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Zinsdelen onder vuur? 
Langeveld als scherprechter 
 
 
Els Elffers 
 
 
Abstract – During the first half of the 20th century, Dutch traditional grammar was often criticized, but, 
nevertheless, its categories, including functional sentence elements such as subject, predicate and object, 
were largely vindicated. M.J. Langeveld’s 1934 thesis Taal en denken (Language and thought) is 
an extreme example of this paradox. 
  
Zinsdelen, grammaticaonderwijs, Langeveld, Pos  
 
 
1. Inleiding 
 
De Nederlandse zinsdeelleer bereikte aan het eind van de 19e eeuw, na een lange 
aanloopperiode, een voorlopig hoogtepunt. Grammatica’s als die van Terwey en 
Den Hertog zijn zowel observationeel als theoretisch sterker dan die van hun 
voorgangers. Wat toen bereikt werd, werkt nog steeds door. Veel van wat in het 
recente standaardwerk ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst 1984, 1997) aan 
zinsdeelleer te vinden is, vindt zijn oorsprong bij de 19e-eeuwse grammatici. Zo 
herkennen we in de ANS moeiteloos Terweys analyse van de bepaling van ge-
steldheid. Ook hedendaagse detailstudies over Nederlandse taalverschijnselen 
beroepen zich nog regelmatig op de 19e-eeuwse erfenis. 
 Tegen deze achtergrond is het verrassend dat de 19e-eeuwse woordsoort- en 
zinsdeelleer, die al kort na 1900 werd aangeduid als ‘traditionele grammatica’, in de 
periode 1900-1950 vooral kritiek ondervond. In het begin van de 20e eeuw ging 
die kritiek met name uit van de op ‘levende taal’ en onderwijsvernieuwing ge-
oriënteerde Taal en Letteren-beweging. Bekende namen zijn die van Jan van den 
Bosch (1862-1941) en Cornelis de Vooys (1873-1955). Centraal stond in hun 
kritiek het logisch-filosofische karakter van veel grammaticale begrippen en de 
eenzijdige en normatieve oriëntatie op de schrijftaal. Vanaf de jaren ’20 was de 
kritiek tevens gebaseerd op (pre-)structuralistische ideeën. Daarbij was vooral het 
weinig systematische karakter van de traditionele grammatica het mikpunt. Voor-
beelden van dit type kritiek zijn te vinden in het werk van onder anderen de 
taalkundigen Nicolaas van Wijk (1880-1941) en Albert de Groot (1892-1963). 
 De kritiek ging in beide fasen niet zelden gepaard met de roep om een totaal 
vernieuwde grammatica. Zo’n radicale vernieuwing bleef echter achterwege. Het 
traditionele begrippenapparaat, de woordsoorten zowel als de zinsdelen, bleven 
meestal in de kern ongewijzigd. Als motief werd soms het onderwijs genoemd, dat 
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niet kon wachten tot de wetenschap een nieuwe grammatica had ontwikkeld. Maar 
ook los van dit praktische motief bleven grammatici een beroep doen op de tradi-
tionele begrippen, soms in een wat gewijzigde vorm. Het algemene discours over de 

grammatica, waarin overgeneralisering plaatsvond vanuit enkele problematische 

eigenschappen naar de grammatica als geheel, leidde vaak een eigen leven, los van 
de grammaticale praktijk.1 Wel verschoof de aandacht vaak naar andere aspecten 
van de syntaxis, bij Taal en Letteren naar specifieke (spreektaal)constructies, bij het 
(pre-)structuralisme ook naar de interne structuur van woordgroepen.2 
 Aan deze wat paradoxale situatie kwam na 1965 een einde. Toen de generatieve 
grammatica in Nederland terrein begon te winnen, ging dit gepaard met een her-
waardering van het traditionele erfgoed. Den Hertogs vaak bekritiseerde gram-
matica kreeg eerherstel en werd in 1973 herdrukt.  
  In deze bijdrage wordt de zinsdeelleer in het werk van één representant van de 
periode 1900-1950 nader bekeken. Het gaat om de bekende pedagoog Martinus Jan 
Langeveld (1905-1989), die zijn loopbaan begon als neerlandicus. De eerste hoofd-
stukken van zijn dissertatie Taal en denken (1934) tonen ons de geschetste paradox 
in een extreme vorm. Langeveld laat weinig heel van de traditionele zinsdeelleer. 
Tegelijk houdt hij feitelijk vast aan de centrale traditionele zinsdelen. 
 Na een korte blik op Langevelds leven en werk in het algemeen, concentreer 
ik mij op zijn in Taal en denken gepresenteerde zinsdeelstandpunten. Wat waren bij 
deze groep traditionele begrippen zijn voornaamste bezwaren? Hoe wilde Lange-
veld daaraan tegemoetkomen, en hoe pakte dat in de praktijk uit? En ten slotte: 
hoe werd er gereageerd op Langevelds ideeën over de zinsdeelleer? 
 
