
gaa.n + infnitief gebrøiþ.t in bwn mopjes

herkomst/ l{/él gaan+infinítíef Géén gaan+infinitief
etniciteit aantal kinderen aantal kinderen

allochtoon 27 22
Turþ, j t
Maroþ.þ.aan 3 4
autocbtoon | 2

rotaal 16 3J

16t
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gaøn+infr,nitief het hele mopje door gezegd wordt. De functie van het ge-
bruik van gaan+infr,nitief is blijkbaar niet om het mopje in te leiden:

(r r) a. Jantje en z'n oma ging naar de park. Jantje had een tientje gevon-
den maar zijn ... maar zei:'Oma, mag ik de tientje pakken?' Zei:
'Nee, want op de grond is vies' Ging lantje weer lopen, lopen.
H.ad ze honderd gulden gezien. Zei zeí:'Om4 mag ik deze tien-
tje ... honderd gulden pakken?' Zei: 'Nee, want op de grond is
vies.' Ging ze ging ze lopen met z'n oma. Oma ging vallen. Zei:
'Jantje, wil je helpen?'En zei Jani¡e: 'rVat op de grond is vies.'
Iallochtoon]

b. Hij zeítegen die andere meisje:'Durf jij 'r?'Hij zei:'Ja.'IH:ij ging
springen.Toen ging 't hij ook proberen. Toen ... hij ging op z'n
kop vallen... fallochtoon]

c. Er was een) er was een Turk, die ging die ...Toen gingdie naar boe-
ken hopen. Hij had geen geld. Toen hebtie gestolen. Toen gingdie
wegrennen. Toen ging die van boekenwinkel, ging diepolitie bel-
len. Toen ging de politie þ,omen. Toen gingdie dat oangen. Toen
ging die na r ... metpolitie mee. Toen gingdie in de gevangenis.
fHalit, Turkl

In het komende deel zal ik laten zien dat het gebruik van gd.a.n +
infinitief samengaat met een gebeurtenis in het mopje die zich niet tot een
(eind)bestemming ontwikkelt. De situatie van de gebeurrenis is er dan ook
een die aan de gang is en zal voortduren. Dit perspectief is onafhankelijk
van djd v¡aarop de gebeurtenis plaatsvindt of op een rijdsas inneemt als in
het verleden, hier en nu en in de toekomst. De specifieke toestandslezing
van de gebeurtenis die door de uitingen met gaan+infinitief uitgedrukt
wordt, is volgens de AN-gramm atíca zeer onverwacht. Schematisch kan dit
weergegeven worden door (i) de infinitief als werkwoord in de regenwoor-
dige tijd te zeten, als in (rza) of door (ii) de uiting met gøan+infinitief om
te zeften in: 'onderwerp is aan het + werkwoord-en', als in (rzb):

þz) a. Zlj gaøt lopen -> Zij loopt -> Zij is aan bet lopen
b. Zij gaat boodschappen doen -> Zij doet boodschapp en -> Zrj is

b o o d.s ch app e n aan het doen

Het specifieke perspectief op de roestand van de gebeurtenis dat met
gaan+infrnitief samengaat, verdient nadere toelichting. Stel dat de gebeur-
tenis in het mopje is als in (r3):

ll

De beteþ.enissen'ua.n gaan+inrtnitief in d.e rnoPies
Als v¡e nu alle 86 uitingen met ga.a.n+infinitief in de mopjes bekijken dan
valt het inderdaad op dat gøan+tnfinitief niet eenduidig te analyseren is.

