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Langeveld, Pos en de grammatica 
 
 
Els Elffers 
 
 
Abstract – In M.J. Langevveld’s 1934 thesis Taal en denken (Language and thought) 
traditional grammar is severely criticized, but, nevertheless, its categories are largely vindicated. The 
philosopher H.J. Pos was Langeveld’s general mentor. Pos introduced him to phenomenology, which 
remained Langeveld’s guiding philosophy during his later carrier as an internationally renowned 
educationist. This contribution addresses the question whether Pos, who was experienced as a linguist, 
also influenced Langeveld’s grammatical ideas. 
  
Trefwoorden: Langeveld – Pos – grammaticale categorieën  
 
 
 
1. Inleiding 
 
In haar dissertatie bespreekt Saskia Daalder het belang van de filosoof Hendrik 
Josephus Pos (1898-1955) voor de “Praagse” structuralisten bij de filosofische 
onderbouwing van hun taalkundige principes. In 1934 vond in Praag een 
congres plaats waar de basis werd gelegd voor Pos’ rol als ”filosofisch adviseur 
van de Praagse linguïstiek”, zoals Daalder het uitdrukt (Daalder 1999: 3.2.1). 
 In 1934 vond ook een andere gebeurtenis plaats waarbij Pos een 
ondersteunende rol vervulde. Dichter bij huis, in Amsterdam, promoveerde 
Martinus Jan Langeveld (1905-1989) cum laude op het proefschrift Taal en 
denken. Een theoretiese en didaktiese bijdrage tot het voortgezet onderwijs in de moedertaal, 
inzonderheid tot dat der grammatika. Promotor was de pedagoog Philip 
Kohnstamm (1875-1951). Bij de totstandkoming van dit proefschrift was Pos 
op aanzienlijk belangrijker en persoonlijker wijze betrokken dan bij het werk 
van de Praagse linguïsten. Het is niet overdreven om te stellen dat zonder Pos 
niet alleen dit proefschrift nooit tot stand was gekomen, maar zelfs dat zonder 
Pos de intellectuele persoon waartoe Langeveld zich ontwikkelde niet had 
bestaan. 
 In zijn voorwoord dankt Langeveld, onmiddellijk na zijn promotor, Pos, 
“die mij meer dan men vragen mag, maar toch altijd nog minder dan ik 
verlangde van Uw kostbare tijd geschonken hebt en in de loop der jaren in vele 
gesprekken, soms tot diep in de nacht, de gelegenheid gegeven hebt, de 
wijsgerige behandeling der taalproblemen te leren van een der grondleggers van 
deze tak van wetenschap”.  
 Zelfs deze lovende woorden onthullen niet de volle waarheid over Pos als 
mentor van Langeveld. In feite zijn zowel Kohnstamm als Pos niet minder 



                 

geweest dan, zoals Langeveld het zelf in een autobiografisch geschrift 
formuleert, ”vroedvrouwen”, die hem vanaf het eind van zijn middelbare 
schooltijd terzijde stonden bij zijn “wedergeboorte” als academicus. 
Kohnstamm ontving hem bij zich thuis, waar Pos ook veelvuldig kwam. Beiden 
gaven hem privé-onderricht.1 Na zijn eindexamen en in de jaren die volgden 
creëerden zij, via hun eigen internationale contacten, voor Langeveld de 
mogelijkheid tot reizen langs belangrijke Europese universiteiten, waar hij 
colleges liep bij internationaal bekende geleerden op filosofisch, psychologisch, 
pedagogisch en taalkundig terrein. 
 Nog vóór Langeveld één college had bijgewoond van zijn studie Nederlands 
aan de Amsterdamse universiteit, had hij zich dankzij Kohnstamm en Pos al 
zeer breed intellectueel gevormd en een basis gelegd voor zijn latere 
ontwikkeling tot pedagoog, een kwalificatie waarvoor toen nog geen reguliere 
academische opleiding bestond. 2  Ook tijdens zijn studie en verdere 
loopbaanontwikkeling bleven Kohnstamm en Pos hem terzijde staan.3 
 In deze bijdrage gaat het om de betekenis van Pos voor de ideeën in 
Langevelds dissertatie die raken aan het kernthema grammatica, de woordsoort- 
en zinsdeelleer. Pos is één van Langevelds meest geciteerde auteurs, en daarbij 
gaat het steeds om passages waarin de grammatica centraal staat. Dat citaten en 
verwijzingen misschien nog geen compleet beeld geven wordt gesuggereerd 
door de uitspraak: ”Verschillende inzichten dank ik aan een onuitgegeven 
Colloquium van Prof. Pos. Het is niet wel mogelijk telkens aan te geven welke 
en in hoeverre” (Langeveld 1934: 50). Dit type uitspraken doet Langeveld 
vaker. 4  Ook zonder bronvermelding kunnen we Pos dus tegenkomen in 
Langevelds werk.5 Ik zal mij hier concentreren op de vraag in hoeverre dat zo is 
met betrekking tot Langevelds ideeën over woordsoorten en zinsdelen. 

