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Expressiviteit in taal1

Els Elffers2

Universiteit van Amsterdam3

4

Voorwoord, voor Ad5

Beste Ad,6

7

Al jaren delen jij en ik maar liefst twee onderzoeksterreinen: (i) geschiede-8

nis van de taalkunde en (ii) niet-propositionele aspecten van de zin (o.a.9

modale partikels, exclamaties, interjecties). We mogen die beide gebieden10

ook graag combineren, waarbij we het denken over niet-propositionele11

aspecten van de zin in een historisch perspectief plaatsen. Begrijpelijk dus12

dat we elkaar altijd wel iets te vertellen hebben. Ik hoop dat dit doorgaat,13

Ad, ook na je afscheid van de universiteit.14

Temeer hoop ik dit omdat we het eigenlijk helemaal niet eens zijn!15

Onze kijk op die gedeelde onderwerpen verschilt nogal. Jij rekent het16

leeuwendeel van de niet-propositionele aspecten van de zin tot de “ex-17

pressieve functie van taal”: de emotie van de spreker wordt ermee kenbaar18

gemaakt.1 Ik doe dat niet, omdat ik die functie marginaal acht. En, alsof19

we allebei het verleden een trap na willen geven: jij stelt dat die expres-20

sieve functie vroeger systematisch verwaarloosd werd en pas recent, en21

terecht, de aandacht van taalkundigen heeft getrokken (vgl. bijv. Foolen,22

Published in:
L. Hogeweg, S. Lestrade & P. de Swart (2015).
Addenda (pp. XX–YY). Nijmegen: Radboud University.
©2015 the author(s).

1Vgl. Foolen (1997b, p. 15): “The expressive function has to do with emotions. It is the
emotional feeling of the speaker that is expressed and communicated in the expressive
function.”
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1997a, p. 1) Ik denk juist dat vroegere taalkundigen die functie veel aan-23

dacht gaven, en dat dit vaak niet terecht was (vgl. Elffers, 2005, par.2: Too24

much emotion).25

Even aannemend dat we geen van beiden gek zijn, hoe komt het dat26

we hier zo verschillend tegenaan kijken? En doen we dat eigenlijk echt, is27

er geen sprake van schijntegenstellingen en/of slechts terminologische28

verschillen? Gepensioneerden kunnen het zich veroorloven er even voor29

te gaan zitten om zoiets uit te zoeken. Jij hebt trouwens in 2006 al een30

voorzetje hiertoe gegeven, waarbij je, zoals je zegt, “enkele ingrediënten31

bij elkaar zet”. Aan mij om, negen jaar later, die ingrediënten verder te32

“verwerken”. Nee, niet tot een hapklaar eindproduct. Wel tot iets waar je je33

tanden in kunt zetten.34

1 “Show some emotion”35

Ad schreef bij mijn afscheid van de UvA in 2006 een kort artikel met de36

intrigerende titel Show some emotion, en als ondertitel De expressieve37

functie van taal. Daarin komt hij mij wat de historiografie betreft een38

stapje tegemoet. Sapirs (1921, p. 38) uitspraak “Ideation reigns supreme39

in language [. . . ] volition and emotion come in as distinctly secondary40

factors” acht hij na lezing van mijn artikel over interjecties Elffers (2005)41

niet meer zo representatief voor het verleden als geheel. Ik laat daar zien42

dat interjecties vanaf de klassieke oudheid tot heden worden gezien als43

emotie-uitdrukkende taalelementen. Het idee dat aandacht voor de ex-44

pressieve functie alleen een recent verschijnsel is moet dus genuanceerd45

worden.46

Ad staat vervolgens stil bij wat hij, met reden, ziet als een terugkerend47

thema in mijn taalkundige werk: niet alleen bij interjecties, ook bij ex-48

clamaties en bij sommige modale partikels bestrijd ik het idee dat hun49

functie primair expressief is. Hun functie is m.i. veeleer interpersoonlijk:50

het gaat niet om wat er in de spreker omgaat maar om wat de hoorder51

moet denken of doen. Ad is ook dit op enkele punten wel met mij eens,52

maar vraagt zich toch af of ik hierin niet te ver ga, door “in de strijd tegen53

een overmaat aan emoties in de taalbeschrijving ook aan uitroepende54

zinnen en interjecties als foei, nee maar, en larie (Elffers, 2005, p. 96)55
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expressieve waarde te ontzeggen”. Vervolgens merkt hij op: “Waar deze56

