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44 Over het interpretatieverschil tussen vragende en 
betrekkelijkebetrekkelijke bijzinnen 

4.11 INLEIDIN G 

[Hoofdstukk vier] gaat over het verschil tussen vragende en relatieve bijzinnen. 

InIn de voorbeeld paren (165)-(170) bevat steeds de bovenste een relatieve bijzin, 

dee onderste een vragende bijzin: 

(165)) Ze deden wat er gedaan moest worden. 

(166)) Ze vroegen wat er gedaan moest worden. 

(167)) Hij at wat men hem voorzette. 

(168)) Hij wist niet wat men hem voorzette. 

(169)) Wie dit leest, is gek. 

(170)) Wie dit leest, weet niemand (voorbeelden uit Van der Horst 1988: 

200). . 

Dee centrale vraag in dit [hoofdstuk] is hoe dit verschil verantwoord moet 

worden,, en wat voor consequenties die verantwoording heeft voor de visie op de 

veranderingg die zich in het Nederlands voltrok in zinnen als (165) en (167) van 

relatieff  dat naar relatief wat. Ik zal beginnen met de vraag naar de 

verantwoordingg van het verschil. Eerst bespreek ik de studie van Van der Horst 

(1988)) (voortaan ook: VdH), volgens wie het interpretatieverschil tussen beide 

zinnenn veroorzaakt wordt door het werkwoord van de hoofdzin, en noem ik 

enkelee problemen die volgens mij aan de analyse van Van der Horst kleven. 

Watt ik in de rest van het [hoofdstuk] wil aantonen is dat de interpretatie van de 

77 Verschenen in: E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van der Horst, W.G. Klooster (eds.), Grammaticaal spektakel: 

artikelenartikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de 

UniversiteitUniversiteit van Amsterdam, Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 205-217. Er zijn een aantal verschillen ten 

opzichtee van hel origineel. De dankbetuiging is weggelaten. Waar in dit hoofdstuk staat: voorbeeldzin x, {hoofdstuk], 

{hoofdstuk{hoofdstuk vier], staat in het origineel respectievelijk voorbeeldzin x-164, artikel, dit artikel. 
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bijzinn als vragend of relatief niet beslissend bepaald wordt door het werkwoord 

vann de hoofdzin. In par. 4.3 neem ik het interpretatieverschil onder de loep, en 

laatt ik aan de hand van ambigue zinnen zien dat het werkwoord in plaats van 

beslissendd eerder een aanwijzing is voor het soort interpretatie. Er zijn meer van 

dergelijkee aanwijzingen, die in par. 4.4 besproken zullen worden. In par. 4.5 ga 

ikk na voor wie en wanneer het besproken interpretatieverschil eigenlijk optreedt. 

Mij nn conclusie zal zijn dat de taalgebruiker verschillen en overeenkomsten 

afhankelijkk van de omstandigheden al dan niet kan waarnemen. Deze conclusie 

leidtt tot een bepaalde visie op taal en taalverandering, die ik in par. 4.6 zal 

bespreken. . 

4.22 VA N DER H O R ST (1988) 

Vann der Horst (1988) gaat over de verandering van betrekkelijk 

voornaamwoordd dat in wat. Relevant hier is het gegeven dat in relatieve 

bijzinnenn met ingesloten antecedent als zinnen (165), (167) en (169) het 

Middelnederlandss vtijwel uitsluitend dat kent ('Ze deden dat er gedaan moest 

worden'),, wat komt zeer zelden voor. In dat verband werpt Van der Horsr de 

vraagg op of het voornaamwoord wat in zijn nieuwe functie van relativum 

onderscheidenn moet worden van het vragend voornaamwoord wat. Van der 

Horstt (1988) plaatst zijn eigen standpunt tegenover wat hij noemt 'het 

traditionelee standpunt', dat twee voornaamwoorden wat, een vragend en een 

relatieff  wat, onderscheidt. Van der Horst (1988: 200-201) haalt als 

vertegenwoordigerr van het traditionele standpunt Den Hertog (1892/1973) 

aan,, die stelt: 

Hett vragende wie of wat is daaraan te herkennen, (1) dat men er een 

zelfstandigg naamwootd, voorafgegaan door het vragende welke {welke 

man,man, welk besluit), voor in de plaats kan zetten, en (2) dat men er in de 

spreektaall  soms <?ƒ achter voegt {wie of, wat of. Voor dit vragende wie 

geldtt bovendien het kenmerk, dat indien het onderwerp in de 

hoofdzinn nog eens aangeduid wordt, dit niet door die, maar door dit 

off  dat gebeurt. 
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Hett betrekkelijke wie en wat is daaraan te herkennen, dat de voor de 

vraagwoordenn gegeven criteria niet opgaan en dat deze betrekkelijke 

voornaamwoordenn door degene die of al wie, dat(gene) wat of al wat te 

vervangenn zijn. Voor her betrekkelijke wie geldt nog, dat het correleert 

mett die, en voor wat dat het kan afwisselen met hetgeen. (Den Hertog 

1892/1973:59). . 