 
2. Langeveld: taalkundige – filosoof – pedagoog 
 
Langeveld studeerde Nederlands aan de Amsterdamse Gemeentelijke Universiteit 
en werkte na zijn afstuderen enkele jaren als leraar aan het Baarns Lyceum.3 Deze 
ervaring, maar vooral zijn persoonlijke contact met de pedagoog Philipp Kohn-
stamm (1875-1951) vormde de basis voor de wending die zijn loopbaan al snel zou 

nemen: zijn ontwikkeling tot zeer succesvol pedagoog. Langevelds benadering van 
dit nog in opkomst zijnde vakgebied sloot aan bij het werk van de fenomenolo-

                                                
1 Dit verschil tussen metatheorie en praktijk ontstond al in de 19e eeuwse historisch-vergelijkende 
taalkunde. Cherubim (1976: 59-160) zegt hierover, na bespreking van de toenmalige kritiek op het 
‘speculatieve’ karakter van de traditionele grammatica: ‘Sieht man sich jedoch die Arbeiten dieser 
neuen Sprachwissenschaft, z.B. Jacob Grimms Deutsche Grammatik daraufhin an, so findet man 
noch immer […] das traditionelle grammatische System zugrundegelegt’. 
2 Er waren enkele Nederlandse structuralisten, bijv. Eugenius Uhlenbeck (1913-2003), wier syntac-
tische werk wel degelijk sterk afweek van de traditionele zinsdeelleer. Zie voor een meer-omvattend 
beeld van de zinsdeelleer in de Taal en Letteren-traditie en het pre-structuralisme Elffers en De Haan 
(1984) en in het Nederlandse structuralisme Elffers (1982). 
3 In 2011 verscheen van Jaap Bos de lezenswaardige biografie Langeveld. Pedagoog aan de hand van het kind. 
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gisch georiënteerde filosoof Hendrik Pos (1989-1955), die hij via Kohnstamm al 
jong kende, en die hem, net als Kohnstamm, persoonlijk begeleidde. Beide mento-
ren waren voor Langevelds intellectuele ontwikkeling van essentieel belang. 

Als hoogleraar pedagogiek in Utrecht was Langeveld een prominent lid van de 
zogenaamde ‘Utrechtse School’, die voor alle sociale wetenschappen een fenome-
nologische methodiek voorstond. 

Langevelds proefschrift Taal en denken. Een theoretiese en didaktiese bijdrage tot het 
voortgezet onderwijs in de moedertaal, inzonderheid tot dat der grammatika, waarop hij in 
1934 cum laude bij Kohnstamm promoveerde, weerspiegelt in zijn opbouw min of 
meer de ophanden zijnde loopbaanontwikkeling. Het boek begint puur taal-
kundig, met een grondige kritiek op de gangbare woordsoort- en zinsdeelleer, 
gevolgd door de presentatie van een eigen visie op taal en taalstructuur. De overige 
hoofdstukken hebben een ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch-didactisch 
karakter. Taal en taalonderwijs staan daarbij centraal, maar in een breed perspectief 
van denk- en cultuuronderwijs. Het accent ligt op filosofisch-psychologische 
grondslagen, maar in de laatste hoofdstukken ook op praktische aspecten van het 
taalonderwijs. 

De in Taal en denken gepresenteerde ‘theoretiese en didaktische bijdrage’ aan het 
grammaticaonderwijs maakte indruk in taalkundige kringen. Bekende taalkundigen 
als Anton Reichling (1898-1986), Gerlach Royen (1880-1955) en Cornelis Stutter-
heim (1903-1991) bespraken het werk gunstig, zij het, zoals ik verderop zal laten 
zien, niet kritiekloos.  
 
