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Uitroepende zinnen

Els Elffers
(Universiteit van Amsterdam)

De uitroepende zin neemt in de geschiedenis van de taalkunde 
een bijzondere plaats in vanwege zijn controversiële karakter. 

De categorie heeft het tot op heden weten te redden, maar de manier-
waarop zou best wat meer controverse mogen oproepen. Onderzoek 
naar de uitroepende zin is niet gebaat bij een exclusieve koppeling aan 
het thema ‘taal en gevoel’. Vanuit analytisch-taalkundig perspectief kan 
de uitroepende zin verhelderend beschreven worden als een taalteken 
dat formeel gekenmerkt wordt door een ‘uitvergroot’ intonatiepatroon 
en semantisch door een pregnante presentatie van de taalhandeling 
of een focuselement. Bij het onderzoek naar de combinatie(on)
mogelijkheden met andere taaltekens moeten nog vele ‘witte plekken’ 
worden ingevuld.

1. Inleiding

In Nederlandse grammatica’s worden zinnen als Hoera!, Wat een mooie 
film!, Kijk mij nou! en Jan is geslaagd! doorgaans gerekend tot de cate-
gorie ‘uitroepende zinnen’. Naast de mededelende, de vragende en de 
gebiedende zin wordt de uitroepende zin als apart zinstype onderschei-
den. 

Als grammaticale categorie is de uitroepende zin meer problematisch 
dan andere zinstypen. Grammatici kiezen er dan ook soms voor, 
het zinstype niet te behandelen, of uiterst summier.1 Wàt ze erover 
zeggen wisselt qua inhoud en die inhoud lijdt zelf ook vaak aan 
onduidelijkheid. Niet alleen in grammatica’s is de uitroepende zin een 
perifeer verschijnsel, dat geldt ook voor het taalkundige onderzoek in 
het algemeen.

De laatste tijd valt er een roep om meer aandacht voor uitroepende 
zinnen te beluisteren. Dat gebeurt in het kader van een toenemende 
belangstelling voor thema’s als ‘taal en gevoel’ en ‘de expressieve functie 
van taal’ (zie b.v. Foolen 1997). Hieronder zal ik, na een historische 
introductie in par, 2 t/m 4, in par.5 betogen dat het voor een goed 
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begrip van de uitroepende zin nodig is, de aard van de categorie als 
taalteken nader te verhelderen. In par.6 wordt beargumenteerd dat de 
uitroepende zin formeel gekenmerkt wordt door “uitvergroting” van 
het mededelende, vragende of bevelende intonatiepatroon. In par.7 
staat de semantische karakterisering centraal. Ik verwerp het gangbare 
idee dat “emotie-expressie” het belangrijkste semantische kenmerk van 
uitroepende zinnen is. Veeleer is er qua communicatieve functie sprake 
van – eveneens – een vorm van “uitvergroting”. In par.8 en 9 probeer 
ik op basis van deze analyse te verklaren waarom sommige zinnen 
uitsluitend uitroepend gebruikt kunnen worden en andere juist niet. 
Par.10 vat mijn conclusies samen.

2. Waar komt de categorie ‘uitroepende zin’ vandaan?

De uitroepende zin hoort niet tot de categorieën die in de oudste Ne-
derlandse grammatica’s te vinden zijn. Deze 16e- en 17e-eeuwse gram-
matica’s, waarvoor Latijnse grammatica’s model stonden, kennen nog 
geen functionele typologie van zinnen. Toch was het idee dat zinnen 
verschillende functies kunnen vervullen niet geheel afwezig, evenmin 
als een zekere notie van ‘uitroepende zinnen’. Ten eerste werden er bij de 
behandeling van het werkwoord Nederlandse equivalenten van de La-
tijnse modi (Ned. wijzen) gepresenteerd, zoals indicativus (aantonende 
wijs) en imperativus (gebiedende wijs). Ten tweede bevatten deze gram-
matica’s, anders dan tegenwoordig, een afdeling ‘spelling’ (orthografie). 
Daarin werden ook de leestekens behandeld, waaronder het vraagteken 
en het uitroepteken (nota admirationis, Ned. wonder-teken). Over dit 
laatste teken wordt door Leupenius (17e eeuw) opgemerkt dat het “ach-
ter een uitroepinge of verwonderinge” wordt gevoegd. De 18e-eeuwse 
grammaticus Moonen duidt het teken aan als “klagt-, vreugde-, verwon-
deringsteken”. Hij onderscheidt het, samen met o.a. het vraagteken, van 
andere leestekens, omdat het hier gaat om tekens die zorgen dat een zin 
“met eenen veranderden toon” wordt uitgesproken.2