Di tt traditionele onderscheid impliceert een bepaalde visie op de stijging van het 

gebruikk van wat in relatieve bijzinnen. De traditionele visie ziet de opkomst van 

watwat in relatieve zinnen als het ontstaan van een nieuw woord, relativum wat, 

naastt het oude vragend voornaamwoord wat (VdH 199). 

Dee traditionele benadering is daarmee niet in staat om een belangrijke 

vraagg te beantwoorden, namelijk waarom als vragend en als betrekkelijk 

voornaamwoordd dezelfde vorm wat gebruikt wordt. Het is deze vraag die in 

Vann der Horst (1988) centraal staat. Van der Horst laat in dit artikel zien dat 

identificatiee van wat als één vorm met één betekenis wèl tot een verklaring kan 

leiden.. Van der Horst (1988: 204) stelt voor om aan wat de betekenis toe te 

kennenn Verwijzing naar iets waarvan de identificatie (nog) niet plaats gevonden 

heeft,, maar wel gewenst is'. Deze betekenis wordt in vragende en relatieve 

bijzinnenn op een verschillende wijze geïnterpreteerd. 

Opp deze verklaring ga ik in dit [hoofdstuk] niet in. Voor mij staat een 

anderee vraag cenrraal, die in het artikel van Van der Horst een minder 

belangrijkee plaats inneemt, namelijk die naar het ontstaan van het 

interpretatieverschill  tussen vragende en relatieve zinnen. 

Volgenss Van der Horst (1988: 201) wordt het interpretatieverschil tussen 

vragendee en relatieve zinnen in de traditionele visie als volgt verklaard: 

Hett traditionele standpunt is nu, dat dit interpretatieverschil moet 

wordenn toegeschreven aan twee verschillende woorden. De 'datgene-

wat'' interpretatie (resp. 'degene-die' interpretatie en vwie-of 

interpretatie)) wordt teweeg gebracht door het relativum (m.i.a.) en de 

'wat-off  interpretatie (resp. 'wie-of interpretatie) door het vragend 

voornaamm woo rd. 

Dee bezwaren van Van der Horst tegen de traditionele verklaring zijn tweeërlei: 
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1.. Het is niet duidelijk hoe de hoorder uit de verschillende woorden wat de 

verschillendee interpretaties kan afleiden. Immers: de twee woorden wat zijn 

vormelijkk gelijk (VdH 201). 

2.. De traditionele visie schrijft een interpretatieverschil toe aan datgene wat 

gelijkk is in vragende en relatieve zinnen, namelijk het woord wat. Het ligt 

meerr voor de hand om het interpretatieverschil te verklaren uit een verschil 

tussenn constructies met vragende en relatieve bijzinnen (VdH 201). 

Hett verschil tussen constructies met vragende en relatieve bijzinnen van waaruit 

Vann der Horst het interpretatieverschil zal verklaren is het verschillend 

werkwoordd van de hoofdzin. De interpretatie van wat als relatief of vragend 

wordtt door het werkwoord van de hoofdzin 'beslissend bepaald'(VdH 201). 

Dee transitieve werkwoorden laten zich (aldus Van der Horst) in rwee 

categorieënn verdelen: 

(a)) werkwoorden die als object (ook) een bijzin met dat of o/kunnen hebben, 

dann wel een directe rede; 

(b)) werkwoorden die dat niet kunnen (VdH 202). 

Dezee werkwoorden vertonen volgens Van der Horst een verschil in 

verwachtingspatroon:: bij (b) -werkwoorden (door mij voortaan 'relatieve 

werkwoorden'' genoemd) verwacht de hoorder een 'noemend object' (naar ik 

vermoedd aangeduid door een NP), bij (a)-werkwoorden (door mij voortaan 

Vragendee werkwoorden' genoemd) verwacht de hoorder een objectszin. Bij de 

(b)-werkwoordenn kiest de hoorder daarom voor de 'datgene-wat' interpretatie, 

bijj  de (a)-werkwoorden zijn beide interpretaties mogelijk, maar ligt de 'wat-of 

interpretatiee het meest voor de hand (VdH 202). 