vraag aanleiding toe geeft, is een bezinning op wat nu eigenlijk onder de57

expressieve functie verstaan moet worden” (Foolen, 2006, p. 157).58

De eerder genoemde “ingrediënten” worden nu aangedragen als hulp-59

middel bij het beantwoorden van deze vraag. Ze bestaan uit korte notities60

over visies op expressief taalgebruik van allerlei geleerden (taalkundigen,61

psychologen, filosofen), vooral uit de eerste helft van de 20e eeuw. Een62

aantal daarvan zal ik hieronder wat nader bekijken. Helpen ze ons verder?63

2 “Brede” expressiviteit64

Ads voorbeelden laten zonder meer zien dat er verschillende opvattingen65

over expressiviteit bestaan; ik duid ze hier aan als “brede” en “smalle”66

expressiviteit “Breed” kan ertoe leiden dat, zoals Ad kritisch stelt, “inter-67

jecties als oh en ach en woorden voor gevoelens als blij en somber op68

één hoop [worden] gegooid” (Foolen, 2006, p. 157). Frederik van Eeden69

beschouwt bijv. beide als “figuratief”, d.w.z. uiting gevend aan “zielsaan-70

doeningen” (Van Eeden, 2005).71

Daarnaast zijn er de “brede” visies van Reichling, Ogden & Richards72

en Searle, die volgens Ad recht lijken te doen aan mijn interpersoonlijke73

kijk op veel niet-propositionele taalelementen, maar deze toch in het74

brede expressieve domein integreren; Ad spreekt hier van “relationeel75

bepaalde” resp. “hoordergerichte” expressiviteit.76

Bekijk je deze visies wat nader, dan blijkt er steeds toch iets anders aan77

de hand te zijn. Zo heeft Reichlings uitspraak dat het “personale” aspect78

van taalgebruik “veel meer omsluit dan de ‘emotionele ’ of ‘expressieve’79

elementen” in feite betrekking op niet-talige zaken als “persoonlijk be-80

paalde sexe- en leeftijds-kwaliteiten, waarvan de taaluiting de draagster81

is” (Reichling, 1940, p. 286).82

Bij Ogden en Richards, die in hun standaardwerk-van-weleer The me-83

aning of meaning (1923) het gebruik van woorden indelen symbolic en84

emotive, is het van belang rekening te houden met de woordenboekbete-85

kenis van emotive , die afwijkt van die van expressive, nl. “likely to make86

people feel strong emotions”, zoals mijn Collins Cobuild (Cobuild ) zegt.87

Deze niet spreker- maar hoordergerichte betekenis staat ook centraal88
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in Stevensons toepassing van Ogdens en Richards’ onderscheid in zijn89