 
3. ‘Hier is met “bijwerken” niets meer te redden’ 
 
De uitspraken van Langeveld over het grammaticale begrippenapparaat zijn bij-
zonder negatief. Het citaat in de titel hierboven is er één uit vele. ‘Als geheel is de 
gangbare grammatika inadequaat’, zo luidt de titel van een paragraaf van het eerste 
hoofdstuk Bezwaren tegen de gangbare grammatika; onmiddellijk daarvóór is gecon-
cludeerd dat ‘dit ganse begrippenapparaat in wezen – en dus niet incidenteel – 
ontoepasselik is’ (Langeveld 1934: 26). In de Inleiding kondigt Langeveld aan, ‘de 
bestaande “grammatika” en haar taaltheoretiese grondslagen’ te zullen verwerpen 
als zijnde ‘inadequaat, onsamenhangend, innerlik tegenstrijdig etc.’. 

Wat was er volgens Langeveld zo grondig mis met de traditionele grammatica, 
in het bijzonder met de traditionele zinsdeelleer?  
 
3.1. Geen ‘systeem van systemen’  
 
Kort samengevat komt Langevelds belangrijkste kritiek op de traditionele gramma-
tica neer op een verwijt van systeemloosheid. Die systeemloosheid uit zich op 
verschillende wijzen: tegenstrijdigheid, circulariteit, inconsequentie, willekeur, vaag-
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heid, gebrek aan ‘methodische verankering’. Langeveld eist van een grammaticaal 
systeem dat het een doortimmerd stelsel is (hij gebruikt meer dan eens het woord 
axiomatiek), waarin categorieën worden onderscheiden op basis van telkens dezelfde 
principes, die in alle gevallen ondubbelzinnig toepasbaar zijn en geen ‘overgangs-
gevallen’ toelaten. 
 Aan de hand van vele voorbeelden laat hij zien dat de traditioneel-grammaticale 
categorieën op al deze punten tekortschieten. Hun afbakening berust op een wir-
war aan – deels onheldere – criteria, waarin vorm, functie, betekenis en zinsbouw 
door elkaar lopen: ‘een criteriologie schijnt niet te bestaan’ (p. 20). ‘Wat op deze 
wijze tot stand kan komen is hoogstens een verzameling van groeperingen, geen 
systeem van systemen’, zo concludeert Langeveld (p. 17).  
 De fouten betreffen volgens Langeveld niet alleen specifieke categorieën binnen 
de woordsoort- en de zinsdeelleer, maar ook het onderscheid tussen deze twee. Zo 
wordt het gezegde soms gedefinieerd als ‘vorm van het werkwoord’, terwijl het 
werkwoord wordt gedefinieerd als ‘gezegde-woord’. Langevelds commentaar: ‘Zo 
definieert men in een kringetje rond. Heeft men nu bovendien nog de gehele leer 
van de zin opgehangen aan het ene punt “gezegde”, dan zweeft op die wijze het 
ganse redekundige deel der grammatika in de lucht’ (p. 14). 
 Binnen de zinsdeelleer worden verschillende gangbare criteria door Langeveld 
onbruikbaar geacht. ‘Een geheel vormen met’ bijvoorbeeld, dat kenmerkend zou 
zijn voor de relatie tussen de delen van het naamwoordelijk gezegde, is volgens 
Langeveld veel te vaag: waarom zou ‘zat verlegen’ (beschouwd als naamwoordelijk 
gezegde) meer een geheel vormen dan ‘zat te slapen’ (werkwoordelijk gezegde)? 
 
3.2. Ondeugdelijke definities 
 
Naast het vérstrekkende falen in systematiek, lijdt de traditionele grammatica 
volgens Langeveld ook aan een meer empirische vorm van inadequaatheid, in de 
vorm van definities die de bedoelde lading niet dekken. 
 Ook op dit punt is er zijns inziens veel mis met het gezegde. Het wordt 
bijvoorbeeld omschreven als ‘de persoonsvorm, al of niet vergezeld van andere 
woorden, waardoor iets wordt medegedeeld van het onderwerp’. Langeveld stelt 
dat in feite alleen het naamwoordelijk gezegde aan deze omschrijving voldoet, 
immers, in een zin als ‘Weldra gaf de gewonde de geest’ zegt ‘de geest’ (be-
schouwd als deel van het werkwoordelijk gezegde) niets van ‘de gewonde’ (p. 22). 