Voorbeeldenn van vragende werkwoorden zijn vragen en weten. De zinnen 

(166),, (168) en (170), waarin deze werkwoorden worden gebruikt, hebben 

allemaall  een vragende interpretatie. De werkwoorden van de zinnen (165), 

(167),, (169), met een 'datgene-wat' interpretatie, doeny eten en zijn, zijn 

voorbeeldenn van relatieve werkwoorden. 

Vann der Horst erkent dat de vragende werkwoorden weliswaar zowel een 

vragendee als een relatieve interpretatie toelaten, maar meestal is de interpretatie 

vragend.. Relatieve interpretatie komt slechts in enkele marginale gevallen voor: 
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(171)) Hij leert die kinderen wat ze niet moeten doen 

(172)) Ze vragen je op zo'n tentamen niet wat je geleerd hebt (VdH 202) 

Naarr mijn mening kleven aan de analyse van Van der Horst een aantal 

problemen.. Ten eerste vraag ik me af of het traditionele standpunt juist wordt 

weergegeven.. Van der Horst (1988: 201) stelt dat volgens het traditionele 

standpuntt de 'datgene-wat' en de 'wat-of interpretatie teweeg gebracht wordt 

doorr het betrekkelijk respectievelijk vragend voornaamwoord wat. Een 

dergelijkee causale relatie heb ik echter in Den Hertog niet terug kunnen vinden. 

Eerderr lijk t het zo te zijn dat vanwege het verschil in interpretatie (waar dat ook 

vandaann mag komen) wat als vragend respectievelijk betrekkelijk 

voornaamwoordd wordt benoemd. 

Vanuitt het standpunt dat de traditionele visie niet uit is op het vaststellen 

vann een causale relatie komt het eerste bezwaar van Van der Horst te vervallen, 

namelijkk het probleem hoe de hoorder uit de verschillende woorden wat de 

verschillendee interpretaties kan afleiden. Het eerste bezwaar van Van der Horst 

lijk tt er verder van uit te gaan dat indelingen die gemaakt worden door 

taalkundigenn ook reëel zouden moeten zijn voor de taalgebruiker als hoorder. 

Waaromm dat zo zou moeten zijn, wordt echter niet betoogd. Het is zeer de vraag 

off  de aanhangers van de traditionele versie zelf van mening waren dat hun 

indelingg een realiteit voor de hoorder zou moeten zijn. 

Ookk heb ik moeite met het idee dat het verwachtingspatroon het 

interpretatieverschill  veroorzaakt. Juist die marginale gevallen waarin beide 

interpretatiess mogelijk zijn, laten volgens mij zien dat de verwachting bij een 

werkwoordd niet altijd doorslaggevend is voor de interpretatie. Bovendien is een 

verwachtingspatroonn iets van een taalgebruiker, een hoorder. Dat veronderstelt 

datt het interpretatieverschil voor die hoorder reëel is. Op p. 201 vermeldt Van 

derr Horst echter dat niet iedereen het vetschil tussen een vragende en een 

relatievee interpretatie even duidelijk vindt. Het interpretatieverschil is in ieder 

gevall  niet altijd reëel voor de hoorder. 
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4.33 H ET INTERPRETATIEVERSCHIL TUSSEN VRAGENDE EN RELATIEVE 

Z INNENN NAUWKEURIGER BESCHOUWD 

InIn deze paragraaf onderwerp ik het interpretatieverschil tussen vragende en 

relatievee zinnen aan een grondige inspectie, en probeer ik een omschrijving van 

hethet verschil te geven. Ik begin met de observaties die Karlberg (1954: 27-36) 

(voortaann ook: K) doet aan ambigue zinnen met een vragend werkwoord. 

Karlbergg doet zijn observaties aan Engelse zinnen. Omdat zijn observaties ook 

opgaann voor het Nederlands, heb ik Karlbergs voorbeeldzinnen in het 

Nederlandss vertaald, met uitzondering van zin (175). 

(173)) Ik zag wat je gekocht had (K31). 

(174)) Ik hoorde wat je speelde (K32). 

(175)) Let us consider what we are (K32). 

Mett betrekking tot (173) merkt Karlberg het volgende op. 