bekende theorie over ethische uitspraken: “their major use is not to indi-90

cate facts but to create an influence (Stevenson, 1937, p. 269). Weliswaar91

wordt emotie-expressie óók zijdelings bij “emotive” ondergebracht –“The92

emotive meaning of a word is a tendency of the word [. . . ] to produce93

(result from) affective responses in people” (p. 273)– en spreken (Ogden &94

Richards, 1923, p. 149) van “express or excite feelings and attitudes”, van95

echte integratie is geen sprake.96

Searles expressieve taalhandelingen, tenslotte, bevatten weliswaar97

hoordergerichte acties als groeten, bedanken en feliciteren, maar hier98

ontbreekt ieder specifiek verband met gevoelsexpressie. Hoewel taalkun-99

digen, niet onbegrijpelijk, geneigd zijn emotie-expressief geachte taal-100

elementen als interjecties bij deze categorie onder te brengen (vgl. bijv.101

Ameka, 1992; Hofstede, 1999), gaat het bij Searle feitelijk om iets heel102

anders. àlle taalhandelingen drukken volgens Searle de in de “sincerity103

condition” verwoorde psychische toestand van de spreker uit. Expressieve104

taalhandelingen danken hun naam aan het feit dat ze niet méér doen105

dan dat. Andere taalhandelingen dienen om “woorden” en “wereld” met106

elkaar in overeenstemming te brengen, hetzij door de woorden te laten107

kloppen met de wereld (assertives) hetzij door de wereld te laten kloppen108

met de woorden (directives en commissives). Expressives als feliciteren109

hebben niet zo’n “direction of fit” (de waarheid van de ev. bijbehorende110

propositionele inhoud wordt al voorondersteld); als enige functie resteert111

“to express the psychological state specified in the sincerity condition”112

(Searle, 1979, p. 15).113

3 “Smalle” expressiviteit114

“Brede” expressiviteit blijkt dus uiteindelijk nogal ongelijksoortige ver-115

schijnselen te omvatten. Hoe zit het met “smalle” expressiviteit? Ad be-116

spreekt naast Sapirs eerder genoemde standpunt ook dat van de psycho-117

loog Révész.118

Voor een goed begrip van Sapirs uitspraak dat emotie in taal een119

secundaire rol speelt is de context belangrijk: Sapir verzet zich tegen de120

in zijn tijd gangbare visie dat taal ontstaan is uit instinctieve emotionele121
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kreten, die worden gelijkgesteld aan interjecties. Voor Sapir is taal een122

culturele institutie, gericht op communicatie in de vorm van ideeën-123

uitwisseling. Emoties worden wel uitgedrukt, maar in het algemeen is124

“their expression [..] not of a truly linguistic nature” (Sapir, 1921, p. 39).125

Interjecties drukken weliswaar emoties uit -zij het als conventionele en126

communicatief bedoelde taalelementen, niet als instinctieve kreten- maar127

zij vormen slechts een a-typisch en onbelangrijk taalsegment. Met geen128

mogelijkheid kan dit segment de enige basis vormen voor het ontstaan129

van volwaardige taalsystemen in al hun rijkdom en complexiteit.130

Emoties worden volgens Sapir ook uitgedrukt via modaliteit en via de131

gevoelswaarde van woorden, maar ook deze verschijnselen zijn relatief132

marginaal. De gevoelwaarde van een woord is bovendien zo individu-133

eel en veranderlijk dat er niet gesproken kan worden van een inherente134

eigenschap van het woord zelf.135

Ook bij Révész (1946) is de verwerping van “interjectie-theorieën”136

over taal-ontstaan een centraal punt. Hij gaat nog een stap verder dan137

Sapir. Voor hem is communicatieve ideeën-uitwisseling zo essentieel voor138

de menselijke taal dat puur emotie-expressieve elementen als interjec-139

ties, en uitroepende zinnen in het algemeen, niet onder “taal” kunnen140

vallen. Révész plaatst hier in voetnoten wel enkele kanttekeningen bij,141

waarin (flink wat) uitzonderingen worden genoemd: interjecties met een142

“secundaire” betekenis en uitroepen die “bei näherer Prüfung ungezwun-143

gen einer der genannten Funktionen [Mitteilung, Aufforderung, Frage]144

zuzuordnen [sind]” (Révész, 1946, p. 152). Révész vertegenwoordigt met145

deze visie een limietgeval van “smalle” expressiviteit in taal: “smal” nadert146

tot nul.147

4 Tussenstand148

De besproken “ingrediënten” laten zien dat emotie-expressie van oudsher149

gelocaliseerd wordt in interjecties en uitroepende zinnen, daarnaast in150

modaliteit en gevoelswaarde van woorden. Over het belang -en zelfs151

deels de “taligheid”- van deze verschijnselen verschillen de meningen.152

Daarnaast worden ook woorden die emoties benoemen (Van Eeden)153

wel als emotie-expressief beschouwd, en soms wordt onder “emotive”154
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taalgebruik naast het opwekken ook wel het uiten van gevoelens verstaan155