Het begrip ‘naamwoordelijk gezegde’ wordt doorgaans gedefinieerd in termen 
van de aanwezigheid van het koppelwerkwoord, dat op zijn beurt wordt omschre-
ven als ‘de betekenis van “zijn” benaderend’. Wat hier ontbreekt is een beperking 
tot slechts één betekenis van ‘zijn’, en wel de ‘aller-bleekste’, uitsluitend ‘verbin-
dende’, copulatieve betekenis. Ook om andere redenen is er met het herleiden tot 
een vorm van ‘zijn’ veel mis. ‘“Jan blijft soldaat” is niet te herleiden op de copula + 

een bepaling (‘is bij voortduring’), dit is n.l. iets heel anders dan de copula en… 
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bovendien geen taal’ (p. 23). Bovendien leidt deze benadering ertoe dat in ‘ik vind 
dat boek mooi’ sprake zou zijn van een naamwoordelijk gezegde; immers, ‘vinden’ 
heeft hier ‘geen distinkte betekenis meer’ (p. 22-23). Het begrip ‘copula’ hoort 
trouwens volgens Langeveld, evenals begrippen als ’modaliteit’ en ‘zelfstandigheid’, 
thuis in de filosofie (p. 25). 
 In het algemeen wreekt zich het feit dat de zinsdeelleer nog steeds een ‘verkapte 
naamvalsleer is’, doordat nu eenmaal ‘onze grammatika een op het Nederlands 
toegepaste Latijnse is’ (p. 26). Het lijdend voorwerp is bijvoorbeeld wat in het 
Latijn een vierde naamval zou zijn, het meewerkend voorwerp wat een derde 
naamval zou zijn. Bij ontstentenis van naamvalsuitgangen in het moderne Neder-
lands worden er andere, grotendeels ondeugdelijke, criteria gepresenteerd, die 
dan bovendien vaak nog steeds in feite worden beschouwd als alternatieve naam-
valskenmerken: ‘Men laat zich telkens nog verleiden om te doen alsof de onder-
scheiden in het Nederlands nog morfematies vast te stellen waren’ (p. 29).  
 Toch houdt Langeveld er rekening mee dat niet álles van het oude systeem to-
taal verdwijnt. Op dit punt zijn zijn uitspraken weinig specifiek en vaak metaforisch. 
Zo wordt het eerste hoofdstuk besloten met de stelling ‘dat er opnieuw gebouwd 
moet worden en dat in ’t nieuwe gebouw nog wel iets te herkennen valt van het 
oude, máár…de bouwmeester zal met zorg die oude stukjes inbouwen in het 
nieuwe’ (p. 35).  
 
 
4. ‘Schets ener grammatiese theorie’ 
 
Met deze zowel bescheiden als pretentieuze titel kondigt Langeveld de inhoud 
van zijn tweede hoofdstuk aan, waarin een begin wordt gemaakt met het ‘op-
nieuw bouwen’. Veel van het werk gaat daarbij zitten in nieuwe ‘funderingen’, 
waarbij het volle pond wordt gegeven aan taalfilosofische overwegingen, die vaak 
ontleend zijn aan het werk van Langevelds leermeester, de filosoof Pos. Dat geldt 
met name voor de in Pos (1933) gepresenteerde visie op grammatica als hulp-
middel bij interpretatieproblemen. Vergeleken met deze focus op grondslagen-
problematiek, spelen concrete grammaticale categorieën een relatief bescheiden rol; 
met name de zinsdelen komen er met ongeveer twee pagina’s bekaaid af. 

Over Langevelds woordsoorten meld ik hier alleen dat ze, geheel overeen-
komstig de eerder geschetste paradox, ondanks de vernietigende kritiek in het 
eerste hoofdstuk, vrijwel identiek zijn aan de traditionele. De categorieën worden 
op verschillende manieren in groepen gerangschikt. Eén zo’n indeling is voor de 
zinsdelen, van direct belang, namelijk die in inhoudswoorden (open klassen) en 
vormwoorden (gesloten klassen). Hun mogelijke verbindingen leveren volgens 
Langeveld verschillende ‘integratie-eenheden’ op (bijvoorbeeld ‘inhoudswoord + 
inhoudswoord’, ‘inhoudswoord + vormwoord’). In het kader daarvan is voor het 
eerst sprake van afzonderlijke zinsdeelbegrippen:  
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De integratie-eenheden bevatten de middelen van de “ontleding”, d.w.z. van het verstaan-
baar maken van de zin. De eenheid: Inhoudswoord-Inhoudswoord bevat verscheidene 
mogelikheden als b.v. S-P, P-O, P-B. Integratie-eenheden zijn dus niet zonder meer de 
middelen der interpretatie (p. 69). 