WhatWhat in e.g. / took what you bought is an independent relative, 

practicallyy equivalent to 'that which' or 'the thing which'. In I saw 

whatwhat you bought it can be so interpreted. The sentence would then 

onlyy mean that there was a visual telation between 'I ' and 'that which 

youu bought'. The meaning can however also be that I also got to know 

whatt it was, e.g. a book, or, with a higher degree of knowledge, 

"Robinsonn Crusoe". It may be said that what here has a fuller 

cognitivee content than in the sense of'that which'. This context can 

bee "laid open" by saying: / saw that you bought a book {"Robinson 

Crusoe')Crusoe') (K31-32). 

Inn dat laatste geval zou ik spreken van een vragende interpretatie. Op de vraag 

watt precies een 'fuller cognitive content' is gaat Karlberg niet verder in. Een 

eerstee poging tot omschrijving van het interpretatieverschil tussen vragende en 

relatievee zinnen zou kunnen zijn: 

dee identiteit van datgene waar de bijzin naar verwijst, is de spreker 

bekendd (vragend; de spreker weet dat het een boek is) versus niet 
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bekendd (relatief; de spreker neemt slechts waar en weet niet dat het 

voorwerpp een boek is). 

Dezee omschrijving gaat echter niet op voor zin (175). Hierover zegt Karlberg: 

Iff  Let us consider what we are is taken to express interrogation, it would 

meann something like 'Let us find out our nature'. If what is taken as 

relativee the meaning would be 'Let us reflect on our nature' (which 

mayy be thought of as known). (K32-33). 

Inn (175) is, in tegenstelling tot de voorafgaande zinnen ook, en juist bij een 

telatievee interpretatie, de identiteit van datgene waar de bijzin naar verwijst 

bekendd bij de spreker. 

Naarr mijn mening is niet zozeer de 'cognitive content' op zich van belang, 

alss wel de vraag of er sprake is van een verandering in de 'cognitive content', een 

veranderingg in de kennis van de spreker omtrent de identiteit van datgene waar 

dee bijzin naar verwijst. Preciezer: het onderscheid tussen vragende en relatieve 

interpretatiee hangt af van de vraag of de spreker door de activiteit waar het 

werkwoordd van de hoofdzin naar verwijst achter de identiteit van het door de 

wat-iXnwat-iXn aangeduide komt (of die identiteit juist weer vergeet). Is dat zo, dan is 

dee interpretatie vragend; is dat niet zo, dan is de interpretatie betrekkelijk. Dus 

inn (173) is het mogelijk dat de spreker door het zien erachter komt dat jij een 

boekk gekocht hebt (vragende interpretatie). Het is ook mogelijk dat de spreker 

doorr het zien daar niet achter komt, bijv. omdat de verpakking van het cadeau 

identificatiee onmogelijk maakt, of omdat de spreker al wist dat het om een boek 

ging.. In dat geval is er sprake van een relatieve interpretatie. 

Ookk mijn eigen definitie van het verschil tussen de vragende en relatieve 

interpretatiee is nog niet volledig, zoals mag blijken uit de volgende voorbeelden 

vann zinnen die (ook) een vragende interpretatie kennen: 

(176)) Ik weet wat je van plan bent. 

(177)) Zij vergat wat ze moest kopen. 

(178)) Hij vertelde wat ze moesten doen. 

(179)) Het is niet zeker wat er gaat gebeuren. 

(180)) Zij vroegen wat ze moesten doen. 
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Zinn (176) is geheel in overeenstemming met de definitie. (177) en (180) laten 

echterr zien dat het niet gaat om een verandering in de 'cognitive content' bij de 

spreker,, maar bij degene die aangeduid wordt door het subject. (178) en (179) 

latenn zien dat bij sommige werkwoorden de verandering in de 'cognitive 

content'' niet plaatsvindt bij degene die aangeduid wordt door het subject, maar 

bijj  degene die aangeduid wordt door het (in beide gevallen geïmpliceerd) 

indirectt object. Tot slot blijkt uit (180), dat het niet altijd gaat om een 

daadwerkelijkee verandering in de 'cognitive content', maar dat met het 

werkwoordd vragen een wens tot verandering wordt geuit. 

Tott nog toe is gesproken over ambigue zinnen, die zowel relatief als 

vragendd geïnterpreteerd kunnen worden. Zoals te verwachten is, geldt het 

waargenomenn verschil tussen relatieve en vragende interpretatie ook voor 

zinnenn die maar één interpretatie kennen. Vergelijk: 

(181)) Hij at wat men hem voorzette. 