(Ogden & Richards). Vergelijken we dit alles met de visies van Ad en mij,156

dan valt op dat Ad nog een aanzienlijk bredere kijk op expressiviteit in taal157

heeft dan de in (3) als “breed” behandelde auteurs en ik een nog smallere158

dan de in (4) als “smal” behandelde. Wat komt er bij hem nog bij, wat gaat159

er bij mij af, en waarom?160

5 Foolen (1997b, 1997a, 2012, te versch.)161

Ad heeft een reeks artikelen geschreven die stuk voor stuk monumenten162

zijn voor het thema ‘taal en emotie’. Centraal staat steeds een uitvoerig163

overzicht van werk over dit thema in heden en verleden.164

De teksten getuigen van een enorme en zich steeds verder ontwikke-165

lende belezenheid en eruditie; bovendien wordt bijzonder divers materi-166

aal overzichtelijk gepresenteerd. Een prestatie, want het thema ‘taal en167

emotie’ speelt niet alleen een rol in de taalkunde, maar ook in de filosofie168

en de psychologie, en binnen de taalkunde in verschillende onderzoeks-169

kaders en op alle niveaus, van fonologie tot discourse analysis, Bovendien170

staat het onderwerp juist de laatste tijd erg in de belangstelling, wat leidt171

tot veel nieuwe publicaties en gebiedsuitbreidingen. Ad brengt het alle-172

maal in kaart en bewijst daarmee alle, en zeker beginnende, betreders173

van het terrein een onschatbare dienst.174

Ondanks de eerder besproken relativering in Foolen (2006) handhaaft175

Ad als rode draad in zijn verhaal steeds de betrekkelijk late opkomst176

van aandacht voor ‘taal en emotie’. Sapir blijft figureren als representant177

van het oudere idee dat emotie in taal van secundair belang is. Dit idee178

werd volgens Ad vooral ingegeven door (i) een -filosofisch gemotiveerde-179

eenzijdige aandacht voor de refererende functie van taal en (ii) het idee180

dat emotie, i.t.t. cognitie, bij uitstek op non-verbale wijze tot uitdrukking181

komt (we zagen dat Sapir dit ook vindt).182

Een hierbij aansluitende rode draad is Ads “diachronisering” van183

Bühlers bekende organon-model (vgl. Bühler, 1934). Ad stelt dat, nadat184

eerst de aandacht van onderzoekers uitsluitend uitging naar de Darstel-185

lungs- functie van taal, met de opkomst van de pragmatiek, ook de Ap-186

pell-functie in beeld kwam. Pas recent is de Ausdruck-functie van belang187
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als onderzoeksobject.188

Ondanks de aangekondigde “breedheid” valt niet alles wat hierbo-189

ven bij “brede” expressiviteit aan de orde kwam volgens Ad onder de190

expressieve functie van taal. Zo bestrijdt hij, in het verlengde van zijn191

kritische opmerking over Van Eeden, de opname van woorden die emo-192

ties benoemen in deze categorie. Dit onderwerp valt weliswaar onder de193

brede parapluterm ‘taal en emotie’, maar “we are dealing here with the194

conceptualizing function of language, not with the expressive function”195

1997a, p. 16. Modaliteit lijkt een grensgeval te zijn. In Foolen (te versch.)196

valt dit onderwerp in principe buiten de expressieve functie, maar wel197

krijgen modale partikels, onder verwijzing naar Pos (1933/34), expres-198

sieve gebruiksmogelijkheden toegekend. Zonder meer gelden interjecties,199

exclamaties, gevoelswaarde van woorden, en Searles “expressives” als200

voorbeelden van expressief taalgebruik.201

Daarnaast treffen we nog een hele reeks andere verschijnselen aan,202

die ook onder de noemer “expressiviteit” vallen. Zo bespreekt Ad in Foolen203

(te versch.) vormen van fonetische variatie met een expressieve functie,204

bijvoorbeeld palatalisatie die met “kleinheid”, “kinderlijkheid” of “affectie”205

is geassocieerd. Syntactische constructies van het type een boom van een206

kerel krijgen een expressieve functie toegekend; in dit voorbeeld gaat het207

om de indrukwekkende en dreigende sfeer die de uitdrukking optroept.208

Intensiveeerders als gruwelijk in gruwelijk lekker hebben als expressieve209

functie de impact op de spreker van de hoge mate waarin iets het geval is.210

Op discourse-niveau dragen allerlei stijlmiddelen bij aan een globale “eva-211

luatieve betekenis”. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden uit een zeer212