1Pos gaf Langeveld wekelijks privélessen op maandagavond van half acht tot half 
één ’s nachts. Dit en andere biografische details ontleen ik aan de waardevolle 
biografie van Langeveld die Jaap Bos in 2011 publiceerde. Volgens Bos (2011: 69) 
was Kohnstamm voor Langeveld, die zelf niet uit een academisch milieu kwam, een 
“vader”, Pos een “oudere broer”.  
2 “Wie iets op het terrein van de sociale wetenschappen wilde gaan doen, volgde een 
studie Nederlands met als bijvak filosofie en geschiedenis. En dat is dan ook precies 
wat Langeveld heeft gedaan” (Bos 2011:60). Bos neemt aan dat Kohnstamm 
Langeveld dit studietraject heeft geadviseerd. 
3 Langeveld ontwikkelde zich tot een internationaal zeer bekend pedagoog. Hij 
speelde een belangrijke rol in de zgn. “Utrechtse school” die een fenomenologische 
benadering van de menswetenschappen voorstond. Langeveld werd door Pos op het 
spoor van de fenomenologie gezet (Bos 2011: 57). 
4 Zie Langeveld (1934:18 en 44).  
5 Bos (2011: 128) raadpleegde Langevelds aantekeningen bij Pos’ colloquium, en 
stuitte inderdaad op passages die terugkeren in Taal en denken. 

 

                                                 



 

 Met dit thema komt een wat onderbelicht aspect van de relatie Pos-
Langeveld in beeld. Van Pos staat het taalkundig-georiënteerde werk meestal 
niet centraal in de belangstelling.6 Langeveld heeft na 1935 niets taalkundigs 
meer gepubliceerd, terwijl het pedagogische oeuvre, waarmee hij beroemd werd, 
enorm is. Begrijpelijkerwijs krijgt binnen hun relatie het taalkundige aspect 
doorgaans geen aandacht.7 Toch is dit aspect niet helemaal onbelangrijk, zoals 
ik hoop te laten zien. 
  
 
  
2. Langevelds proefschrift. Verwijzingen naar Pos 
 
Taal en denken begint puur taalkundig, met een grondige kritiek op de gangbare 
woordsoort- en zinsdeelleer, gevolgd door de presentatie van een eigen visie op 
taal en taalstructuur. De rest van het boek heeft een 
ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch-didactisch karakter. Taal en 
taalonderwijs staan daarbij centraal, maar in een breed perspectief van denk- en 
cultuur-onderwijs. Het accent ligt op filosofisch-psychologische grondslagen, 
maar in de laatste hoofdstukken ook op praktische aspecten van het 
taalonderwijs.8 
 Vrijwel alle verwijzingen naar Pos staan in het tweede hoofdstuk “Schets 
ener grammatiese theorie.” In het eerste hoofdstuk “Bezwaren tegen de 
gangbare grammatika”, dat in taalkundige en taalonderwijskringen verreweg het 
meest bekend is geworden, betoogt Langeveld dat er met de traditionele 
woordsoort- en zinsdeelleer zo veel mis is, dat het hele stelsel als reddeloos 
verloren moet worden beschouwd. Een nieuw stelsel zal vanaf de bodem 
moeten worden opgebouwd. In het tweede hoofdstuk wil Langeveld een 
aanvang maken met die wederopbouw. Zijn ideeën over woordsoorten en 
zinsdelen staan in dit hoofdstuk.  

6 Daalder (1999: 7) spreekt van “Pos’s little known works [..] on text interpretation, 
grammar and syntax”. In Daalder (1999) en Daalder&Noordegraaf (1990) staat Pos’ 
taalkundig-georiënteerde werk juist centraal. 
7 Langeveld publiceerde tussen 1929 en 1935 een aantal taalkundige artikelen in De 
Nieuwe Taalgids, met als onderwerp o.a. tussenwerpsels, Bühler, Reichling. Dat de 
taalkunde een rol speelde in het vroege contact met Pos blijkt uit Langevelds 
beschrijving van zijn Pos-privatissima als “filosofisch en taalwetenschappelijk”. Bos 
karakteriseert ze echter als “vijf uur fenomenologie en filosofie”, een kleine 
bevestiging van de onderbelichting van het taalkundige aspect in het contact Pos-
Langeveld (Bos 2011: 61 en 69). 
8 De grote diversiteit aan onderwerpen maakte het boek volgens Gerlach Royen 
“rammelig en rommelig” (Royen 1935). 