(182)) Ik tilde op wat jij gekocht had. 

Zinn (181) en (182) kennen uitsluitend een relatieve interpretatie. Volgens mijn 

definitiee is het in deze zinnen niet zo dat de spreker door de activiteit waar het 

werkwoordd van de hoofdzin naar verwijst achter de identiteit van het door de 

wat-z'mwat-z'm aangeduide komt (of die identiteit juist weer vergeet). Men zou hier de 

tegenwerpingg kunnen maken: door iets te eten, of op te pakken kan iemand er 

tochh ook achter komen wat iets is? Dat is ook zo, maar dit wordt niet 

bewerkstelligdd door de handeling van het eten resp. oppakken. Dat mag blijken 

uitt het falen van de mogelijkheid om met behulp van een dat-zin de vragende 

interpretatiee bloot te leggen, zoals Karlberg (32) (zie het citaat op p. 96) dat 

aangeeft: : 

(183)) *ik at dat het bloemkool was. 

(184)) *i k tilde op dat het een boek was. 

Dee verandering in de 'cognitive content' kan in het geval van iets eten of optillen 

bewerkstelligdd worden door een handeling die aan dat werkwoord verbonden is. 

Vergelijk: : 
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(185)) ik proefde dat het bloemkool was. 

(186)) ik voelde dat het een boek was. 

Conclusie.. De interpretatie van een afhankelijke wat-ï\n is afhankelijk van de 

volgendee vraag: is er een (al dan niet geïmpliceerde) bij de handeling van het 

hoofdwerkwoordd van de zin betrokken persoon die door de activiteit waar het 

werkwoordd van de hoofdzin naar verwijst achter de identiteit van het door de 

wat-zmwat-zm aangeduide komt (of die identiteit juist weer vergeet)? Als dat zo is, dan 

iss de interpretatie vragend, is dat niet zo, dan is de interpretatie betrekkelijk. 

4.44 AANWIJZINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE INTERPRETATIES 

InIn deze paragraaf wil ik laten zien hoe de interpretatie van de bijzin als vragend 

off  relatief tot stand komt. 

Omm te beginnen wil ik vaststellen dat de interpretatie van de bijzin niet 

beslissendd bepaald wordt door het werkwoord van de hoofdzin. Argumenten 

voorr deze stellingname zijn te vinden in de in de vorige paragraaf genoemde 

ambiguee voorbeeldzinnen (173), (174), (175) en (177), waarin het werkwoord 

vann de hoofdzin beide interpretaties toestaat. 

Vann der Horst verdedigt zijn standpunt dat de interpretatie van de bijzin 

beslissendd bepaald wordt door het werkwoord van de hoofdzin door te stellen 

datt bij een vragend werkwoord de relatieve interpretatie weliswaar niet 

onmogelijkk is, maar dat de vragende interpretatie het meest voor de hand ligt. 

Ikk hoop in deze paragraaf te laten zien dat de mate waarin een interpretatie van 

eenn zin voor de hand ligt afhangt van de situatie waarin die zin wordt geuit. Dit 

impliceertt dat het niet het verwachtingspatroon van het werkwoord van de 

hoofdzinn is dat de interpretatie bepaalt, maar het gebruik van een zin ingebed in 

eenn specifieke situatie. Ik zal dit laten zien aan de hand van twee voorbeelden. 

Voorbeeldd 1: 

(187)) Ze ontdekte wat ik verborgen had. 
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Inn de eerste situatie is de interpretatie van (187) vragend: ik heb een 

verjaardagscadeauu gekocht voor A, maar omdat die nog niet mag weten wat het 

is,, heb ik het cadeau verstopt. Wel heb ik voor mezelf in mijn agenda 

geschreven:: 'het horloge voor A ligt in de klerenkast onder de kussenslopen'. 

Geheell  per ongeluk kijkt A in mijn agenda, en leest de mededeling. (187) is een 

weetgavee van wat er gebeurt op het moment dat A de mededeling leest. De 

interpretatiee is vragend: na het lezen weet A iets wat ze voorheen niet wist. Een 

relatievee interpretatie is hier uitgesloten: A heeft immers het horloge zelf nog 

niett ontdekt. 

Inn de tweede situatie is de interpretatie van (187) relatief: A is vandaag 

jarig,, en ik vertel haar dat ik een horloge voot haar heb gekocht, dat ik ergens in 

huiss verstopt heb, en dat zij nu mag gaan zoeken. Het moment waarop A de 

kussenslopenn in mijn klerenkast optilt kan worden weergegeven met zin (187). 