rijke en gevarieerde reeks. Eigenlijk blijkt steeds dat niet alleen woorden213

een “gevoelswaarde” hebben –en, anders dan Sapir denkt, wel degelijk214

een conventioneel vastliggende– , maar ook talloze andere fenomenen215

op alle linguïstische niveaus.216

Intussen blijft Ad steeds alert op de eerdergenoemde vraag “wat nu217

eigenlijk onder de expressieve functie verstaan moet worden”. Zo kiest hij218

in zijn recentste publicatie voor een ruim begrip “emotie”, waaronder ook219

houdingen (“attitudes”) vallen. Restrictiever is hij als het gaat om emotie-220

expressie: bij expressief taalgebruik moet de emotie direct via taal geuit221

worden. Dus niet in geconceptualiseerde vorm, zoals we eerder zagen,222
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maar ook niet indirect via de omweg van een evaluerende bewering, als223

in “Deze cake is niet lekker”. Dezelfde emotie, maar dan direct geuit als224

“bah!” is volgens Ad juist wel expressief.2225

Zelf ben ik geneigd deze door Ad aangereikte scheidslijn door te trek-226

ken naar zijn voorbeelden van het type een boom van een kerel of gruwelijk227

lekker, en naar alle andere taalverschijnselen waarin “gevoelswaarde” een228

rol speelt, maar geen sprake hoeft te zijn van directe emotie-expressie.229

Juist als we emotie-expressie, zoals Ad doet, bekijken in het kader van230

functies van volledige taaluitingen (Ausdruck, naast Appell en Darstellung)231

valt gevoelswaarde m.i. niet zonder meer onder expressief taalgebruik. Er232

is bijv. geen enkele reden om aan te nemen dat iemand die zegt “Cassius233

Clay was een boom van een kerel” of “Veel kinderen vinden aardbeien234

gruwelijk lekker” op het spreekmoment altijd geëmotioneerd is, dus kan235

het kenbaar maken van emotie bij dergelijke uitspraken niet de centrale236

functie zijn. De rol van emotie zou ik ook hier als “indirect” willen karak-237

teriseren: in de gekozen formulering klinkt op de achtergrond de situatie238

door waarin de kwalificatie werd toegekend (door wie en wanneer doet239

er niet toe), inclusief de emotie van ontzag/verbazing resp. verrukking240

waarmee dat gepaard ging. Hierdoor horen deze zinnen bij uitstek tot241

het informele, sociale cohesie bevorderende taalgebruik waarin dit soort242

associaties welkom zijn, en niet tot het formele taalgebruik waarin ze243

irrelevant en/of onwelkom zijn. Ze zouden bijvoorbeeld detoneren in244

nieuwsberichten op radio of tv.245

Dit indirect mee-resoneren van emoties moet volgens mij scherp246

onderscheiden worden van wat er gebeurt bij taalgebruik waarin het247

kenbaar maken van de emotie van de spreker de centrale functie is.248

6 Terug naar “ smal” en “nog smaller”249

Zo komen we terug bij interjecties en exclamaties, taalvormen waarvan250

de emotie-uitdrukkende functie voor veel taalkundigen vanzelfsprekend251

2Ad presenteert deze afbakening met de nodige omzichtigheid. Hij benaderukt dat
de precieze demarcatie van expressieve uitdrukkingen “still needs further research and
theoretical discussion”(Foolen, te versch.)
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is. Maar niet voor mij. Ik geef hier kort mijn visie, en verwijs verder naar252