 
Over S, P, O en B – meer zindelen worden er niet onderscheiden – wordt op de 
volgende twee pagina’s iets meer gezegd.4 De betekenis van de hoofdletters wordt 
daarbij overigens 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 begrippen als ‘veronderstellen’, ‘anticipe-
ren 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’ (p. 
70). Deze ordening maakt volgens Langeveld de oude ‘definitories tegenstrijdige’ 
inhoudelijke definities overbodig. 
  
 
5. Langevelds zinsdelen nader bekeken 
 
Langevelds eerste twee hoofdstukken van Taal en denken vormen samen een school-
voorbeeld van de eerder genoemde paradox van kritiek-en-handhaving die de toen-
malige zinsdeelleer kenmerkt. Toch is het geval-Langeveld ook atypisch. 

Uniek aan Langeveld is zijn bijzonder krachtdadige afbraakstrategie. Inhou-
delijk bevat zijn kritiek op de traditionele zinsdeelleer in feite weinig nieuws.5 Reto-
risch was deze totaal-vernietiging een novum. Uniek is ook, zeker in combinatie 
daarmee, de terloopse manier waarop de vier zinsdelen S, P, O en B, alle regel-
recht ontleend aan de traditie, worden geïntroduceerd, zonder enige basis in een, om 
met Langeveld zelf te spreken, consequente ‘criteriologie’. Nergens werd de gram-
maticale traditie zo fundamenteel aangevallen als in Taal en denken; en nergens 
werd een ‘grammatische theorie’ ontwikkeld met zo a-prioristisch gepresenteerde 
zinsdeelbegrippen. Weliswaar geeft Langeveld ná hun introductie een ‘fundering’ 
in een ‘interpretatieve ordening’, maar hij laat nergens zien hoe toepassing van dit 
rijkelijk vage principe juist deze rij zinsdelen oplevert.6 

                                                
4 Op p. 51 worden S, P, O en B ook al even, tussen haakjes, genoemd in een algemene uitspraak over 
het verschil tussen woordsoorten en zinsdelen. Het ‘verstaanbaar maken’ in het citaat heeft betrekking 
op Langevelds aan Pos ontleende visie op grammatica als hulpmiddel bij interpretatie-problemen. 
5 Zie Elffers & De Haan (1984) voor grammaticakritiek in De nieuwe taalgids tijdens de eerste decennia 
van de 20e eeuw. Ook volgens Langeveld zelf zijn enkele kritische observaties niet nieuw. Hij stelt dat 
het hem niet mogelijk is steeds aan te wijzen ‘of ik iets en zo ja wat en van wie ik geleerd heb’ (p. 18). 
6 Bij de woordsoorten wordt wel eerst een – aan Jespersen ontleend – basisprincipe gepresenteerd. 
Maar ook daar geldt dat de uiteindelijke categorieën feitelijk a priori worden aangenomen. Zie de in 
de volgende paragraaf besproken kritiek van Stutterheim. 
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Opmerkelijk is verder dat precies deze vier zinsdelen plus hun ‘interpretatieve’ 
fundering te vinden zijn in Pos (1933), de tekst waarop Langeveld in zijn tweede 
hoofdstuk een uitvoerig beroep doet met betrekking tot taalfilosofische kwesties.7 
 Alles bij elkaar genomen wekken de beginhoofdstukken van Taal en denken bijna 
de indruk van twee auteursgestalten. In het eerste hoofdstuk is Langeveld nog aan 
het woord als de leraar-neerlandicus die streeft naar een helder grammaticaal begrip-
penapparaat. Het tweede hoofdstuk is ambivalent. Na afbraak moet opbouw komen. 
Langeveld zegt letterlijk: ‘Zo goed en zo kwaad als het kan, zullen wij tot de eerste 
positieve formuleringen moeten komen’ (p. 7). Maar eigenlijk is in hoofdstuk 2 al 
de taalfilosoof/taalpsycholoog aan het woord die in de rest van het boek aan het 
woord zal blijven, en voor wie zinsdeelbegrippen, net als voor Pos, meer onder-
werp van beschouwing zijn dan ontleedinstrumentarium. Het is opmerkelijk dat in 
de laatste hoofdstukken van Taal en denken wel praktische aspecten van het moeder-
taalonderwijs aan de orde komen, maar juist van redekundig ontleden is daarbij 
geen sprake.8 Langeveld vindt grammatica wel belangrijk, maar ten behoeve van de 
taalbeheersing, het ‘taal-kunnen’, niet van de reflectie op taal, het ‘taal-kennen’. 
 Langevelds zinsdeelleer is daarmee zélf paradoxaal. Na het eerste hoofdstuk, 
waarin het wel degelijk om ‘taal-kennen’ gaat, moest er wel een perspectief worden 