 

 

                                                 



                 

 Het hoofdstuk heeft een onevenwichtige structuur. Langeveld begint met 
een filosofisch-georiënteerde bespreking van basisbegrippen als ‘grammatica’, 
‘woord’, ‘zin’, e.a., waarbij ook onderwerpen als ‘homonymie en synonymie’ en 
‘vormwoorden en inhoudswoorden’ aan de orde komen. Vrij abrupt wordt dan 
een reeks woordsoorten geïntroduceerd, wat later een viertal zinsdelen. Het 
hoofdstuk eindigt weer algemeen, met “enige opmerkingen over het wezen der 
taal in verband met de grammatiese theorie”, gevolgd door een uitvoerige 
literatuurlijst, waar Pos als enige met een groot aantal (elf) items 
vertegenwoordigd is.  
 Het belangrijkste expliciete beroep op Pos in dit hoofdstuk betreft de 
metatheoretische vraag wat grammatica eigenlijk is. Pos’ kijk op deze kwestie is 
filologisch-pragmatisch. Hij ziet grammatica als een van de hulpmiddelen bij 
tekstinterpretatie, en Langeveld volgt hem hierin: “Die grammatischen Begriffe 
sind Hilfsmittel der Interpretation, da sie dem Zweck des Verstehens 
untergeordnet sind “ (Pos 1932: 3, geciteerd in Langeveld 1934: 39). Dit idee 
loopt als een rode draad door het hele hoofdstuk. 
 Andere verwijzingen naar Pos zijn incidenteler: korte voetnoot-
vermeldingen van een werk van Pos, naar aanleiding van een behandeld begrip 
of idee. Bij de woordsoort- en zinsdeelleer ontbreken verwijzingen naar Pos. 
 Langevelds “schets” verwijst ook naar andere taalkundigen (bv. Jespersen, 
Brøndal, Gardiner, Overdiep, Reichling), en (taal-)filosofen uit heden en 
verleden (bv. Aristoteles, Cassirer, Bühler). Substantieel gebruik maakt 
Langeveld van inzichten van Jespersen, zoals we verderop zullen zien.  
 
 
3. Traditionele begrippen zonder “criteriologie” 
 
De genoemde abrupte introductie van woordsoorten en zinsdelen, zonder enige 
definiëring of motivering, is in twee opzichten merkwaardig, zeker tegen de 
achtergrond van de inhoud van het eerste hoofdstuk. Daar wordt het 
traditioneel-grammaticale begrippenapparaat als fundamenteel tekortschietend 
beoordeeld: “dit ganse begrippenapparaat [is] in wezen -en dus niet incidenteel- 
ontoepasselik” (Langeveld 1934: 26). Bovendien wordt uitvoerig betoogd dat 
een wetenschappelijk verantwoord grammaticaal systeem moet berusten op 
goedgefundeerde uitgangspunten, die de basis vormen voor alle te 
onderscheiden categorieën, een “criteriologie” in Langevelds formulering (o.c.: 
20). Een van zijn hoofdverwijten aan het adres van de traditionele grammatica 
is het ontbreken van zo’n criteriologie. Bij definities worden de “meest 
uiteenlopende middelen” ingezet: “Men definieert door de betekenis, door de 
funktie, door de vorm, door de zinsbouw, door het met-elkaar-voorkomen 
enz.” 
 Niet alleen worden Langevelds eigen woordsoorten en zinsdelen 

 