mijn in de bibliografie genoemde publicaties.3253

M.b.t exclamaties verdedig ik het standpunt dat ze niet, zoals in veel254

grammatica’s, een apart zinstype vormen naast mededelende, vragende255

en bevelende zinnen. Uitroepende zinnen behoren elk tot één van deze256

laatste drie zinstypen, en hebben als extra eigenschap “versterking van257

het taalhandelingsaspect”. Dit komt in de vorm tot uitdrukking via een258

geprononceerd mededelend of bevelend of vragend intonatiepatroon en259

een energieke articulatie; voor de betekenis houdt het is dat er sprake is260

van een pregnante mededeling, bevel/verzoek, of vraag.4 Het appèl op de261

hoorder dat elk van deze taalhandelingen op eigen wijze doet wordt in de262

exclamatie versterkt.263

Van enige emotie van de spreker hoeft bij exclamaties geen sprake264

te zijn. Neem bijvoorbeeld een zin als “Uw portemonnee is gevallen!”265

of “Vergeet niet je broer te bellen!”. Hier fungeert het uitroepende into-266

natiepatroon puur als versterking van het waarschuwende of tot actie267

manende appèl op de hoorder. De spreker hoeft bij het verrichten ervan268

geen enkele emotie te voelen en als dat wel zo is, is het kenbaar maken269

daarvan niet de functie van de zin..270

Dit neemt niet weg dat bij uitroepende zinnen de spreker waarschijn-271

lijk vaker geëmotioneerd zal zijn dan bij niet-uitroepende. Omstandig-272

heden die nopen tot een versterkt appèl op de hoorder zijn vaak tevens273

omstandigheden die de spreker emotioneren. Denk aan uitroepen als Er274

is brand! of We hebben de hoofdprijs gewonnen! Bovendien “klinken” de275

bewuste emoties (in deze voorbeelden angst resp. blijdschap) “door” in276

de taaluitingen. Toch “doet” ook hier de exclamatieve taalvorm niet meer277

dan de exclamatieve betekenis “pregnante taalhandeling” uitdrukken.278

Andere factoren zijn er verantwoordelijk voor dat de hoorder de emotie279

3Ik bereik mijn “smalle” visie dus op een (deels) andere manier dan Sapir en Révész.
Zij beschouwen interjecties wel degelijk als emotie-uitdrukkend, maar marginaliseren
deze functie vervolgens. Révész’ visie dat veel exclamaties eigenlijk tot één van de andere
zinstypen behoren komt juist wel dicht bij mijn standpunt.

4Deze analyse geldt m.i. ook voor zinnen die door hun syntactische structuur alleen
exclamatief gebruikt kunnen worden, zoals “Wat een prachtig boek is dat!” of “Dat je
dat durft!” In Elffers (2014) leg ik uit hoe ik denk dat bij dit soort zinnen het exclusief-
exclamatieve gebruik verklaard kan worden. . .
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van de spreker “meekrijgt”:280

(1) Emotie verraadt zich in alle menselijke handelingen, ook in taal-281

handelingen, en wel op een voor de medemens herkenbare manier.282

Het spraakorgaan reageert, evenals een aantal andere lichaams-283

delen, op emoties. Daarbij kunnen de emotie en de taalhandeling284

totaal ongerelateerd zijn. Met een voorbeeld van Reichling: we285

kunnen aan de stem van iemand die over maïzena-pap praat de286

kwaadheid horen die hij voelt over het feit dat zijn schoenveter is287

gesprongen (Reichling, 1940, p. 305). Ze kunnen ook gerelateerd288

zijn, zoals bij het voorbeeld “Er is brand!”: één omstandigheid289

veroorzaakt angst bij de spreker èn geeft hem de pregnante taal-290

handeling in de mond. Maar daarmee wordt de taalhandeling niet291

zèlf emotie-uitdrukkend.5292

(2) Hoorders maken bij het interpreteren van taaluitingen gebruik van293

talige informatie in combinatie met achtergronds- en situatieken-294

nis. Via implicaturen is hun interpretatie rijker dan wat door de295

taalvormen alleen wordt aangereikt. Zo kan een hoorder moei-296

teloos blijdschap “horen” in de uitroep We hebben de hoofdprijs297

gewonnen!: de taalvorm belichaamt een pregnante mededeling; de298

hoorder, die weet wat “de hoofdprijs winnen” inhoudt, leidt af dat299

de spreker blij is.300

Wat voor uitroepende zinnen in het algemeen geldt, geldt ook voor uit-301

roepende interjecties. Ook interjecties doen een versterkt appèl op de302

hoorder, en lenen zich daar door hun compacte vorm ook bij uitstek303

voor.6 En ook bij de meeste interjectie hoeft er geen sprake te zijn van304

enige emotie bij de spreker. Denk aan larie!, foei!, bravo! ssst!, ho! nou en305

of ! hallo!: steeds is de functie het doen van een krachtig appèl.306

Toch zijn er zeker interjecties waarin een emotie van de spreker ken-307

5Reichling beschouwt in dit soort gevallen de emotie-expressie wèl als linguïstisch
gecodeerd; ik vind het consequenter om dat niet te doen.