Gaøn+infrnitief kan bijna altijd wel zich aerpløøtsen, toekomende tijd of
beginnen/oaerga.a.n ¿e uitdrukken. Helaas beschikken we ook niet echt
o,rã, ..n pro.iof een test waarmee we precies kunnen vaststellen welke
betekenissen gøan+inß,nítief heeft. Laren we het volgende mopje in (ro)
eens onder ..., u.rgrootglas bekijken op het gebruik vàn gaa.n+infinitief.
Dit mopje wordt door een autochtoon kind verteld en volgens de intervie-
wers spreekt dit kind het Utrechtse stadsdialect:

(to) Okee, èh,Jantje gingmetzijnmoeder boodschapp en d'oen'Schap

l???l.Zegingen naar het centrum, daat gingen ze boodschappen
doen. En toen zag hij vijf gulden liggen. \Øou die het oprapen,
maar het mocht niet van z'n moeder, want z'n moeder zei dat alles
wat op de grond lag, dat mocht 'ie niet opraPen: dat was vies'
Zagtíi z5 gulden liggen, wou die't pakken, mocht'ie ook niet
oppakken. Zagtte weer to gulden liggen, mocht 'ie 't ook weer
niet oppakken. En toen glngen ze eenbanaan þopen'Nee' F'n toen
lag d'r een bananeschil op de grond. En toen glee z'nmoeder, glee

2", glæ z'n moeder op de grond' [autochtoon: IJtrechts stadsdi-
alectl

Het kind zegÍ gaøn+infinitief meteen in de eerste twee uitingen of zinnen
van het mopje- Hij gebruikt ga.an+ínfrnítief als middel om zijn mopje in
te leiden. Ij;lj laar door gaøn+infinitief weten dat hij de gebeurtenis in het
mopje op een bepaalde plaats situeert, namelijk in bet centrwm. Bovendien
taaitti; door gaøn+infinitief weten dat het onderwerp Jantje en ze vanplan
zljn jm booáschappen re doen. Aangezien gøøn voorkomt in de onvol-
tooid verleden did situeerr dit kind de gebeurtenis in het mopje vóór het
spreekmoment (zie $4). Tenslotte geefp het kind aan dat Jøntje en moeder
op het punr sraan een bepaalde handeling, namelijk boodschappen doen te
,rãrrichi.tt. Deze handeling draagt een heel algemeen karakter; pas ruim
halverwege het mopje.weren we precies wat die boodschappen inhouden,
namelijk: 'En toei gingen ze eeî banaan Þ'open'. Deze uiting maakt de

gebeurtenis heel concreet - al geeft de spreker even later te kennen zich te
vergissen in het verhaalverlooP.

Om te kunnen vergelijken, zrin in (rr) een paar fuagmentjes van
drie mopjes van allochtone kinderen weergegeven. \Øat opvalt is dat
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(t¡) Zij eet een appel

Stel dat we de gebeurtenís een appel eten op een tijdslijn plaatsen, als in
(ra). Elk punt op de tijdslijn geeft een verloop of een onrwikkeling van de
gebeurtenis eten door de djd aan. Er is met andere woorden geen enkel
punt op de tijdslijn dat hetzelfde is. Immers, de lijn tussen het beginpunt en
eindpunt B geeft aan dat naarmate de gebeurtenis op deze lijn zich verder
uitstrekt naar punt B, de gebeurtenís eten meer zijn afronding of zijn vol-
tooiing nadert. Punt B geeft aan wanneer de gebeurtenis eten beëindigd is:

(t+)- ---->B
beginpunt verloop gebeurtenis in tijd eindpunt

.EEN APPEL ETEN,

Aan het begin van de gebeurtenis een appel eten is er een hele appel terwijl
er aan het eind van de gebeurtenis de appel verdwenen is als gevolg van het
eten. Het verloop van de gebeurtenis tussen het begin- en eindpunt is dus
zodanig dat er steeds meer stukjes van de appel verdwijnen. Elk Punt op
de lijn is anders: een punt meer aan het begin van de gebeurtenis houdt
'meer appel' in dan een punt dichter bij het eindpunt B. Dit perspectief op
de gebeurtenis 'een appel eten' kan duidelijk zichtbaar gemaakt worden
indien we een bepaling toevoegen die benadrukt dat de gebeurtenis een
eindpunt heeft als binnen/ in vijf minwten, als in (r ¡a). In (r 5 a) is het resul-
taatyande gebeurtenis dat de appel na vijf minuten volledig gegeten is. Dit
perspectief kan ook door het partikel op als in (r5b) uitgedrukt worden'
Taalkundigen noemen de gebeurtenis als in (r 5) een telische gebeurtenis:

(r t) ". Zij eet een appel in/binnen ztijf minwten
b. Zij eet een appel op

Het perspectief op de situatie van de gebeurtenis kan echter ook anders zijn
en wel zo dat de gebeurtenis zich niet tot een (eind)bestemming ontwik-
kelt. De toestand van de gebeurtenis is er dan ook een die aan de gang is en
zalvoortduren. Bekijk hiervoor de tijdslijn in (r6):

(16) - - -Ã*.*;- -
'\øANDELEN'

"Ging ze lopen met z'n on7a.'

De gebeurtenisuand.elen in (r6) kan niet met een natuurlijk eindpuntvoor-
gesteld worden. In þ7a) is te zien dat de activiteit uitgedrukt door het
werkwoord utandelen alleen grammaticaal is als zij als'voortdurend', met
behulp van de toevoeging'twee uur lang', voorgesteld wordt:

(tù ^. Zij utandeh tuee wwr løng
b. 'lzij wandelt in/binnen vijf minøten

Taalkundigen noemen zo'n gebeurtenis als in þ7) atelisch. Dat betekent
dat elk punt op de tijdslijn in (r6) hetzelfde perspectief op de activiteit
weergeeft. Op elk moment op de lijn vindt de activiteit wandelen plaats
en is het niet zo dat bijvoorbeeld één punt op de lijn 'minder' of 'meer'
wøndelen kan uitdrukken dan een ander punt.

Nu is het intrigerend dat als we alle 86 gøøn+infinitief uitingen syste-
matisch onderzoeken, dat het overgrote deel van de uitingen samenvalt
met atelische gebeurtenissen net als in (16) en þ). Dit wil zeggen dat
de gebeurtenis niet met een eindpunt gepresenteerd wordt en er dus ook
geen resultaat van de handeling aanwezig is. Het gevolg daarvan is dat de
aandacht op het uitvoeren van de handeling of de activiteit als zodanig
gericht is. Dit perspecdef van de uiting is een hele sterke aanwijzing voor
de lezing dat de uitingen met gaan+infinitief de betekenis hebben als 'de
persoon(en) bezigis/ztjn de activiteit te verrichten of uit te voeren (is aan
het + werkwoord-en (zie Qz)).

In de eerste plaats valt gaan+infinitief samen met atelische gebeurtenis-
sen doordat de kinderen grotendeels gaa.n+infinitief combineren met an-
dere elementen in de uiting die slechts een zeer algemene betekenis dra-
gen. Deze algemene betekenis ontstaat doordat het lijdend voorwerp zoals
aardrijksÞ,wnde enpolitie in respectievelijk (r8a) en (r8c) een niet telbaar
naamwoord is. Deze naamwoorden zijn te beschouwen als verzamelnamen
die een veelheid noemen waarbij geen afzonderlijke eenheden te onder-
scheiden valt. Dit geldt ook voor de uiting in (r8d) waarin het lijdend
voorwerp bier als stofnaam niet telbaar is. Alle uitingen in (18) laten zien
dat het lijdend voorwerp 'iets' aanduidt wat naar vorm en hoeveelheid niet
afgebakend is. Doordat het lijdend voorwerp geen specifieke hoeveelheid
of telbaar is, kan de gebeurtenis slechts als atelisch voorgesteld worden:

(r8) a. Nee,Jantje enJip gingen aardrijkskunde doen en èh [Turk]
b. En gingtie nee zeggen. fYounes, Marokkaan]
c. Toen ging die van boekenwinkel, ging die politie bellen. fHalit:

Turkl
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d. En èh ... Marokkaan ging bier, brie balen. En nog. En die
Nederlander ging weer bier balen. En èh, die Turk glzg ook bier
balen.lallochtoonl