In de loop van de 19e eeuw wordt zinstypologie een op zichzelf staand 
onderwerp van systematische taalkundige reflectie. Dat gold met name 
voor de Duitse psychologisch-georiënteerde taalkunde (Heyse, Paul, 
Wundt), die voor veel Nederlandse grammatici een voorbeeldfunctie 
vervulde. De eerdere opvatting van de prototypische zin als belichaming 
van een logisch subject-predicaat-oordeel werd geleidelijk verlaten. 
Daardoor stond de (op zijn minst) tweeledige, mededelende zin 
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niet meer centraal in de aandacht; ook andere, tevoren marginale, 
zinstypen, zoals eenwoordzinnen als Hoera! en Brand!, werden object 
van onderzoek. Er ontstond een discussie, die sindsdien nooit meer 
helemaal van de taalkundige agenda is verdwenen, over de vraag hoeveel 
en welke zinstypen er moeten worden onderscheiden.3

In deze discussie speelde de uitroepende zin vanaf het begin een 
rol, zij het een controversiële. Toch heeft de categorie zich weten te 
handhaven. Tot op heden behandelen veel Nederlandse grammatica’s 
de uitroepende zin als afzonderlijk zinstype. Zo onderscheidt de ANS 
(19972) in het hoofdstuk Soorten zinnen naar de communicatieve functie 
naast mededelende, vragende en bevelende zinnen, ook uitroepende 
zinnen.

3. Problemen rond de uitroepende zin

De uitroepende zin is ‘fenomenologisch’ een heldere categorie voor alle 
gealfabetiseerde taalgebruikers. We gebruiken en begrijpen moeiteloos 
het uitroepteken, de conventionele weergave van de uitroepende zin, en 
‘kennen’ dus intuïtief, in de zin van ‘knowing-how’, de functie ervan.4

De taalbeschouwelijke (“knowing-that”) vraag, bij welke soort(en) 
zinnen een uitroepteken op zijn plaats is en wat we er precies mee 
uitdrukken blijkt keer op keer juist erg weerbarstig te zijn. Zowel de 
formele als de semantische afbakening van de categorie is problematisch. 
Qua vorm wordt er voor het Nederlands vaak een beroep gedaan op 
enkele kenmerkende grammaticale structuren (vgl. Wat een mooie film! 
Gelachen dat we hebben! Dat je dat durft!) en lexicale elementen (Au!, 
Hoera! Verdomme!), maar zeer veel uitroepende zinnen zijn syntactisch 
niet van andere zinstypen te onderscheiden (vgl. We hebben gewonnen! 
Verdwijn uit mijn ogen!), hooguit door “eenen veranderden toon”, om 
met de eerdergenoemde Moonen te spreken. Grammatici kiezen er 
soms voor om deze laatste grote groep te negeren en alleen de aan hun 
grammaticale structuur herkenbare uitroepende zinnen te bespreken 
(vgl. b.v. Van den Toorn 1979: 57,106; Klooster 2001: 113).5 De ANS 
gaat uit van een ruime categorie uitroepende zinnen (“alle volledige 
en onvolledige zinnen die op luide toon worden uitgesproken en in 
geschreven taal meestal van een uitroepteken voorzien zijn”, p. 1433). 
Daardoor ontstaat frictie met de behandeling van uitroepende zinnen 
als apart zinstype naast mededelende vragende en bevelende zinnen. 
We hebben gewonnen! is immers óók een mededelende zin, niet alleen 
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naar vorm, maar ook, zoals de ANS zelf stelt, naar communicatieve  
functie.

Qua betekenis wordt de uitroepende zin in verreweg de meeste 
gevallen gekarakteriseerd als “uitdrukking gevend aan een emotie”. 
Zo stelt de (internet)grammatica van Van Belle e.a.: “Uitroepende 
zinnen drukken over het algemeen een of andere emotie zoals 
verbazing, bewondering, angst of ergernis uit”. De ANS spreekt van het 
“uitdrukking geven aan een vorm van emotie, zoals verbazing, ergernis 
of schrik” (p.1433). Klooster (2001: 113) stelt daarentegen dat in 
uitroepen “het beschrevene met kracht [wordt] onderstreept. De vorm 
dient als een intensiveerder”. Soms blijft semantische karakterisering 
achterwege of wordt, als bij Leupenius, de term uitroep zelf bij de 
karakterisering gebruikt.6

De uitroepende zin lijkt door dit soort onduidelijkheden bij uitstek 
een uitdaging voor het onderzoeksprogramma dat Van der Horst(1995: 
16-18 & passim) beschrijft. Zijn analytisch-taalkundige benadering gaat 
ervan uit dat de hele taal bestaat uit taaltekens, vaste één-vorm-één-
betekenis-combinaties. Taalverschijnselen die zich op het eerste gezicht 
niet voordoen als taaltekens moeten nader worden onderzocht. Dan 
kan blijken dat er uiteindelijk toch sprake is van taaltekens. Als dat 
niet zo is, luidt de conclusie dat er geen sprake is van een grammaticaal 
verschijnsel. We zullen zien hoe dit uitpakt voor de uitroepende zin: 
taalteken of niet?