6Niet alle interjecties zijn verplicht-exclamatief; alsjeblieft en toe zijn het bijv. (meestal)
niet. Daarnaast kunnen exclamatieve interjecties ook niet-exclamatief worden gebruikt,
bijv. in een zin als Het was daar natuurlijk weer een en al hoera. Zie voor dit verschijnsel
Norrick (2009).
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baar wordt gemaakt. Die hebben via hun lexicale inhoud wel degelijk308

een expressieve functie. Het eerdergenoemde bah! verwoordt afkeer, au!309

verwoordt pijn, hè?! verwoordt verbazing, allerlei vloeken verwoorden310

woede of teleurstelling.311

Deze interjecties vormen echter een kleine minderheid. In een cor-312

pusonderzoek van Hofstede (1999) vormen de interjecties die emoties313

van de spreker uitdrukken slechts 7% van het totaal.7314

Taalkundigen hebben eeuwenlang overgegeneraliseerd van 7% naar315

100%.8 Weliswaar rees geleidelijk het inzicht dat er ook andersoortige316

interjecties zijn, maar de overgeneralisatie bleef, en is er nog steeds. Zo317

is volgens Van den Toorn (1979, p. 248) amen geen gebeds-afsluitende318

rituele frase maar een uiting van de “religieuze stemming” van de spreker.319

Volgens de ANS (Haeseryn, Romijn, Geerts, de Rooij & van den Toorn,320

1997, pp. 577-579) is enfin geen samenvattend-concluderende term maar321

een uiting van de emotie “gelatenheid”, en bij dit soort “noodzakelijk322

emotionele tussenwerpsels” zou sprake zijn van een “louter emotioneel323

reageren op lichamelijke of geestelijke ervaringen”, waarbij een communi-324

catieve bedoeling, en ook een hoorder, geheel kan ontbreken. Sapir mag325

herrijzen en zijn betoog tegen interjecties als instinctieve kreten herhalen!326

Nawoord, voor Ad327

Beste Ad,328

329

“Show some emotion”: jij hebt, mij in elk geval, als geen ander laten zien op330

hoeveel manieren dat via taal kan. “Too much emotion”: ik heb, hoop ik,331

laten zien dat nog steeds te veel taalverschijnselen een emotie-expressieve332

functie krijgen toegeschreven.333

7Hofstede hanteert een op Searle (en Austin) gebaseerde functie-indeling voor interjec-
ties. Bij de 7% zitten dus ook (m.i niet-expressieve) groeten en dankwoorden. Het grootste
deel van de interjecties (53%) valt bij Hofstede onder Austins categorie expositieven (de
taahandeling waarmee meningen en argumenten worden geuit.

8Deze overgeneralisatie is m.i. een restant van het psychologisme dat m.n. in de 19e
eeuw de hele taalkunde kenmerkte: àlle taaluitingen werden gezien als directe reflecties
van gebeurtenissen in de geest van de spreker Dit psychologisme verdween rond 1900
geleidelijk, maar het laat nog steeds zijn sporen na (vgl. Elffers, 2005, 2008).
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Onze verschillende inschatting van het belang van de expressieve334