Dee interpretatie is nu relatief. Het vinden van het horloge verandert niets aan 

dee kennis van A, die al wist dat het om een horloge ging. 

Voorbeeldd 2: 

(188)) Ze vertelde hem wat ze wist. 

Stell  dat zin (188) van toepassing is op B, die ondervraagd wordt in verband met 

dee moord op C. In het veihoor kan B besluiten om meer of minder 

toeschietelijkk zijn, en (189) respectievelijk (190) meedelen: 

(189)) D heeft C vermoord met een bijl. 

(190)) Ik weet wie C vermoord heeft, en waarmee. 

(188)) kan in beide situaties van toepassing zijn, maar met een verschil in 

interpretatie.. Wanneer het een weergave is van de situatie in (189), dan is de 

interpretatiee vragend: doordat B (189) uit, komt de ondervrager iets aan de 

weett dat hem voorheen niet bekend was. In diezelfde situatie is et tevens een 

relatievee interpretatie: ze maakt ook de inhoud van het weten bekend, vertelt 

daarmeee datgene wat ze wist. In de situatie van (190) is alleen sprake van een 

vragendee interpretatie: de ondervrager komt te weten van welke aspecten van de 
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moordd zij op de hoogte is. De inhoud van het weten zelf wordt echter niet 

overgedragen.. Er is dus geen relatieve interpretatie. 

Ikk hoop dat duidelijk is dat naar analogie van deze twee voorbeelden veel 

meerr voorbeelden verzonnen kunnen worden, en dat dus de interpretatie niet 

beslissendd door het werkwoord van de hoofdzin bepaald wordt. 

Hett werkwoord van de hoofdzin is niet beslissend, het kan wel een 

aanwijzingg zijn voor de interpretatie. Inderdaad zijn er werkwoorden die geen 

vragendee interpretatie toestaan. Er zijn meer van dergelijke aanwijzingen, en 

dezee wil ik in de rest van deze paragraaf bespreken. 

—— Een tweede aanwijzing is het werkwoord van de bijzin. Vergelijk: 

(191)) Ze vertelde hem wat ze at. 

(192)) Ze vertelde hem wat ze wist. 

(193)) Ze ontdekten wat ik at. 

(194)) Ze ontdekten wat ik verborgen hield. 

Hett werkwoord eten in (191) en (193) is een aanwijzing, dat de zin vragend 

geïnterpreteerdd moet worden: 

(195)) Ze vertelde hem dat ze bloemkool at. 

(196)) Ze ontdekten dat ik bloemkool at. 

Dus:: als de bijzin zelf een relatief werkwoord bevat, d.w.z. als die zin niet 

geïnterpreteerdd kan worden als ze at dat , dan kan dat een aanwijzing zijn, 

datt de gehele constructie vragend geïnterpreteerd moet worden. Dit gaat 

overigenss niet altijd op (vergelijk zin (171)). 

—— Een derde aanwijzing is toevoeging van of, dat duidt op een vragende 

interpretatiee (zie het citaat van Den Hertog op p. 92): 

(197)) Wie of het waagstuk zou ondernemen, moest door het lot worden 

beslistt (Den Hertog 1892/1973: 59). 
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—— Ook duidt volgens Den Hertog terugverwijzing met die op een relatieve 

interpretatiee (198), en terugverwijzing met dat op een vragende intetpretatie 

(199): : 

(198)) Wie er te laat gekomen waren, die noemde hij op. 

(199)) Wie er te laat gekomen waren, dat vertelde hij (voorbeelden uit 

VdH203). . 

—— Karlberg noemt: 

(200)) Vertel hem wat hij wil horen. 

waarinn de zin relatief is als hem, en hij naar dezelfde persoon verwijzen, en 

(meestal)) vragend als hem naar een ander verwijst dan hij (K32). 

—— Wie kan volgens Karlberg na een werkwoord vaak moeilijk als relatief 

geïnterpreteerdd worden, waar wat dat wel kan: 

(201)) Ik zie wie daar staat. 

(202)) Ik zie wat daar staat (K33). 

—— Ook de wetkwoordstijd speelt mee: 

(203)) Ik zag wat je gekocht had. 

iss makkelijker relatief te intetpteteren dan 

(204)) Ik zag wat je kocht. 