4. Vroege tegenstand

Het is opmerkelijk dat inzicht in problemen rond de uitroepende zin al 
vóór 1900 bij sommige taalkundigen heeft geleid tot verwerping van de 
categorie. Zowel vanuit de vormkant als vanuit de betekeniskant werd 
de aanval geopend. Zo stelde de bekende Nederlandse grammaticus Den 
Hertog (19032 [1892-1896]) dat een aparte categorie ‘uitroep’ “alleen 
noodzakelijk zou zijn, indien de taal voor dergelijke uitingen afzonder-
lijke vormen had. Dit nu is niet het geval”. De uitroep is met name “als 
eene bijzondere soort van mededeling te beschouwen: De Heer is groot!, 
die ook wel in den vorm van een vraag kan voorkomen: Zou hij zoo iets 
kunnen doen!” (Den Hertog 19032 [1982-1896]: 16).7 

De bekende Duitse taalkundige Paul kwam vanuit de semantiek tot 
dezelfde negatieve conclusie: “Der Anteil des Gefühles kann keinen 
Einteilungsgrund für die Satzarten abgeben. Er kann bei jeden Satzart 
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stark oder schwächer oder gar nicht vorhanden sein” (“De mate van 
gevoel kan geen indelingscriterium zijn voor de zinstypologie. Bij 
elk zinstype kan het gevoel sterk, zwakker of helemaal niet aanwezig 
zijn”) (Paul 19205, [1880]: 133). Paul verwerpt om deze reden de 
“Ausrufungssatz” als categorie. 

Hoewel zowel Paul als Den Hertog coryfeeën waren voor hun 
Nederlandse tijdgenoten, hebben Nederlandse grammatici zich bij 
mijn weten niet expliciet bij Den Hertogs en/of Pauls afwijzing van de 
categorie ‘uitroepende zin’ aangesloten. Mogelijkerwijs hebben zij wel 
invloed uitgeoefend op het marginaliseren van de categorie, dat al vroeg 
zijn intrede deed.8

Den Hertog en Paul redeneren beiden consequent vanuit inzichten 
die ook de ANS verwoordt (maar niet consequent presenteert). De 
voorlopige conclusie moet zijn dat de uitroepende zin geen zinstype 
is als de andere: noch de grammaticale vorm, noch de betekenis 
onderscheidt uitroepende zinnen systematisch van andere zinstypen. 
Exit de uitroepende zin als taalteken? 

5. Intonatiepatronen vs. grammaticale structuren

Ten tijde van Den Hertog en Paul was er nog nauwelijks onderzoek naar 
intonatiepatronen.9 Het alternatief om, uitgaand van de “veranderden 
toon”, de uitroepende zin als een betekenisdragend intonatiepatroon te 
beschrijven, was nog niet beschikbaar. Stel dat we kunnen vaststellen 
dat de betekenis van de uitroepende zin, die bij alle zinstypen mogelijk 
blijkt, alleen werkelijk optreedt bij een bepaald intonatiepatroon, dan 
lijkt niets de opvatting dat de uitroepende zin een categorie met een 
vaste vorm en een vaste betekenis in de weg te staan.

Toen het intonatieonderzoek in de eerste helft van de 20e eeuw op 
gang kwam, werd dit alternatief al snel gepresenteerd. In Nederland 
deed b.v. De Groot dit in zijn Structurele syntaxis (z.j.2: 49-50), 
overigens niet alleen voor de roep, maar ook voor andere zinstypen, 
bewering en vraag. Immers, ook bij die laatste zinstypen domineert 
de “subjectieve laag” van de intonatie over de “objectieve laag” van de 
woorden en woordgroepen: een zin als Hij leeft?, met een mededelende 
woordvolgorde en een vragende intonatie, fungeert als vraagzin.10 Zo 
lijkt de uitroepende zin toch weer meer in de buurt van de andere 
zinstypen te komen.
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De visie dat zinstypen ‘gemengde categorieën’ zijn, met gramma ticale 
èn fonologische kenmerken, waarbij de fonologische, het intonatie-
patroon, dominant zijn, werd snel gangbaar en is dat nog steeds.11 
Vanuit analytisch-taalkundig perspectief is die visie onbevredigend: 
een taalteken levert altijd zijn eigen unieke semantische bijdrage; het 
kan niet zomaar doubleren met een ander teken of “overruled” worden. 
In Van der Horst (1995) wordt er dan ook anders tegen “gemengde” 
zinstypen aangekeken. Zijn behandeling van ja/nee-vragen laat zien 
dat het intonatiepatroon de feitelijke drager van de vragende betekenis 
is. De eerste en tweede plaats van de persoonsvorm betekenen niet 
“vraag” resp. “mededeling”; dit zijn interpretaties, nadere invullingen 
van abstracte betekenissen. Zo betekent de eerste plaats (Vf1):“meer 
dan gewone aandacht voor de persoonsvorm (i.e. voor het attitudinele 
karakter ervan)” (Van der Horst 1995: 153). De tweede plaats (Vf2) 
is neutraal op het punt van aandacht voor het attitudinele karakter. 
Deze betekenissen kristalliseren uit als vragend resp. mededelend 
als ze gecombineerd worden met vragende resp. mededelende 
intonatiepatronen. Maar als een zin met de persoonsvorm op de 
tweede plaats de vragende intonatie krijgt, als in Hij komt morgen?, dan 
kristalliseert voor het teken “persoonvorm op de tweede plaats” een 
vragende interpretatie uit, zij het een enigszins andere dan in Komt hij 
morgen?: Hij komt morgen? is meer een vraag om bevestiging van een 
vermoeden (Van der Horst 1995: 154). 