 

gepresenteerd zònder beroep op criteria, laat staan op een “criteriologie”, ook 
zijn ze geenszins “nieuw”. Zowel de woordsoorten als de zinsdelen zijn, zoals 
in de volgende paragraaf uitvoeriger zal worden uiteengezet, overgenomen uit 
het oude systeem. Langeveld suggereert in het eerste hoofdstuk weliswaar dat 
mogelijk enkele onderdelen van het oude systeem “gespaard” moeten worden, 
maar de allesoverheersende boodschap is de noodzaak tot algehele vernieuwing, 
omdat “hier met “bijwerken” niets meer te redden valt” (o.c.: 35).    
 Dit alles moet gezien worden in de context van toenmalige discussies over 
grammatica en grammaticaonderwijs. Kritiek op de traditionele grammatica was 
in de eerste helft van de 20e eeuw een bijzonder gangbaar verschijnsel. 
Langeveld kon voor zijn eerste hoofdstuk putten uit zowel het gedachtegoed 
van de idealistische, op “levende taal” gerichte, “Taal en Letteren”-beweging 
van taalkundigen als De Vooys, als uit dat van het wat latere (pre-
)structuralisme van bv. Jespersen. 
 Meestal was bij deze kritiek sprake van overgeneralisatie op basis van 
incidentele eigenschappen van de toenmalige grammatica. Die leidde tot 
algemene etiketteringen als ”filosofisch” of “normatief”, waardoor de gehele 
traditionele grammatica werd veroordeeld als “onwetenschappelijk”, “a-
prioristisch” of “verouderd”. Niet zelden werd gepleit voor een totale 
grammaticale vernieuwing. Tegelijk handhaafde men in de praktijk de gangbare 
categorieën vaak, hetzij omdat “de school niet kon wachten” op de wetenschap 
(die nog niet zo ver was), hetzij omdat de begrippen toch, soms in een 
“opgeschoonde” vorm, bruikbaar werden geacht. Er was. kortom, weinig 
parallellie tussen het oordeel over de traditionele grammatica en de grammaticale 
praktijk.9 
 Langeveld was dus niet de enige die een negatief oordeel over de traditionele 
grammatica koppelde aan handhaving van traditionele woordsoort- en 
zinsdeelcategorieën. Wel is bij hem de tegenstelling extreem. Nergens werd de 
grammaticale traditie zo fundamenteel bekritiseerd als in Taal en denken; en 
nergens werd een “grammatische theorie” ontwikkeld met zo a-prioristisch 
gepresenteerde woordsoorten en zinsdelen. 
  In de volgende paragraaf ga ik meer in detail in op Langevelds grammaticale 
categorieën. Daarna kom ik terug op de vraag of Pos’ inzichten van belang zijn 
geweest voor Langevelds woordsoort- en zinsdeelleer.  
 
 
4. Woordsoorten en zinsdelen bij Langeveld 
 

9 In Elffers (1982) en Elffers en De Haan (1984) wordt dieper ingegaan op deze 
paradoxale houding tegenover de traditionele grammatica.  

 

 

                                                 



                 

Hiervoor heb ik gesuggereerd dat Langeveld eenvoudigweg een rij 
woordsoorten en zinsdelen presenteert. Het ligt genuanceerder. Langeveld 
bespreekt wel degelijk principes waar de categorieën op gebaseerd zouden 
moeten zijn. Wat ontbreekt is een link tussen deze principes en de categorieën. 
 
3.1. Woordsoorten 
 
Langeveld wil de woordsoorten funderen op de veronderstelde positie van 
woorden op de schaal ”zelfstandig - afhankelijk”, waarbij verwezen wordt naar 
Jespersens “ranks”-theorie. In bv. “rode boek” is ”rode” het afhankelijke 
element, “boek” het zelfstandige, omdat het element “rode” het 
element ”boek” nader bepaalt. Woordsoorten, in dit geval adjectief en 
substantief, zijn volgens Langeveld substitutieklassen in constructies 
waarbinnen de bijeenhorende elementen gekenmerkt worden door dit soort 
afhankelijkheidsrelaties tot andere klassen: “Dat is het schema der ganse 
woordvoorraad: een substitutie-verband welks leden in een scala van 
afnemende substitutiegeschiktheid geordend zijn”(o.c.: 50). Langeveld ziet het 
hele woordsoortensysteem als één doorlopende reeks posities op deze ene 
afhankelijkheids-dimensie, vergelijkbaar met de reeks natuurlijke getallen, of 
met het periodiek systeem der elementen.  
 Deze laatste vergelijking staat niet in Taal en Denken, maar in het artikel 
Jespersens theorie der “ranks”, dat ook in 1934 verscheen, in De Nieuwe Taalgids. Dit 
artikel is van belang, omdat er, anders dan in Taal en denken, expliciet afstand 
genomen wordt van Jespersens visie dat de “ranks“- ordening niet parallel loopt 
aan de indeling van woorden in woordsoorten. Op Jespersens argumenten voor 
deze visie wordt echter niet ingegaan. Uitvoerig laat Jespersen in zijn Philosophy 
of Grammar (1924), het boek dat in Langevelds artikel centraal staat, zien dat één 
woordsoort met verschillende “ranks” kan corresponderen, ondanks een zekere 
voorkeur voor een bepaalde “rank”. Substantieven zijn bv. vaak “primaries”, 
maar kunnen ook “secondaries” zijn (vgl. “women” vs. “women writers”) 
(Jespersen 1924: 98-107). Niettemin acht Langeveld woordsoorten 
definieerbaar in termen van een bepaalde “rank”. 
 Langeveld onderscheidt uiteindelijk “[…] het vlg. schema van de orde der 
woordsoorten […]: I. Naamwoorden (1. zelfstandige naamwoorden, 2. 
voornaamwoorden, 3. bijvoegelike naamwoorden, 4. telwoorden), II. 
Werkwoorden, met uitzondering van de nominale vormen, III. Verbindingswoorden 
en woorden die bij een hele zin kunnen staan (1. voorzetsels, 2. voegwoorden, 3. 
bijwoorden), IV. Uitroepwoorden […] (o.c.: 54). 
 Afgezien van het niet parallel lopen van “ranks” en woordsoorten, stuiten 
we hier op het probleem dat het door de hiërarchische classificatie onduidelijk 
is hoe deze opsomming moet worden geïnterpreteerd in termen van de 