Tevens ontbreekt bij het lijdend voorwerp heel vaak een lidwoord als
de en het waardoor zlj een ongespecificeerde hoeveelheid aanduiden.
Voorbeelden hiervan zijn gegeven in (r9):

(tg) ^. F{lj ging boodschappen doen fallochtoon]
b. Ging Jan banaan eten. lallocht oonf
c. Ik ga daar etens hopen. [allochtoon]
d En toen ginghij Supermanfrlm hijken [allochtoon]
e. Toen gingtiebillen øfvegen [allochtoon]

De uitingen als in (r8) en (r9) geven door de compositie gaan+infrnitief
en het type lijdend voorwerp een perspectief op de gebeurtenis weer die
atelisch is. Het is bij deze uitspraak handig om weer even terug te grijpen op
het idee van de tijdslijn. In (zo) geef ik verzonnen voorbeelden van zinnen
met een type lijdend voorwerp als in (r8) en (r9) maar zonder gaøn omhet
wat makkelijker te maken (het gebruik van ga.an roept voor aN-sprekers
immers meteen de betekenis van toekomende trjd/te beginnen met of zich
zterplaatsen op). Probeer van de zinnen in (zo) îa te gaan op welke wijze
de toestand van de gebeurtenis voorgesteld wordt: één die de gebeurtenis
natuurlijk met een eindpunt voorstelt (telisch) of één die de gebeurtenis
zonder eindpunt voorstelt (atelisch) zoals respectievelijk in (r3) en (r6):

(zo) a. Zlj eet appels
b. Zit drinkt bier

De aanwljzíng welke tijdslijn er op (zr) van toepassing is, vormen de toe-
voegingen in/binnenvijf minwten enop. (2r)laatziendat het niet mogelijk
is om de gebeurtenissen in (r8) en (r9) met een eindpunt voor te stellen:

(zr) a. '!'Zij eet appels in/ binnen 'oijf minwten vi¡nn lø¡l Zi j eet vijf minwten
lang appels

b. *Z|j eet appels op
c. 't'Ztj drinkt bier in/binnen aijf minøten MAAn urzr Zij drinkt oijf

ntinøten langbier
d. "Zli drinkt bier op
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Op het moment dat het lijdend voorwerp 'iets' aanduidt datnaar hoeveel-
heid en vorm niet afgebakend kan worden, kan de hele gebeurtenis niet
meer met een eindpunt voorgesteld worden. Dit verklaart het contrast tus-
sende zinzij eet een appel als in (r 5)waarineen øppel eenconcrete enrireir is
ende zin zij eet øppelswaarinappels naar hoeveelheid niet te begren zenvalt.
De combinatíe gaan+infrnitief met een type lijdend voorwerp dat niet naar
concrete entiteiten verwijst, vormt in totaal 63%o van de gevallen waarin
gaan+infrnitief met een lijdend voorwerp voorkomt.

Nog meer aanwijzingen dat het leeuwendeel van de gaan+infrnitíeven
met atelische activiteiten samengaat dus activiteiten die niet met een eind-
punt voorgesteld kunnen worden, is dat gaan+infinitief niet met een lijdend
voorwerp gecombineerd wordt terwijl dat wel zohad kunnen zijn (zza,c)
of moeten zijn (zzb):

(zz) a. Hlj zeitegen de juffrouw: 'Ik ga even me ... Ik ga. even d.rinþen'
fallochtoon]

b. 'Ve hebben geen beker.' Zeihíj ... Zei ze:'Ga maar in je handen
doen.'Zei ze: 'Okee, ga. maar in je handen doen.' lallochtoon]

c. Ik gø wel zelf zoeþen. fallochtoon]

Bovendien zeggen de kind eren z 4 maal gaan+infinitief waarvan de infi nitief
tot het type werkwoord behoort dat nooit met een lijdend voorwerp als
ander element in de zin gecombineerd kan worden. De uitingen in (23)
kunnen de gebeurtenissen uitsluitend atelisch voorstellen. De tijdslijn in
(r6) is op deze uitingen van toepassing. In (23) is de aandacht gericht op de
activiteiten aecbten, poepen en zaerþen als zodanig zonder dat die mer een
natuurlijk eindpunt weergegeven kunnen worden:

þù ^. 'Mag ik ook drinken?' Zei ze:'Nee, tot hij klaar is, want anders
gaan juIlie daar u e cb te n' [allochtoon]

b. Jantje ging poepen... Toen gingtie poepen. lallochtoonl
c. Hij zei: 'Ja.' Hij ging springen fallochtoon]
d. Toen gingtie uterþ,en. [allochtoon]

In de uitingen in (24) herhalen de kinderen de infinitieve n lopen en hwilen.
Deze herhalingenversterken de betekenis dat de activiteitenhwilerc enlopen
voortduren en voortduren (atelisch) (zie ook Boumans in deze bundel):
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b. Toen zei hij tegen zijn vader: ''V/eet ie deze som?' Toen zei hij,
toen zei zijnvader; 'Houd je bek!' [allochtoon]

c. Ja, ik þen eenhele mooie mop in het Marokkaans' fMarokkaan]
d. Er wa... wacht. Wacht, ik heb 'moergeten. Ja. Er was eens een

Nederlander, die wou een Belg worden. fallochtoon]

E éntalige en tru e etalige þ.ind'eren
Het bliikt dat allochtone kinderen een geheel eigen gebruik van
ga.d.n+infr.nitief vertonen waaÍaan zij als groep te herkennen zijn' Met de-
ze constatering kunnen we de vraag stellen of dit specifieke gebruik van
gad.n+iîfrnitief ook bij Nederlandse ééntalige kinderen terug te vinden is?

Een hele kleine aanwijzingdat dit niet het geval is, is terug te vinden
in de data zelf . Eén van vijf ga.a'n+inñnitieven die heel zeker volgens de
AN-grammatica geanalyseerd kan worden, wordt gezegd door het enige au-
tochtone kind in dit corpus, namelijk de uitingin (z¡c)' Volgens kindertaal-
onderzoeker Verrips lijkt het gebruik van g aan+infrnitief in de mopjes niet
karakteristiek te ziin voor Nederlandse autochtone kinderen. Nederlandse
kinderen die wel een leeg werkwoord als gaan in combinatie met een infi-
nitief gebruiken, zijn veel jonger dan de kinderen die de mopjes vertellen'
De Nederlandse kinderen die gøøn gebruiken doen dat bovendien in een
stadium waarin gaan niet in de verleden djd kan voorkomen' De jonge
kinderen zeggendus wel ih ga springen, maar niet iþ ging springen (zie ook
$4). Volgens kindertaalonderzoeker Van Kampen is het wel van jonge au-
tochtone kinderen bekend (ongeveer v an z tot 5 iaar) dat zij gaan+infrnitief
op dezelfde wijze kunnen gebruiken als de allochtone oudere kinderen. Zij
kunnen'poesje gaøt slapen' zeggenterwijl het kind oP een slapend poesje
wiist. Het is echter niet bekend of oudere Nederlandse kinderen ook deze
betekenis van ga.øn+infinitief hebben. Het is nu natuurlijk niet zo dat we
zomaar mogen concluderen dat allochtone kinderen - omdat zij betekenis-
sen uitdrukken die misschien ook door veel jongere autochtone kinderen
gebruikt worden - nog in een vroeg kindertaalstadium zijn blijven steken!
Het verschil tussen autochtone en allochtone kinderen is natuurlijk dat de
eerstgenoemde kinderen slechts êén :'aal verwerven terwijl de allochtone
kinderen twee (en misschien zelfs wel meer) talen verwerven op zeer jon-
ge leeftijd. Het kan daardoor zo zrjn dat het gebruik van gaan+infinitief
bij ééntalige kinderen eerder begint en sneller verdwijnt dan bij
twee- of (meer)talige kinderen. Deze laatstgenoemde kinderen kunnen
ga.an+infrnitief als strategie hanteren om bijvoorbeeld in hun mopjes ele-
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menten weg te laten v¡aarvan de betekenis uit de context al duidelijk is (zie
ook hierna). Nader onderzoek zaI dit moeten uitwiizen.