—— Een aanwijzing vormt ook het optreden van er. Wanneer er aanwezig is, is 

datt een aanwijzing voor een vragende intetpretatie. Terwijl (205) en (207) 

zonderr er zowel een relatieve als een vragende interpretatie kennen, kunnen 

(206)) en (208) met er uitsluitend vragend geïnterpreteerd worden: 
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(205)) We spraken over wie dit gedaan had. 

(206)) We spraken erover wie dit gedaan had. 

(207)) We spraken over wat ons te doen stond. 

(208)) We spraken erover wat ons te doen stond. 

—— Een laatste aanwijzing vormt de positie van de bijzin in de hoofdzin. 

Wanneerr in de hoofdzin sprake is van een voltooide tijd of een scheidbaar 

samengesteldd werkwoord, is het mogelijk dat de bijzin tussen de delen van het 

gezegdee staat. De interpretatie is dan relatief ((209), (211) en (213)). De bijzin 

kann ook helemaal achteraan staan. Dan zijn beide interpretaties mogelijk, met 

eenn voorkeur voor de vragende ((210), (212) en (214)). 

(209)) Hij gaf wat met in orde was door. 

(210)) Hij gaf door wat niet in orde was. 

(211)) Ik keek wie gespijbeld hadden na. 

(212)) Ik keek na wie gespijbeld hadden. 

(213)) Ik zocht wie dat boek geschreven had op. 

(214)) Ik zocht op wie dat boek geschreven had. 

Dezee laatste twee verschillen vloeien voort uit de status van de vragende wat-zm 

alss complementszin, 

4.55 HET INTERPRETATIEVERSCHIL: WANNEER EN VOOR WIE? 

Ikk heb in de voorafgaande paragrafen het betekenisverschil tussen vragend en 

relatieff  geëxploreerd. Ik heb geprobeerd om een omschrijving van dit verschil te 

geven,, en ik heb geprobeerd vast te stellen welke aanwijzingen er zijn voor de 

verschillendee interpretaties. Uitgangspunt was steeds dat dit verschil gemaakt 

konn worden. De vraag van deze paragraaf zal zijn: wanneer is dit 
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interpretatieverschill  eigenlijk aanwezig? Is dat altijd zo, en zo niet: voor wie en 

wanneerr is het interpretatieverschil aanwezig, en wanneer niet? 

Ikk begin met een aantal voorbeelden waarin relatieve en vragende 

interpretatiee nauw met elkaar samen hangen: 

(215)) Ze vertelde hem wat ze wist. 

(216)) Ik hoorde wat je speelde (K32). 

(217)) Ze ontdekte wat ik verborgen had. 

(218)) We spraken over wat ons te doen stond. 

(219)) Hij noemde op wie er te laat gekomen waren (VdH200). 

Wanneerr (215) een relatieve interpretatie heeft, dan geldt ook altijd de vragende 

interpretatie.. Voor (216) geldt het omgekeerde: als (216) een vragende 

interpretatiee heeft, dan geldt tegelijkertijd ook de relatieve interpretatie. In 

(217)) gaan beide interpretaties vaak, maar niet noodzakelijkerwijs (zie voorbeeld 

11 op p. 99) samen. In (218) zijn voor mij steeds beide interpretaties aanwezig. 

(219)) wordt door Van der Horst (1988: 200-202) relatief genoemd vanwege de 

onmogelijkheidd van *Hij  noemde op dat x,y en z te laat waren. (219) bevat echter 

ookk aanwijzingen voor een vragende interpretatie (de positie van de bijzin, het 

gebruikk van er> mogelijke toevoeging van of}. Ik zou zelf niet kunnen kiezen 

voorr één van de twee. 

Bovenstaandee voorbeelden maken duidelijk dat het maken van een 

onderscheidd tussen een relatieve en een vragende interpretatie soms een 

theoretischee aangelegenheid is, zonder praktisch doel (namelijk in die gevallen 

waarinn beide interpretaties tegelijkertijd aanwezig zijn); soms is het moeilijk om 

hett onderscheid te maken (wanneer de aanwijzingen verschillende richtingen 

uitwijzen).. Dit laatste geval komt overeen met het door Van der Horst (1988: 

201)) genoemde verschijnsel dat niet voor iedere taalkundige het 

interpretatieverschill  evident is. Er valt wel wat voor te zeggen om in 

bovenstaandee voorbeelden, in de gegeven contexten, het onderscheid 

vragend/relatieff  niet te maken. 