 



 

continue afhankelijksdimensie die Langeveld zich voorstelt.10  
 Het grootste probleem is natuurlijk het ontbreken van enig betoog waaruit 
blijkt dat een indeling van woorden op basis van het principe van syntactische 
afhankelijkheidsrelaties (in Langeveld 1934’ ook “functies” genoemd) resulteert 
in de door Langeveld onderscheiden reeks woordsoorten. Die hebben daardoor 
de facto het karakter van a priori aangenomen categorieën.  
 In Stutterheims bespreking van Taal en denken wordt precies deze conclusie 
getrokken ( Stutterheim 1936). Na te hebben aangetoond dat Langevelds 
woordsoorten niet te funderen zijn op de veronderstelde afhankelijkheids-
rangorde (vgl. de exact gelijke opbouw van “hel rode boek” en “heel hard 
lopen”) stelt Stutterheim dat Langevelds woordsoorten kennelijk een voor-
wetenschappelijk a priori-karakter hebben, waarbij impliciet semantische 
overwegingen een rol spelen. Zijn conclusie is dat Langevelds woordsoorten 
“zeker niet wetenschappelijker zijn“ dan de gangbare traditionele categorieën.11 
 
3.2. Zinsdelen 
 
Langevelds bespreking van de zinsdelen is nog ongrijpbaarder dan zijn betoog 
over de woordsoorten. Hier ontbreekt in eerste instantie elk beroep op een 
basisprincipe, noch wordt er expliciet een “schema van de orde der zinsdelen” 
gepresenteerd. De vier zinsdelen die Langeveld onderscheidt , aangeduid als S, 
P, O en B, verschijnen voor het eerst, tussen haakjes, in een uitspraak over 
zinsdelen in het algemeen (o.c.: 51). Die uitspraak luidt dat de ordening der 
zinsdelen een doorbreking van de ordening der woordsoorten is. Daarmee wordt 
bedoeld dat bv. het syntactische bijeenhoren van “men” en “zou” in “men zou” 
alleen mogelijk is als “men” en “zou” tot verschillende woordsoorten behoren. 

10 Het verbogen werkwoord is “II” bij Langeveld en “secondary” bij Jespersen. Dit 
suggereert dat I als geheel “primary” is. De verhouding adjectief-substantief (beide 
in I) is echter ook die van “secondary” en “primary”. Stutterheim (1936) signaleert 
dit probleem. 
11 Voor alle besprekingen van Taal en Denken (Reichling 1934, Royen 1935, 1936, 
en vooral Stutterheim 1936) geldt dat de toon veel positiever is dan de feitelijke 
inhoud. Ik kan dit alleen verklaren uit een gedeelde waardering voor Langevelds 
serieuze intentie om de grammatica te vernieuwen. Veel eerdere critici 
marginaliseerden de grammatica ten gunste van andere taalkundige onderwerpen. 
Langeveld zag juist niets in “encyclopedisch taalonderwijs”, zoals hij o.a. De 
Vooys’ idee van “botaniseren in de taaltuin” aanduidde. Moedertaalonderwijs moet 
volgens hem de taalbeheersing bevorderen; de grammatica heeft daarbij een 
dienende functie, zij het niet als expliciet ontleedonderwijs (dat slechts het 
“regeltoepassingsvermogen” verhoogt, o.c.:125), maar gericht op het “taal-kunnen”, 
niet op het “taal-kennen”. 