Bij vraagwoordvragen als Wanneer komt hij? is wanneer hetgeen aan 
de orde wordt gesteld, niet de op de tweede plaats staande persoonsvorm 
komt. Het “komen” staat dan ook niet ter discussie; het wordt, conform 
de mededelende interpretatie, beweerd; ”er is alleen nog een witte plek 
in de bewering wat betreft het tijdstip” (Van der Horst 1995: 154). 
Van der Horst werkt dit niet verder uit. Een analytisch-taalkundige 
uitwerking zou m.i. moeten laten zien dat ook wanneer hier geen 
vragende betekenis heeft, maar een abstracte “witte plek”- betekenis, die, 
net als bij andere “w-woorden” (wat, waar etc.) kan uitkristalliseren als 
een vragende, maar ook als een betrekkelijke interpretatie. (als in de tijd 
wanneer het gebouw voltooid is12). In Wanneer komt hij? kristalliseert de 
vragende interpretatie uit via combinatie met het intonatiepatroon en 
de positie van wanneer (vgl. Schoonenboom 2000).

De analytisch-taalkundige benadering gaat ervan uit dat niet alle 
taaltekens zinvol met elkaar te combineren zijn. Als betekenissen 
botsen ontstaat er een onacceptabel geheel. Het kan dus voorkomen dat 
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grammaticale patronen maar met één intonatiepatroon combineerbaar 
zijn, doordat hun betekenis botst met die van andere intonatiepatronen. 
Zo kent Wanneer komt hij alleen het vragende patroon, waarschijnlijk 
doordat wanneer in de eerste positie van een enkelvoudige zin de 
vragende interpretatie afdwingt. Precies dit zijn de gevallen waar 
grammatici – begrijpelijk, maar vanuit analytisch-taalkundig perspectief 
onjuist – spreken van grammaticale kenmerken “van” een zinstype. 

We keren terug naar de uitroepende zin. Het ligt nu voor de hand, 
te zoeken naar een voor dit zinstype kenmerkend intonatiepatroon, 
en naar een vaste betekenis van dit patroon. De zgn. grammaticale en 
lexicale kenmerken “van” groepen uitroepende zinnen moeten nader 
worden geanalyseerd, om te achterhalen waarom ze zich slechts met de 
uitroepende betekenis laten combineren. 

6. Een uitroepend intonatiepatroon?

Het blijkt moeilijk om bij de uitroepende zin een kenmerkend intona-
tiepatroon te specificeren. Symptomatisch hiervoor is dat recente didac-
tische internetsites over Nederlandse grammatica elkaar tegenspreken: 
de uitroepende zin krijgt zowel een “stijgend” als een “vlak” patroon 
toegekend.13 

Volgens de ANS is niet de melodie maar het volume kenmerkend: 
het zou bij uitroepende zinnen gaan om “alle volledige en onvolledige 
zinnen die op luide toon worden uitgesproken”.14 Maar een zin kan luid 
worden uitgesproken zonder uitroepend te zijn, b.v. in een omgeving 
met veel ruis, of bij doofheid van de gesprekspartner. Omgekeerd hoeft 
een uitroepende zin niet luid te worden uitgesproken. Een uitroepende 
zin als Uw portemonnee is gevallen!, gezegd tegen een buurman in de 
tram, zal meestal weinig volume hebben; de buurman hoort het toch 
wel, en andere reizigers worden niet gestoord. Het ziet ernaar uit dat 
we het toch in het intonatiepatroon moeten zoeken. Maar om welk(e) 
patro(o)n(en) gaat het?

