Dit is een goede vraag, hè?
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De ene vraag is duidelijker
een vraag dan de andere.
Waar zit dat ’m in?
MARC VAN OOSTENDORP

H

et Nederlands heeft drie
soorten vragen, die je
kunt plaatsen op een
schaal van ‘vraagachtigheid’. Een
voorbeeld van de sterkste categorie is dit:
Waar haalt Abraham de mosterd vandaan?
Deze vragen, die beginnen met
een vraagwoord als wie, wat of
waar, behoren tot de meest open
categorie: er zijn allerlei antwoorden mogelijk. Abraham kan
in principe zijn mosterd van iedere plaats ter wereld hebben gehaald, en hoewel er in de praktijk
misschien maar één antwoord
juist is, zijn er in theorie talloze
antwoorden mogelijk.
In een recent artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nederlandse taalkunde noemt de Gentse onderzoeker Karen De Clercq
dit soort zinnen het sterkst omdat
je door de vorm onmiddellijk
weet dat het om een vraag gaat.

Vraagteken

Ja/nee-vragen staan een stapje
lager op de schaal van vraagachtigheid. Ze zijn geslotener. Zoals
de naam al zegt, kun je er eigenlijk alleen ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden, en daarnaast wellicht ‘misschien’ of ‘weet niet’. Ook deze
vragen kun je nog herkennen aan
de vorm. Er is geen speciaal
vraagwoord, maar de persoonsvorm staat vooraan:
Haalt Abraham zijn mosterd
nu eens op?
De derde categorie, de zwakste,
heeft de vorm van een bewering:
Abraham is toch die man die
altijd mosterd komt halen?

Dit is het meest gesloten soort
vraag. De vraagsteller verwacht
alleen het antwoord ‘Nou, reken
maar!’ Wat zinsbouw betreft onderscheidt deze vraag zich ook
niet van mededelingen. Als er
geen vraagteken achter stond,
zou je in geschreven vorm niet
eens kunnen zien dat het een
vraag is.

Zinsmelodie

Die schaal van ‘vraagachtigheid’
gaat niet alleen over hoeveel
verschillende antwoorden je verwacht of hoe goed aan de zinsbouw kan worden afgelezen dat
er sprake is van een vraag. Uit
eerder onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het ook heel veel
te maken heeft met de zinsmelodie. Aan het eind van de derde
vraag, met de ‘gewone zinsbouw’,
gaat de intonatie sterker omhoog
dan aan het eind van de ja/neevraag. En in de vraagwoordvraag,
de sterkste categorie, gaat die
nog het minst omhoog. Hoe duidelijker je aan de zinsbouw kunt
aflezen dat het een vraag is, des
te minder behoefte je kennelijk
hebt om dit met toonhoogte te
benadrukken.
De Clercq beschrijft in haar artikel een aantal nieuwe aspecten
van deze schaal, onder andere
ontleend aan de Nederlandse
dialecten. Zo kun je in sommige
variëteiten zeggen:

Ik weet niet met wie of dat je
gepraat hebt.
Het woordenrijtje met wie of dat
bevat elementen uit het gehele
spectrum van de vraagschaal.
Met wie bevat een vraagwoord,
of is het voegwoord voor ja/neevragen (‘Weet jij of Abraham
zijn mosterd nu eens ophaalt?’)
en dat correspondeert met de
gewone volgorde.

Vertrek bus

De Clercq laat ook zien dat tussenwerpsels als hè niet zomaar
bij iedere vraag op de vraagschaal gebruikt kunnen worden.
Hè kun je bijvoorbeeld alleen
combineren met het zwakste
soort vraag:
- Wanneer vertrekt de bus, hè?
(Vraagwoordvraag, uitgesloten)
- Vertrekt de bus al, hè? (Ja/
nee-vraag, uitgesloten)
- De bus vertrekt al, hè?
(Goed)
Dat hè? alleen in de laatste categorie toegevoegd kan worden,
komt door de betekenis van dat
woordje: iets als ‘Ik weet het en
ik weet dat jij het weet.’ Die betekenis past naadloos bij zwakke
vragen, maar bij sterkere vragen
– die vragen naar echte informatie – hoort het duidelijk niet. <
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