 

 

                                                 



                 

Bij het syntactische bijeenhoren van zinsdelen is geen sprake van een 
afhankelijkheids- maar van een complement-relatie: “zou” is het complement van 
“men”. “Men” en “zou” vormen daarmee een “integratie-eenheid”. Langeveld 
onderscheidt verschillende typen integratie-eenheden, bv. ”inhoudswoord en 
inhoudswoord”, “inhoudswoord en vormwoord”. Bij de bespreking hiervan 
worden relaties tussen zinsdelen genoemd: 
 

“De integratie-eenheden bevatten de middelen van de “ontleding”, d.w.z. van 
het verstaanbaar maken van de zin. De eenheid: Inhoudswoord-
Inhoudswoord bevat verscheidene mogelikheden als bv. S-P, P-O, P-B. 
Integratie-eenheden zijn dus niet zonder meer de middelen der 
interpretatie” (o.c.: 69). 

 
 S, P, O en B worden vervolgens kort besproken in termen van hun onderlinge 
relaties. De betekenis van de hoofdletters wordt niet uitgelegd. In de 
uiteenzetting vallen wel de termen “subjekt”, “praedikaat”, en ”objekt”; niet de 
term “bepaling”, hoewel dit ongetwijfeld is waar de afkorting B betrekking op 
heeft. De vier zinsdelen zijn volgens Langeveld hiërarchisch gerelateerd in 
termen van “veronderstellen”, “anticiperen op”, of “begrijpelik zijn als 
afhankelik van”. S veronderstelt/anticipeert op P, P veronderstelt/anticipeert 
op O, O veronderstelt/anticipeert op B. Zo ontstaat een “doorlopende 
interpretatieve ordening van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4” (o.c.: 70). 
Deze ordening maakt volgens Langeveld de oude “definitories tegenstrijdige” 
inhoudelijke omschrijvingen overbodig. 
  Net als Langevelds woordsoorten, hebben ook zijn zinsdelen in feite een 
a priori-karakter, waarbij een impliciet beroep op de verworpen inhoudelijke 
criteria onvermijdelijk is. Hun veronderstelde onderlinge relatie, die als basis 
voor hun onderscheid wordt gepresenteerd, is alleen al door de diversiteit aan 
formuleringen erg ondoorzichtig (complementeren, veronderstellen, anticiperen op en 
begrijpelik zijn als afhankelik van zijn niet hetzelfde), maar ook zo 
psychologiserend geformuleerd dat het niet goed denkbaar is dat er een 
syntactische hiërarchie op gefundeerd kan worden. Bovendien past Langeveld 
de begrippen zelf los van de interpretatieve ordening toe. Hij zegt bijv. dat het 
subject, doordat het vaak vooropstaat, “geschikt” is als interpretatief 
uitgangspunt. In zo’n uitspraak fungeert de plaats in de ordening als een 
contingente eigenschap van een impliciet in andere termen gedefinieerd begrip. 
 Het ligt mogelijk aan de terloopse introductie en de ongrijpbaar-korte 
behandeling van de zinsdelen -niet meer dan twee pagina’s- door Langeveld, dat 
niet één recensent er aandacht aan besteedt. Reichling (1934) lijkt zelfs niet 
opgemerkt te hebben dàt Langeveld zinsdelen aanneemt. Hij stelt, naar eigen 
idee in afwijking van Langeveld, dat we “zo lang wij het betere niet hebben, van 
het oude kunnen houden wat niet met het Nederlandse systeem in contradictie 

 



 

staat”. Hij vindt dat dit voor een aantal zinsdelen geldt, zoals onderwerp en 
gezegde, geldt. Geen woord over Langevelds S en P. 
 
 
4. Woordsoorten en zinsdelen bij Pos 
 
Langevelds mentor Pos was geen grammaticus in de praktische zin van het 
woord, maar er zijn weinig grammaticale verschijnselen die niet door hem 
besproken zijn, doorgaans vanuit een filosofische invalshoek. Dat geldt ook 
voor de woordsoorten en de zinsdelen. We zullen zien of we iets van 
Langeveld’s ideeën herkennen. 
 