Het standaardwerk over Engelse intonatie Bolinger (1989: 248-249),  
en Beijer (2002) in zijn voetspoor, bieden enerzijds weinig aanknopings-
punten: “We cannot speak of an “intonation of exclamation”, even in 
the rough sense in which we have spoken of the intonation of questions 
and the intonation of commands, where certain contours truly 
predominate. Exclamations draw impartially upon the full repertory 
of up-down patterns”. Anderzijds lijkt er door al die patronen heen 
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toch een constante te zijn: “What characterizes the class is not shape 
but range: exclamations reach for the extreme – usually higher but 
sometimes lower”. 

Dit idee van “uitvergrote” intonatiepatronen lijkt ook voor het 
Nederlands een plausibel uitgangspunt: uitroepend-mededelende 
zinnen hebben het – globaal – dalende patroon van hun niet-
uitroepend-mededelende pendant, maar sterker geprofileerd; idem voor 
uitroepend-vragende zinnen (globaal: stijgend patroon) en uitroepend-
bevelende zinnen (globaal: sterke accenten).15

Direct observationeel toetsbaar is dit idee bij zinnen die al naar 
gelang de intonatie uitroepend, dan wel mededelend, vragend of 
bevelend zijn. Vergelijk b.v. de zin We hebben een dochter als mededelend 
antwoord op de vraag Hebt u kinderen? met We hebben een dochter! 
telefonisch uitgeroepen vanuit de kraamkamer door een nieuwbakken 
vader. Of Wat doe je? als informatieve vraag om toelichting op iemands 
bezigheden met Wat doe je?! als je iemand een kostbare vaas ziet breken. 
Of Ga zitten als terloops verzoek met Ga zitten! als bevel aan een 
lastige leerling. Telkens blijkt de uitroep, conform Bolinger (1989), het 
patroon van de andere variant te volgen, maar met extremere pieken en 
dalen en meer energie in de articulatie. 

Ik onderscheid nog een ander soort “uitvergroting” in wat ik de 
focus-uitroep noem. Die kenmerkt zich doordat één element eruitspringt 
door een langdurige hoge rekking. Zo kan We hebben een dochter! 
naast de gewone uitroepende intonatie ook de focus-uitroepintonatie 
krijgen, waarbij het hele woord dochter hoog wordt aangehouden. De 
uitroep accentueert dan de bijzonderheid van de dochter, in positieve 
of negatieve zin. Het vervolg kan zowel zijn: Een prachtmeid! als: Een 
nagel aan onze doodskist!16

7. De uitroepende betekenis

Als het voorgaande juist is, ligt het voor de hand de uitroepende zin 
ook een “uitvergrotende” betekenis toe te kennen; intonatie wordt alge-
meen als een iconisch verschijnsel beschouwd. Voor de gewone uitroep 
houdt dit in dat de taalhandeling als pregnant wordt gepresenteerd; het 
belang voor de hoorder van de mededeling, vraag of bevel wordt extra 
onderstreept. Bij de focus-uitroep wordt het focus-element als inhou-
delijk pregnant geïnterpreteerd. Bij We hebben een dochter! als gewo-
ne uitroep krijgt de hoorder het extra signaal “dit is belangrijk!” Bij de  
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focus-uitroep We hebben een dóchter! krijgt het focus-element dochter 
een niet-neutrale, pregnante interpretatie. Dit idee sluit aan bij Kloos-
ters (2001) semantische karakterisering van uitroepende zinnen als in-
tensiverend en het beschrevene met kracht onderstrepend.

Maar hoe zit het dan met het aloude en nog steeds op grote schaal 
verdedigde idee dat de spreker via de uitroep uiting geeft aan (bepaalde) 
gevoelens? Het valt niet te ontkennen de spreker bij uitroepen nogal 
eens geëmotioneerd is, en dat de hoorder dit uit zijn uitroep kan 
opmaken. Toch maakt emotie-expressie m.i. geen deel uit van de 
uitroepende betekenis; de essentie daarvan is het versterkte appèl op de 
hoorder. Het eerder gegeven voorbeeld Uw portemonnee is gevallen! is 
instructief. Als deze zin uitroepend wordt uitgesproken, wil de spreker 
de toegesprokene nadrukkelijk alarmeren, zodat hij zijn bezit snel kan 
oprapen. Het kenbaar maken van de eigen emotie, als daar al sprake 
van is, wordt niet beoogd. Iets vergelijkbaars geldt voor talloze andere 
uitroepen, in de eerste plaats imperatieven als Vergeet je tas niet! Ga toch 
zitten! maar ook allerlei mededelende uitroepen, zoals U mag vandaag 
naar huis! of Er zijn daar snelheidscontroles! Dat in een uitroep als Je 
laat de baby vallen! wel degelijk angst “doorklinkt” en in We hebben 
gewonnen! vreugde, heeft te maken met de inhoud van de uitingen en 
onze kennis van de werkelijkheid; niet met de betekenis zelf van het 
uitroepende intonatiepatroon, maar met interpretatieve effecten in 
combinatie met andere factoren