functie van taal ligt volgens mij vooral aan jouw ruimere toepassing van335

het begrip “expressieve functie” op allerlei verschijnselen waarin ik liever336

van “gevoelswaarde” zou willen spreken. Zoals ik het in par. 5 noemde:337

een mee-resonerende emotionele associatie, maar geen centrale functie338

van de uiting.339

Gegeven dit onderscheid komt jouw vraag of ik niet te ver ga door340

“in de strijd tegen een overmaat aan emoties in de taalbeschrijving ook341

aan uitroepende zinnen en interjecties als foei, nee maar, en larie (Elf-342

fers, 2005, p. 96) expressieve waarde te ontzeggen” in een nieuw licht te343

staan. Ik ben nu (anders dan toen ik je tekst voor het eerst las) geneigd te344

antwoorden dat ik daar inderdaad misschien te ver in ga. Ik vind het na-345

melijk opvallend dat jij hier van “expressieve waarde” spreekt, niet, zoals346

in de rest van het artikel, van “expressieve functie” is. Dacht je misschien347

toch meer aan gevoelswaarde dan aan een centrale Ausdruck-functie? Zo348

opgevat ken ook ik expressieve waarde toe aan bijv. larie! Ook dit soort349

uitroepen horen exclusief tot het informele taalgebruik, waarin ruimte is350

voor mee-resoneren van het moment van evaluatie en de bijbehorende351

gevoelens. Maar de functie van de uiting larie! is die van een pregnante352

Darstelling: dit is onzin!353

Mee eens, Ad? Of zeg je toch: “Larie!”?354

Referenties355

Ameka, F. (1992). The meaning or phatic and conative interjections. Jour-356

nal of Pragmatics, 18, 245–271.357

Bühler, K. (1934). Sprachtheorie; die Darstellungsfunktion der Sprache.358

Jena: Fischer.359

van Eeden, F. (2005). Logische Grundlage der Verständigung. Redekun-360

stige grondslag van verstandhouding. In W. Vieregge, H. Schmitz &361

J. Noordegraaf (Red.) (3de ed.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.362

Elffers, E. (2005). Interjections in Dutch grammar. Beiträge zur Geschichte363

der Sprachwissenschaft, 15, 91–105.364

Elffers, E. (2008). Interjections and the language functions debate. The365

Henry Sweet Society Bulletin, 17–30.366

12



Expressiviteit in taal

Elffers, E. (2014). Uitroepende zinnen. In F. van de Velde, H. Smessaert, F.367

van Eynde & S. Verbrugge (Red.), Patroon en argument: een dubbel-368

feestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der369

Horst (pp. 609–623). Leuven: Universitaire Pers Leuven.370

Foolen, A. (1997a). Language and emotions: the case of Jac. van Ginne-371

ken’s Principes de linguistique psychologique. In B. Caron (Red.),372

Proceedings 16th internatonal congress of linguists. Oxford: Perga-373

mon.374

Foolen, A. (1997b). The expressive function of language. towards a cog-375

nitive semantic approach. In S. Niemeier & R. Dirven (Red.), The376

language of emotions: Conceptualization, expression, and theoreti-377

cal foundation (pp. 15–34). Amsterdam: Benjamins.378

Foolen, A. (2006). Show some emotion. De expressieve functie van taal.379

In J. Noordegraaf, F. Vonk & M. van der Wal (Red.), Amicitia in380

academia. Composities voor Els Elffers (pp. 155–162). Amsterdam:381

Stichting Neerlandistiek VU/Nodus.382

Foolen, A. (2012). The relevance of emotion for language and linguistics. In383

A. Foolen & ??? (Red.), Moving ourselves, moving others. Motion and384

emotion in intersubjectivity, consciousness and language (pp. 349–385

368). Amsterdam: Benjamins.386

Foolen, A. (te versch.). The expressive function of language. In N. Riemer387

(Red.), Handbook of semantics. Londen: Routledge.388

Haeseryn, W., Romijn, K., Geerts, G., de Rooij, J. & van den Toorn, M.389

(1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Martinus390

Nijhoff.391

Hofstede, G. (1999). De interjectie als illocutionaire handeling. Toegepaste392

taalkunde in artikelen, 61, 126–135.393

Norrick, N. R. (2009). Interjections as pragmatic markers. Journal of Prag-394

matics, 41, 866–891.395

Ogden, C. & Richards, I. (1923). The meaning of meaning. New York: Har-396

court etc.397

Pos, H. (1933/34). Les particules, leurs fonctions logiques et affectives.398

Recherches Philosophiques, 3, 321–333.399

13



Els Elffers

Reichling, A. (1940). Over het personale aspect in het taalgebruik. In Bun-400

del opstellen van oud-leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N.401

de Vooys (pp. 283–310). Groningen: Wolters.402

Révész, G. (1946). Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Bern: Francke.403

Sapir, E. (1921). Language: an introduction to the study of speech. reprint.404

New York: Harcourt, Brace & World, Inc.405

Searle, J. (1979). Expression and meaning. Studies in the theory of speech406

acts. Cambridge etc.: CUP.407

Stevenson, C. (1937). The emotive meaning of ethical terms. Mind, 46,408

14–31.409

van den Toorn, M. C. (1979). Nederlandse grammatica (6de ed.). Gronin-410

gen: Wolters-Noordhoff.411

14