4. Gøøn+infrnitief op het niveau van de narratieve structuur

Tot nu toe hebben we de betekenis van ga.a.n+inñnítief op het niveau van
de uiting besproken. Echter, in mopjes vinden ook temporele verwijzingen
tussen de uitingen plaats. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld opeenvolgende
gebeurtenissen binnen een mopje op chronologische volgorde te presente-
ren. Mopjes worden op een zodanige wijze verteld dat alle uitingen aan
andere uitingen temporeel gelieerd zijn. Middelen waarmee kinderen hun
mopje temporeel kunnen structureren zijn de werkwoordstijd van
gaan+infr,nitief, het gebruik van (en) toen en andere bijwoorden en het
plaatsen van gaa.n op de eerste positie van de zin;het zogenaamde Vr-
verschijnsel (zie Bennis).

W e r þ,r.u o or d stij d a øn gaan
Volgens een onderzoek van de aalkundige Aarssen heeft een meerderheid
van de tweetalige Turkse kinderen in Nederland in de leeftijd van tien jaar
een voorkeur voor het gebruik van de onvoltooid verleden tijd in hun
Nederlandse narratieven. Verder laat dit onderzoek zien dat Nederlandse
ééntalige kinderen evenveel onvoltooid verleden als tegenwoordige tijd ge-
bruiken. Op basis van dit onderzoek verwachten we dezelfde verdeling
van werkwoordstijden in de mopjes terug te vinden voor de allochtone
kinderen en het ene autochtone kind. In tabel z zijndewerkwoordsvormen
van alle gaan+ínfrnitief uitingen bijeen gebracht. We zien dar alle kinderen
een grote voorkeur aan de dag leggen voor de verleden tijd. De verhou-
dingen tussen de groepen kinderen verschilt nogal. Er is een tendens waar-
neembaar dat het ene autochtone kind en de Turkse kinderen het meesr en
de allochtone en Marokkaanse kinderen het minst de verleden tijd gebrui-
ken. Merk op dat het ene autochtone kind slechts de verleden tijd gebruikt.
Dit stemt dus niet overeen met het onderzoek van Aarssen:
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Tabel z: Het gebrwiÞ aa'n ga.a'n+inrtnitief in tegenraoordige en/of verleden
tiid

etniciteit/herkomst tegenwoordige tijd verleden tijd totaal

allochtoon 12 24Y" 37 76'/"
Marokkaanzz5Yo6Tr%
Turk z 8o/o 24 92o/"
autochtoonooTo3roo"/o

49
8

z6
3

totaal t6

Indien we gedetailleerder naar de mopjes kijken, blijkt dat in 19 mopjes
ga.a.n+infrîitief meerdere keren voorkomt. (29) en (3o) illustreren dit:

(rg) Er was een, er was een Turk, die ging die '..Toen gingdie naar boe-
ken Þopen. Hij had geen geld. Toen hebtie gestolen. Toen gingdie
wegrennen. Toen ging die van boekenwinkel, ging diepolitie bel-
len.Toen ging ð,e politie þomen'Toen gingdie dat oangen'Toen
ging die naat ... met politie mee. Toen gingdie in de gevangenis.

fHalit, Turk]

(¡o) Er was een ... Jantje ging naar school. De meester zei: 'Morgen
moeten jullie allemaal kaal zijn) H\ dacht èh .'. Hij wilde niet
kapper toe ... hij v¡ilde niet zijn hoofd scheren' 't Volgende dag,
de volgende dag kwam Jan naar school ..' Toen ging de meester
Þ.ijhen of iedereen zijnhaar... sch..' afgeknipt hebt. Toen gingtíe
naar Jantje Þijken. Toen ging Jantje zljnbroek uittreþþ.en. Toen
raakte die zijn kontje aan.Zei de meester ... Hij had zijn broek
uitgetrokt. Had 'ie aan de kontje aangeraakt' Toen zeidie: '\üüat
een gladde hoofd.' [T".k]