Het idee van “uitvergroting”of “intensivering” als belangrijkste 
vorm- en betekeniseigenschap van de uitroepende zin doet recht aan de 
vroeg ontstane twijfels over het zinstype, recent tot uitdrukking komend 
in de observatie van de ANS dat uitroepen “naar communicatieve 
functie mededelende, vragende, maar vooral bevelende zinnen kunnen  
zijn”(p.1433). De uitroep is geen apart zinstype; zij hecht een 
intensiverend element aan andere zinstypen.

Vooralsnog ga ik ervan uit dat de bij de drie zinstypen horende 
globale intonatiepatronen ook optreden bij zinnen die alléén uitroepend 
kunnen zijn en geen niet-geïntensiveerde pendant hebben. Binnen mijn 
analyse hebben deze zinnen zijn dus ook de bijbehorende betekenissen. 
Anders dan de meeste grammatici vat ik Hoera! en Wat een mooie film! 
dus op als mededelende zinnen.17
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8. “Verplichte” en “verboden” uitroepen

Aan het slot van par.5 is betoogd dat het bij zgn. grammaticale kenmer-
ken van zinstypen in feite gaat om grammaticale constructies die seman-
tisch slechts combineerbaar zijn met één intonatiepatroon. Bij zinnen 
als Wat een mooie film! of Dat je dat durft! is volgens mijn analyse dus 
sprake van grammaticale taaltekens die in combinatie met andere into-
natiepatronen leiden tot een onacceptabele botsing van betekenissen.

Daarnaast zijn er (combinaties van) taaltekens die juist niet 
uitroepend gebruikt kunnen worden, Een vraagzin als Wil je niet liever 
een glas wijn? valt met geen mogelijkheid uitroepend te intoneren. Dit is 
in strijd met de uitspraak van de ANS dat “alle volledige en onvolledige 
zinnen” als uitroep kunnen fungeren. Ook Bolinger (1989: 248) is van 
mening dat “all utterances, regardless of grammatical form, can be spoken 
as such [d.w.z. uitroepend, E.E.]”. Er blijken dus uitzonderingen te zijn. 
Met name veel (uitnodigende) vraagzinnen (zoals Wil je niet liever 
een glas wijn? of Zullen we gaan wandelen?) kunnen niet uitroepend 
worden gebruikt. Maar ook bevelende zinnen met het karakter van 
een vriendelijk verzoek of advies (b.v. Rust nu maar eerst lekker uit) en 
veel verhalende mededelende zinnen (b.v. Stilletjes kwam hij naderbij) 
verdragen zich niet met de uitroepende intonatie 

Er ligt zowel bij “verplichte” als bij “verboden” uitroepen nog 
een gigantisch onderzoeksterrein braak. Welke semantische (of 
pragmatische) factoren zijn precies verantwoordelijk voor de 
beperkingen? Ter concretisering ga ik in de volgende paragraaf kort 
in op één door mij al enigszins verkend deel-onderwerp, dat raakt aan 
zowel “verplichte” als “verboden” uitroepen, nl. zinnen die beginnen 
met het w-element wat.18 

9. Varianten van wat

In par.5 is opgemerkt dat w-elementen een “witte plek”-betekenis heb-
ben, die kan resulteren in een vragende en in een betrekkelijke inter-
pretatie. Er is echter nòg een interpretatie: de “norm-overschrijdende”.19 
Dat is de interpretatie die wat heeft in zinnen als Wat hebben we toen 
gelachen! en Wat vervelend was die film! Wat duidt in dit soort zinnen 
aan dat iets in sterkere mate het geval is dan de spreker verwachtte. 
Meestal wordt wat in dit soort zinnen benoemd als “uitroepend voor-
naamwoord”. Die benaming doet echter de onjuiste voorspelling dat dit 
wat alleen in uitroepende zinnen optreedt. Een zin als Ik weet heus wel 
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wat vervelend dat voor je is laat zien dat dit wat ook in een afhankelijke 
vraagzin kan optreden.20

Ook bij dit wat moet er een “witte plek” worden ingevuld. Die 
invulling is echter niet neutraal, maar suggereert iets wat een norm 
overschrijdt. Bij vragen is niet-neutraalheid en suggestiviteit overbekend; 
denk aan de retorische vraag. De “witte plek” van wat in retorische vragen 
als Wat heb je daar te zoeken? Wat heb je niet allemaal voor hem gedaan?, 
maar ook bij eenvoudige directe vragen als Wat doe je? als iemand een 
vaas laat vallen, is weliswaar oningevuld, maar er is een sterke suggestie 
van een bij de spreker reeds bekend norm-overschrijdend antwoord (bij 
de gegeven voorbeeldzinnen resp. “helemaal niets”, “heel veel” en “ iets 
erg doms”).