4.1. Woordsoorten 
 
In veel uiteenzettingen van Pos over woordsoorten worden de 
woordsoortbegrippen zelf niet geproblematiseerd. Zij dienen om naar bepaalde 
groepen woorden te verwijzen, waarover gereflecteerd wordt. 
  Van problematisering is wel sprake in Pos (1926), een in dialoogvorm 
gepresenteerde Inleiding in de Taalwetenschap. Dat woordsoorten niet definieerbaar 
zijn in inhoudelijke termen (bv. “ding” of “zelfstandigheid” in definities van het 
substantief) wordt uitvoerig betoogd.12  
 Maar ook definiëring in termen van “functie” is volgens Pos problematisch. 
Het substantief kan bv. niet “een woord dat de functie van subject kan 
vervullen” zijn. Niet alleen kan die functie ook door allerlei niet-substantiva 
worden vervuld, ook kunnen allerlei substantiva, bv. verbogen vormen, geen 
subject zijn. Een alternatief wordt niet gepresenteerd. De meanderende stijl van 
de dialogen maakt dat veel onderwerpen slechts fragmentarisch worden 
besproken. Dat geldt ook voor het onderwerp “woordsoorten”. 
 
4.2. Zinsdelen 
 
Kijken we naar de zinsdelen zoals besproken in Pos (1933), het artikel waar 
Langeveld zich uitvoerig op beroept voor de grammaticale metatheorie, dan 
treft ons een opvallende gelijkenis. Ook Pos introduceert zonder enige 
voorbereiding de vier zinsdelen: 
 

12 Pos (1926: 22 vlgg.) gelooft dat de te concrete inhoudelijke omschrijvingen van 
woordsoorten (“ding”, “werking” etc.) in oudere taalstadia wèl klopten. De 
abstractere inhouden ontstonden z.i. als gevolg van toenemende 
verwetenschappelijking, waardoor het natuurlijke “aanschouwelijke” wereldbeeld 
verdween. Dit idee wordt nader uitgewerkt in Pos (1927). 

 

 

                                                 



                 

Die grammatischen Begriffe stellen in abstrakter Form das Identische und 
das Ganze der Sprache vor. Gerade insofern sie es als abstrakte 
Bezeichnungen vorstellen [….], führt die Zusammensetzung nur dieser 
Bezeichnung zu keinem konkreten Satz. Diese Zusammenstellung lautet für 
unsere Sprache: Subjekt, Prädikat, Objekt, Bestimmung. (Pos 1933: 299)13 

 
Bij Pos treffen we eveneens een fundering van de begrippen in een 
“doorlopende interpretatieve ordening”. Het subject eist “das es ergänzende 
Prädikat; […]ohne das Prädikat ist es unvollständig. In diesem Sinne reduziert 
sich das Verhältnis der Grundbegriffe darauf, das das erste ein Zweites, dies ein 
Drittes usw. fordert, wobei sich das jeweils Folgende an Voriges anschliesst”. 
En ook Pos is van mening dat deze fundering “all die widerspruchsvollen 
Bestimmungen” van de zinsdeelbegrippen, die “zu inhaltlich bestimmt” zijn, 
overbodig maakt (o.c.: 301).14 
 Tenslotte hebben ook bij Pos de begrippen in feite een a priori-karakter, 
waarbij impliciet de verworpen inhoudelijke criteria een rol spelen. Het vage en 
psychologiserende karakter van de interpretatieve ordening noodzaakt hiertoe; 
bovendien doet ook Pos een beroep op de begrippen los van deze ordening. In 
zijn geval gaat het bij dit laatste om het taalgebondene van de ordening. Hoewel 
de interpretatieve ordening, net als bij Langeveld, in principe losstaat van de 
oppervlaktevolgorde in de zin, speelt die volgorde toch een rol. In het Duits is 
het subject het interpretatieve uitgangspunt omdat het vaak vooraan in de zin 
staat. In semitische talen, waar het predicaat vaak vooraanstaat, vormt dat 
zinsdeel het uitgangspunt (o.c.: 303). Dit kan alleen zo worden gezegd als de 
plaats in de interpretatieve volgorde een contingente eigenschap van de 
zinsdeelbegrippen is. Terecht stelt Daalder (1999: 47) naar aanleiding hiervan 
dan ook: “Pos’ poging om de vage inhoudelijke begrippen kwijt te raken is 
daarmee wel mislukt.”15 
 
  
5. Langeveld, Pos en de grammatica. Slotsuggesties  
 
We kunnen concluderen dat Langevelds ideeën over woordsoorten grotendeels 

13 Pos werkt, anders dan Langeveld, niet met afgekorte zinsdeelbegrippen. Jespersen 
en Overdiep doen dit wel, zij het niet dan nadat de volledige termen zijn 
geïntroduceerd. 
14 Pos betitelt zijn eigen definities als “formeel”. Hetzelfde geldt voor Langeveld, 
die zijn eigen (en Jespersens) herdefiniëring van grammaticale begrippen beschrijft 
als een stap van “materieel” naar “formeel” (Langeveld 1934’: 257).  
15 Daalder (1999: 33-40) constateert ook een andere anomalie in Pos’ beroep op de 
traditionele zinsdelen, n.l. onverenigbaarheid met zijn elders (Pos 1930) ontwikkelde 
syntaxisbegrip. 