De mopjes in (z) en (3o) laten al zien dat de kinderen consequent in
hun mopje gaøn+infr,nitief in de verleden tiid zeggen. Zij representeren
de gebeurtenis of activiteit vóóraf.gaand aan het moment (tijdstip) van de
uiting. Tabel 3 laat bovendien alle verdelingen naar werkwoordstijd van
gaan+infrnitief in één mopje zien. Ook in die mopjes hanteren de kinderen
overwegend de verleden tijd, namelijk in 16 van de r9 mopjes:

Tabel 3: De ,erd.eling naar zaerhwoordstijd (tegenruoord.ige en/of aerleden
tijd) van vaher gebraih ga.an+inrtnitief in een mopje

werkwoordstljdvan gaan allochtoon Turk Marokkaan totaal

tegenwoordigetijd r o o rverledentijd rr 4 r t6beidetijden r r o z

totaal13trtg

Er zijn twee mopjes verteld waarin een Turks en een allochtoon kind de
tegenwoordige en verleden tijd door elkaar gebruiken (zie tabel 3). De
fragmenten van deze mopjes in (3 r) en (32) laten zien dat de twee kinderen
hun mopjes in de verleden tijd vertellen maar dat de directe rede oftewel een
citaat aanleiding geeft ror de regens¡oordige tijd. Dit afwisselend gebruik
van werkwoordstijden maakt geen inbreuk op het consequenr gebruiken
van dezelfde werkwoordstijd maar kan als een stiilmiddel b.schorrwd *or-
den:

(¡t) Jantje ging naar,Jantje ging naar ... Jantje ging naar de bouw en
hij durf 'r nier om te springen. Itsrij zeí tegen die andere meisje:
'Durf jij 'r?' Hij zei 'Ja.' Hij ging springen.Toen ging,t hij ook
proberen. Toen ... hg ging op z'nkop vallen. Ging tie gelijk naar
huis. Hij regen mama: 'Ik heb bloed, ik heb bloedt' Zeiz,n moeder:
"Ja, okee, ik gø wel even uitoegen.' Zei z,n moeder: .Okee, ik
breng naar de ziekenhuis'. Zejhij: 'Nee, nee, ik ben bang, nee, ik
ben bang, ik hoef nier naar de ziekenhuis, met mij gaat het heel
goed,' zeihij: 'Nee, ik ga nier, ik ga niet, ik ga niet, ik wil met papa
gaan.' Zei ze: 'Nee, je gaat, papa zìt nu re werken., fallochtoonj

ßr) Er was een Turk. Gingbij z'n tante slape . En èh, zei die: .Kom, gø
de televisie uitdoen. Ga op de bank sløpen., Toen zei die: .Nee.,
Zeit z'n ranre: Ja.' Toen ging'ie builen, huilen, huilen. Toen zei
z'n tante'\X/il je met mij slape?' Ja.' Toen zei die:.Goed. Kom
maar.'Ging die in de bed, en z'ntante ging ook in de bed. De
tante ging ook naar bed. Ja, de ranre ging ook naar bed. En èh ...
zei die ... zei 2e... die jonge zei:'Magik me vinger in je garsteke?,
Toen zei die:'Nee.'Toen zei z'ntante: 'Nee., Toen zeiz,ntante;
'Nee.'Toenging die hwilen,huilen, huilen. [Harun, Turk]
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\Øat betreft het gebruik van de werkwoordsvormen in mopjes signaleer ik
een opmerkelijk verschil tussen kinderen en volwassenen. Kinderen vertel-
len hun mopjes in de verleden tijd terwijl volgens etnoloog Meder en antro-
poloog Kuipers volwassen sprekers hun moppen in de tegenwoordige tijd
-r..t.ll.tt. Volgens een eerste inventarisatie van Meder blijkt dat kindererr
ongeacht hun etniciteit rond het I o- r ze jaar overschakelen van het veftellen
,ra., mopj.s in de verleden djd naar de tegenwoordige djd. Het kan zijn
dat kinJeren de verleden tijd gebruiken om een bepaalde werkelijkheid tc
creijren die niet overeenkomt met 'onze' werkelijkheid zoals dat ook met
het vertellen van sprookjes gebeurt: " Er zøa,s eens .'.".