Mijn hypothese is dat alleen dit soort niet-neutrale wat-vragen 
via een “uitvergroot” intonatiepatroon kan worden geïntensiveerd 
tot uitroepende vraagzinnen.21 Neutraal-informatieve vragen om 
toelichting als Wat doe je?, Wat eet je? zijn “verboden” uitroepen. Hun 
“vlakke” inhoud lijkt zich niet te verdragen met de geïntensiveerde 
betekenis van de uitroep.

In tegenstelling tot bij Wat doe je? is bij vragen als Wat lach je? Wat 
stond je daar geheimzinnig te doen? alléén de niet-neutrale variant 
mogelijk. Wat verwijst hier niet naar een argument van het werkwoord, 
dat als “witte plek” neutraal te bevragen is. De witte plek is hier de 
hele zinsinhoud. Die wordt bevraagd, niet op zijn feitelijkheid, maar, 
suggestief, op zijn gerechtvaardigdheid, vanuit een vooronderstelling 
van norm-overschrijding. De hoorder wordt via dit soort zinnen ter 
verantwoording geroepen. Bij Wat lach je? zou hij bv. de suggestie van 
norm-overschrijding kunnen pareren met Mag dat dan niet?22

Net als bij andere niet-neutrale vragen is ook hier de uitroepende 
intonatie mogelijk, zelfs voor de hand liggend. Maar, anders dan bij 
andere niet-neutrale vragen, is hier ook de mededelend-uitroepende 
intonatie mogelijk: Wat stond je daar geheimzinnig te doen! De zinnen 
liggen inhoudelijk dichtbij elkaar; het suggestief-vragende wat en het 
suggestief-mededelende wat gaan bijna vloeiend in elkaar over. Ook in 
het laatste geval confronteert de spreker de hoorder met het idee van 
onverwachte norm-overschrijding. Maar hij vraagt nu implicieter om 
een verantwoording, en presenteert de norm-overschrijding pregnanter, 
meer als een voldongen feit. Het is m.i. deze grotere pregnantie die maakt 
dat bij dit type zinnen het uitroepende intonatiepatroon “verplicht” is.
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Samenvattend: het zins-introducerende wat bestrijkt het hele scala 
van “verboden” uitroep (in neutrale vragen), via “mogelijke” uitroep 
(in niet-neutrale vragen) tot “verplichte” uitroep (in niet-neutrale 
mededelingen).  

10. Samenvatting

De uitroepende zin neemt in de geschiedenis van de taalkunde een 
bijzondere plaats in vanwege zijn controversiële karakter. De categorie 
heeft het tot op heden weten te redden, maar de manier-waarop zou 
best wat meer controverse mogen oproepen. Onderzoek naar de uitroe-
pende zin is niet gebaat bij een exclusieve koppeling aan het thema ‘taal 
en gevoel’. Vanuit analytisch-taalkundig perspectief kan de uitroepen-
de zin verhelderend beschreven worden als een taalteken dat formeel 
gekenmerkt wordt door een “uitvergroot” intonatiepatroon en seman-
tisch door een pregnante presentatie van de taalhandeling of een focu-
selement. Bij het onderzoek naar de combinatie(on)mogelijkheden met 
andere taaltekens moeten nog vele “witte plekken” worden ingevuld.

Noten
1. De ‘wensende zin’ (voorbeeld: Kwam hij maar) is een ander problematisch zinsty-

pe, dat, net als de uitroepende zin, een wat marginale rol speelt in grammatica’s. Zo 
vormen in Luif (1994: 79) de wensende en de uitroepende zin samen de categorie 
‘overige zinstypen’. Voorbeelden van Nederlandse grammatica’s die wel zinstypen 
maar niet de uitroepende zin behandelen zijn Rijpma& Schuringa, bew. van Bakel 
(1978) en Tinbergen, bew. Lulofs&Voskuilen (1963).