geboden op een vernieuwde zinsdeelleer. Maar in het tweede hoofdstuk speelt dit 
onderwerp nauwelijks een rol. De summier besproken zinsdelen zijn, net als in 
Pos (1933), feitelijk deel van een discours dat niet gericht is op een correcte en bruik-
bare Nederlandse syntaxis, maar veeleer op een algemene fenomenologie van het 
spreken, verstaan en interpreteren. 
 
 
6. Reacties op Taal  en  denken 
 
‘De ontvangst van het proefschrift was gemengd, en dat had ten dele te maken 
met de veelheid aan pretenties van de auteur’, zo stelt Bos (2011: 130). Laten we 
alle pretenties op filosofisch, psychologisch en pedagogisch gebied terzijde, en 
beperken we ons tot de ontvangst van het grammaticale gedachtegoed in Taal en 
denken, dan blijft Bos’ uitspraak van kracht.  

                                                
7 Dat Langeveld Pos niet als bron noemt, is niet uitzonderlijk. Een opmerking als geciteerd in noot 5 
wordt vaker gemaakt, eenmaal zelfs speciaal in verband met Pos. Die noemt de zinsdelen overigens 
gewoon bij hun namen: ‘Subjekt, Prädikat, Objekt, Bestimmung’ (Pos 1933: 29). Afgekorte zinsdelen 
kan Langeveld onder meer bij Jespersen zijn tegengekomen, die echter eerst de volledige namen 
presenteert. 
8 Voor Reichlings uitspraak ‘Langeveld wil laten ontleden; hij zegt dit op p. 125 duidelijk’ zie ik 
noch op p. 125 noch elders in Taal en denken voldoende ondersteuning (Reichling 1934: 458). Royen 
verbaast zich mijns inziens terecht over het feit dat er na de eerste twee hoofdstukken vrijwel niets 
meer op spraakkunstdidactiek betrekking heeft (Royen 1935: kol. 52). 
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Vanuit de taalkunde reageerden in eerste instantie Royen, Stutterheim en Reichling.9 
De gemengdheid van hun reacties op Langevelds eerste hoofdstukken heeft vooral 
betrekking op hun waardering voor het kritische eerste hoofdstuk en hun kritiek op 
de ‘schets’ in het tweede. Bij twee recensenten valt weliswaar te beluisteren dat veel 
van Langevelds grammatica-kritiek niet nieuw is, maar belangrijker is dat de kritiek 

nog steeds actueel is (Royen) en dat zij ‘vanuit één filosofisch punt’ is geformuleerd 
(Stutterheim). Wel beargumenteert Stutterheim dat Langevelds kritiek op het 
onsystematische karakter van de traditionele grammatica niet realistisch is: ook een 
wetenschap als de biologie werkt niet met een strikt gesloten begrippensysteem, 
maar is daarom nog niet ‘onlogisch’.  
 De ‘schets’ oogst bij de drie recensenten weliswaar veel lof, maar hun kritiek 
is in feite niet gering. Reichling benadrukt de noodzaak van een grammaticaal 
systeem dat voor het Nederlands adequaat is. Daarbij stelt hij dat hij, anders dan 
volgens hem Langeveld, het bestaande systeem niet geheel wil verwerpen, en dat 
we ‘zo lang wij het betere niet hebben, van het oude kunnen houden wat niet met 
het Nederlandse systeem in contradictie staat’. Vooralsnog ziet hij daarom geen 
reden om ‘onderwerp, gezegde, bijvoegelijke en bijwoordelijke bepaling, de voor-
werpen in enige schakeringen en de verschillende vormen van praedicatieve 