Het gebrøiÞ aan bijwoorden
De kinderen kunnen hun mopjes temporeel structuren door middel van
het gebruik v antoen.Alle kinderen gebruiken toen oP dezeffdewiize..Toen
in dã mopjes heeft de functie van een bijwoord in de betekenisvan dan en

niet raanneer. Daarmee drukt toen een oPeenvolging van gebeurtenissen
uit. volgens de taalkundige Aarssen gebruiken kinderen dit type toen als

een makkeliik element om hun uiting of mopje mee op re kunnen srarten.
zli doen dit in totaal 3z keer zoals in tabel 4 te zien is. ook het prototy-
pische gebruik van en toen geeftuitdrukking aan een reeks van opeenvol-
gende acties. Het is opvallend dat de Marokkaanse kinderen nauwelijks
en de Turkse kinderen het meest een dergelijk toen realiseren. Deze verde-
ling laat voor het eerst een zeer duidelijk verschil zien tussen de groep
Marokkaanse en Turkse kinderen:

Tabel 4: Het gebrwiÞ, oa.n toen øls bijwoord in de beteþ.enis rtan'd'øn'

In de uitingen in (33) ziin t'wee voorbeelden van het gebruik van toen
door de kinderen gegeven. Bijna alle uitingen hebben de volgorde toen,

- g4.a.n2i

ßÐ ^. Toen ging Nederlander uit de raam aliegen fMarokkaan]b. toen, toen ging Nederland vallen [Murai, Turk]

Er is één uiting waarin het onderwerp russen toen en ga.a.ngeplaatst wordt,* .r-]: één uiting waarin het onderwerp niet op goir rrolgt ,o"1, respec_
tievelijk Q4a) en (34b) laten zien:

ß+) ^. En roen, rcen Marokkøan ging vallen fMurat, Turkl
b. Toen ging'r. bij ook proberen fallochtoon]

Naast toen zijn ook andere bijwoorden een middel .waarmee een mopje
temporeel gestructureerd kan worden. De combinatie gaan+infr,nitief-en
het bijwoord zaeerlaatziendat de kinderen de gebeurtenisen die in de mop
verteld worden op chronologische wijze vanãpeenvolgende gebeurtenis-
s en pres enreren : her onderw er p zo als J antj e in þ 5 a) p aki b, t t op e nopnieuw
op nadat hij deze activiteit enige tijd niet verricht heeft:

ß ) ^. Ging Janqe weer lopen, lopen. lallochtoonlb. Jl" ging naar ... mer z'n moeder naar de winkel. lHij zagvijf gul_
1.1 "p de grond leggen. IF'rl zag ... hij ging *"", d.ooriopin.-lal_
lochtoonl

c. En nog. En die Nederlander ging weer bier halen. fallochtoon]d. Een uurtje later gingJantje weer q)ra.gen fDemet, Turk]

Gaan op d,e eerste positie in d.e uiting
In het nN is de eerste positie van de zin gereserveerd voor het
(hulp)werkwoord indien de zin eenvraagzinof "J' gebiedende wijs (im-
peratief) is, zoals respectieveli jk $6a) en (36b) l"t.n z=ierr:

36) a. GaøtJanwerken?
b. (Zei de Marokkaan.) 'Ga eerst je handen ,(þa.ssen. isamir,

Maroklcaanl

ook kan in het Nederlands het verbogen werkwoord op de eersre positie
in de uiting staan terwijl d" uitingen g..r -rr"g.., of imperatiev en 

"ij-n m^a,
bevestigende zinnen, zoals $7) laat zien. daan komt ze-re' m""i op d.
eerste positie van de uiting voor.

allochtoon Ii r
Marokkaan I o
Turk t6 r
autochtoon o r
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