2. Zie voor deze vroege ontwikkelingen Ruysendaal (1989: 203) en Schaars (1988: 
125-129).

3. Zie voor deze ontwikkeling Graffi (2001: 113 vlgg. en 234 vlgg.).
4. Het is gebruikelijk de uitroepende zin te aan te duiden met behulp van het 

kenmerk ”in geschreven taal van een uitroepteken voorzien”. De ANS doet dit 
(p.1433), evenals meer specialistische vakpublicaties zoals Bolinger (1989: 289), 
waar wordt opgemerkt: ”In the broadest sense, exclamations are thus anything at 
the end of which one would put an exclamation mark. This of course is circular, 
but it does give a basis for searching out a corpus of examples”. Beyer (2002) pre-
senteert een voorbeeld van dit type corpusonderzoek. Ik deel Bolingers visie m.b.t. 
circulariteit overigens niet: m.i. maakt het kenmerk ‘in geschreven taal voorzien 
van een uitroepteken’ deel uit van een – uiteraard feilbare – explicatie van het be-
grip ‘uitroepende zin’.

5. Klooster hanteert als term uitroepende vragen. Hij behandelt alleen uitroepende 
zinnen die in vorm overeenkomen met ja/nee-vragen of vraagwoordvragen.
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6. Voorbeelden van deze opties zijn resp. Luif (1994) en Van den Toorn (1979) 
(geen karakterisering) en Grammatica: zinsleer, een (anonieme) internetgram-
matica voor a.s leraren, http://home.scarlet.be/isisvdb/grammatica/zinnen1.htm 
(karakterisering m.b.v. de term “uitroep”).

7. Den Hertog besteedt geen aandacht aan uitroepende zinnen die aan hun gramma-
ticale structuur te herkennen zijn.

8. Een voorbeeld: Holtvast (1905) (pseudoniem van Kollewijn) behandelt vier 
zinstypen: de oordelende, vragende, wensende en bevelende zin, maar niet de uit-
roepende zin.

9. In Nederland is Gaarenstroom (1897) de vroegste publicatie die gewijd is aan to-
nale verschijnselen in de zin.

10. Dit verschijnsel was al eerder geobserveerd. Den Hertog (19032) bespreekt het 
bijvoorbeeld, maar trekt er geen conclusies uit.

11. Slechts de termen waarin de visie wordt verwoord zijn telkens andere. De Groots 
tijdgenoot Gardiner (19512[1932]: 204) bespreekt e.e.a bijvoorbeeld in termen 
van dominantie van de elocutional form (intonatie) over de locutional form (woor-
den en grammaticale structuur). In Beijer (2002: 9) is binnen een “minimalist-mo-
dular approach” sprake van afwijkingen van de “default mapping of clauses into 
speech acts” door interactie met “other features like intonation”.

12. Bij wanneer is, anders dan bij andere w-woorden, het betrekkelijk gebruik in het 
moderne Nederlands vrij zeldzaam.

13. Vgl. resp. ZinsleerNederlands: http://nederlandsdbh.weebly.com/zinsleer.html en 
Grammatica; zinsleer: http://home.scarlet.be/isisvdb/grammatica/zinnen1.htm.

14. Ook in Van Belle e.a. wordt luidheid als kenmerk genoemd.
15. Zie voor de drie globale patronen b.v. Overdiep (1937: 80 vlgg.). Algemeen wordt 

aangenomen dat Nederlandse en Engelse intonatiepatronen vergelijkbaar zijn, 
met dit verschil dat het Engels grotere pieken en dalen kent ( Johanneke Caspers, 
p.c.).

16. De focus-uitroep heb ik eerder besproken in Elffers (2003’).
17. Qua beweringsinhoud zijn deze zinnen ongeveer vergelijkbaar met Dat is fantas-

tisch! resp. Die film is heel erg mooi!, die echter wèl een niet-geïntensiveerde pen-
dant hebben. De ANS is over dit soort gevallen niet duidelijk.

18. Zie ook Elffers (2003). Voor details over een andere categorie die veel “verplichte” 
uitroepen herbergt, de tussenwerpsels, zie Elffers (2005). Daar presenteer ik ook 
een historische verklaring voor het feit dat deze categorie ten onrechte tot op he-
den wordt beschouwd als puur emotie-expressief. Deze verklaring is ook van toe-
passing op de uitroepende zin, waarover, zoals hier betoogd, dezelfde misvatting 
bestaat.

19. Ik volg met deze terminologie Beijer (2002), die uitroepen waarin sprake is van 
“deviation from a norm” als een afzonderlijke deelklasse (exclamatives) onder-
scheidt.

20. Een anonieme reviewer merkte op dat dit type zinnen in het Belgisch-Nederlands 
niet mogelijk is.

21. De Groot (z.j.2) bevat al suggesties in deze richting.
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22. De ANS (p. 323) stelt dat wat in dit soort zinnen ‘waarom’ betekent. Dit is on-
juist: bij waarom gaat het om alle soorten motivatie, met wat wordt de toegespro-
kene altijd ter verantwoording geroepen. We kunnen b.v. niet vragen: *Wat heeft 
Balthazar Geerards Willem van Oranje vermoord?
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