bepalingen’ (Reichling 1934: 458) te verbannen. Opvallend is het dat Reichling 
hierbij voorbijgaat aan Langevelds zinsdeelaannames in het tweede hoofdstuk. 
Ook de andere recensenten brengen Langevelds vier zinsdelen niet ter sprake.  
 Royens kritiek op de ‘schets’ heeft vooral betrekking op Langevelds veel te 
optimistische suggestie dat hier een basis wordt gelegd waarop toekomstige taal-
leraren kunnen ‘uitbouwen, completeren, konkretiseren’ (Langeveld 1934: 77).10 
 Stutterheim beargumenteert dat Langevelds poging mislukt is om op basis van 
syntactische rangorde (ontleend aan Jespersens ‘ranks’) woordsoorten te onder-
scheiden. Het uiteindelijk gepresenteerde woordsoortensysteem moet dus geba-
seerd zijn op kennelijk a priori aangenomen categorieën, waarbij op de achtergrond 
semantische overwegingen een rol moeten spelen. De categorieën zijn dus ‘zeker 
niet wetenschappelijker’ dan de afgewezen traditionele begrippen. Deze kritiek is, 
zoals na de vorige paragraaf duidelijk zal zijn, zonder meer uitbreidbaar naar 
Langevelds zinsdeelleer. Ook bij S, P, O en B is een impliciet beroep nodig op de 
volgens Langeveld overbodig geworden ‘inhoudelijke’ eigenschappen. 
 Bij alle recensenten is in feite de toon veel positiever dan de inhoud. Zeker 
geldt dit voor Reichling en Stutterheim, die zich als filosofisch-georiënteerde 
taalkundigen in hetzelfde circuit bewogen als Langeveld.11 Het lijkt alsof in het 

                                                
9 Zie Reichling (1934), Royen (1935, 1936), Stutterheim (1936). Bos (2011) vermeldt één reactie uit 
onderwijskundige hoek. 
10 Royen bekritiseert ook het ‘wijsgerig-zielkundig jargon’, dat Taal en denken ontoegankelijk zou maken 
voor de doelgroep: de taalleraren. 
11 Langeveld was persoonlijk bevriend met Reichling en Stutterheim. Stutterheim was de laatste vriend 
die Langeveld aan het eind van zijn leven nog bezocht. Vergelijk Bos (2011: 398). 
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eindoordeel de waardering voor Langevelds krachtige pleidooi voor grammaticale 
vernieuwing andere punten overschaduwt. 
 Na deze reacties werd het vrij snel stil rond Taal en denken. Toch bleef Lange-
veld in taaldidactische kringen nog enige tijd bekend. Enkele malen wordt hij met 
betrekking tot het grammaticaonderwijs als ‘roepende in de woestijn’ opgevoerd 
(Van Dis 1959, Boersma 1960).12 Daarbij gaat het voornamelijk om Langevelds 
visie dat grammaticaonderwijs de taalbeheersing bevordert. Boersma (1960: 96) 
verdedigt echter ook expliciet Langevelds veroordeling van ‘de grammaticale 
traditie’ als ‘door het hanteren van heterogene criteria didactisch, psychologisch 
en linguïstisch niet te verdedigen’. Geheel conform de aloude paradox spelen 
traditionele zinsdelen wel degelijk een rol in Boersma’s vernieuwde grammatica-
didactiek.13 
 
 
7. Conclusie 
 
Ondanks veel wapengekletter in de periode 1900-1950 hebben de zinsdelen niet 
echt onder vuur gelegen, zelfs niet in het buitengewoon kritische Taal en denken. 
Wat Langeveld biedt is een extreme variant van de gangbare paradox van kritiek 
én handhaving van de traditionele zinsdeelleer. Zijn retorisch sterke grammatica-
kritiek maakte indruk. Met zijn fragmentarische en ambivalente aanzetten tot een 
‘nieuwe’ zinsdeelleer kon geen taalkundige uit de voeten. 
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