 

                                                 



 

afwijken van die van Pos, terwijl er bij de zinsdelen grote gelijkenissen zijn. Met 
betrekking tot de woordsoort-categorieën heeft Pos weinig positiefs te bieden, 
afgezien van het feit dat hij ze meestal hanteert zonder problematisering. Waar 
hij wel afbakeningsproblemen bespreekt, gaat het om negatief commentaar op 
inhoudelijke criteria. Dit commentaar is ook in Langevelds eerste hoofdstuk te 
vinden en kan dus aan Pos ontleend zijn. Wel gaat hier om een breed gedeeld 
kritiekpunt, dat Langeveld zeker ook elders is tegengekomen.  Zijn op 
Jespersen’s “ranks” geïnspireerde functionele afbakening van de woordsoorten 
vinden we niet terug bij Pos; een enigszins andere functionele afbakening wordt 
juist door hem verworpen.  
  Langevelds zinsdelen zijn onmiskenbaar aan Pos ontleend, zowel de vier 
specifieke categorieën als hun -schijnbare- fundering in een interpretatieve 
rangorde. We hebben hier dus een nieuw voorbeeld van een impliciet beroep 
op Pos. 
 We kunnen ons tenslotte afvragen of deze bevindingen enig licht kunnen 
werpen op het geconstateerde contrast tussen Langevelds opvallend weinig 
onderbouwde “grammatiese theorie” en het eisenpakket uit het eerste 
hoofdstuk. Enkele suggesties dienen zich aan. 
 Het lijkt erop dat de visie van de invloedrijke mentor waar mogelijk een 
voorbeeldfunctie heeft vervuld toen Langeveld na zijn vernietigende 
grammatica-kritiek “zo goed en zo kwaad als het kan […] tot positieve 
formuleringen [moest] komen” (o.c.:7) . Bij het woordsoorten-ontwerp kon die 
voorbeeldfunctie weinig inhouden omdat Pos geen woordsoortsysteem 
presenteert. Wel hield Langeveld zich aan Pos’ visie dat de categorieën niet in 
inhoudelijke termen moeten worden gedefinieerd. Bij de zinsdelen volgde hij 
Pos op de voet. 
 Door zich te oriënteren op Pos’ ideeën over grammaticale verschijnselen 
kwam Langeveld in het tweede hoofdstuk in feite terecht in een benadering die 
haaks stond op de concreet-grammaticale en didactische invalshoek van het 
eerste hoofdstuk. Daardoor ontstond een ambivalente situatie. Ondanks de 
noodzaak om “tot positieve formuleringen te komen”, is Langevelds rol in het 
tweede hoofdstuk eigenlijk al niet meer die van de leraar-neerlandicus die streeft 
naar een deugdelijk grammaticaal begrippenapparaat. Zoals ook blijkt uit de 
vele filosofische uitstapjes, is in dit hoofdstuk al de taalfilosoof/taalpsycholoog 
aan het woord, die in de rest van het boek aan het woord zal blijven, en voor 
wie grammaticale categorieën, net als voor Pos, meer onderwerp van 
beschouwing zijn dan ontleedinstrumentarium.16 

16 In de laatste hoofdstukken van Taal en denken treedt Langeveld soms weer naar 
voren als didacticus, maar niet als grammatica-didacticus (zie noot 11). Het gaat dan 
om andere vakonderdelen, zoals het opstel en stil-lezen. 

 

 

                                                 



                 

  De fragmentarisch besproken woordsoorten en zinsdelen in hoofdstuk 2 
zijn, net als de zinsdelen in Pos (1933), daarmee feitelijk deel van een discours dat 
niet gericht is op een correcte en didactisch bruikbare Nederlandse grammatica, 
maar veeleer op een algemene fenomenologie van het denken, spreken, 
verstaan en interpreteren. Alsof Langeveld, met Pos’ hulp, zo snel mogelijk 
vooruitliep op de latere hoofdstukken en op zijn latere loopbaan.  
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