Aann de hand van deze voorbeelden heb ik laten zien dat het soms voor mij 

alss taalkundige moeilijk is om het verschil te maken of te motiveren. Een 

tweedee vraag is dan vervolgens: Hoe zit het met de taalgebruiker? Is dit 

interpretatieverschill  er alleen voor de taalkundige beschouwer, of is het ook 
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realiteitt voor de taalgebruiker? Kent de hoorder wel een vragende of relatieve 

interpretatiee toe? 

Opp deze vraag zijn verschillende soorten antwoorden denkbaar. Ik begin 

mett uit te spreken wat ik verwacht aan te treffen. Ik verwacht dat er in dit 

opzichtt verschillen bestaan tussen individuele taalgebruikers (sprekers of 

hoorders).. Ik ga ervan uit dat sommige taalgebruikers dit interpretatieverschil 

wèll  waarnemen, andere niet (geheel in overeenstemming met de bevindingen 

vann Van der Horst). Ik verwacht verder dat de waarneming afhankelijk is van de 

situatie.. Een individuele taalgebruiker zal in de éne situatie dit 

interpretatieverschill  wèl waarnemen (bijv. tussen (165) en (166)), en in het 

anderee geval niet (bijv. tussen de twee interpretaties van (217)). En ook wil het 

feitt dat een taalgebruiker in sraat is om een interpretatieverschil waar te nemen 

tussenn (165) en (166), nog niet zeggen dat hij dat interpretatieverschil ook in 

allee voorkomens van (165) en (166) daadwerkelijk ervaart. Tot slot verwacht ik 

eenn verschil tussen de taalkundig geschoolde taalgebruiker en de leek. De 

taalkundigg geschoolde taalgebruiker zal in de regel gevoeliger zijn voor 

dergelijkee interpretatieverschillen dan een taalgebruiker zonder taalkundige 

achtergrond. . 

Dee vorige paragraaf kent zowel een negatieve als een positieve interpretatie. 

Negatieff  omdat hij aangeeft dat het interpretatieverschil niet altijd door alle 

taalgebruikerss wordt waargenomen. Positief omdat eveneens volgt dat in 

sommigee omstandigheden sommige taalgebruikers in staat zijn om het 

interpretatieverschill  wèl waar te nemen. De vraag is nu wat die taalgebruikers 

preciess waarnemen. 

Naarr mijn mening houdt het toekennen van bijv. een vragende 

interpretatiee door een taalgebruiker niet in dat de taalgebruiker een afgeleid 

abstractt idee van wat een vragende interpretatie inhoudt toepast op een concreet 

gebruiksgeval.. Zoals Joseph (1992) laat zien, zijn analyses van taalgebruikers 

vaakk veel oppervlakkiger dan taalkundigen geneigd zijn om aan te nemen. 

Voorlopigg lijk t het mij beter om ervan uit te gaan dat een taalgebruiker 

analogieënn ziet tussen gebruiksgevallen, zonder daaruit een eenheidsbetekenis of 

eenheidsinterpretatiee te abstraheren. Met betrekking tot het onderscheid tussen 

vragendee en relatieve interpretatie ga ik ervan uit dat in ieder geval sommige 

taalgebruikerss desgevraagd in staat zullen zijn om de zinnen (165), (167) en 
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(169)) bij elkaar in één groep te plaatsen, en (166), (168) en (170) bij elkaar in 

eenn andere groep. 

InIn tegenstelling tot veronderstelde abstracte analyses zijn waargenomen 

analogieënn gebonden aan het gebruik op een bepaald moment in een bepaalde 

context.. Vandaar dat een eenmaal waargenomen analogie in volgende 

vergelijkbaree gebruiksgevallen niet altijd en niet op dezelfde manier hoeft te 

wordenn waargenomen. Dit laatste heeft een belangrijke consequentie: het 

betekentt dat taalgebruikers in principe in staat zijn om eenzelfde set van data op 

basiss van verschillende analogieën op verschillende manieren in te delen. Om 

eenn flauw voorbeeld te geven: op basis van overeenkomsten tussen de bijzinnen, 

zouu een taalgebruiker de zinnen (165) - (170) ook in drie groepen: (165) bij 

(166),, (167) bij (168), en (169) bij (170), kunnen opdelen. 

InIn de volgende paragraaf hoop ik te laten zien dat dit vermogen van 

taalgebruikers,, om in bepaalde situaties bepaalde analogieën te zien, een 

bepaaldee visie op taal en taalverandering impliceert. 

4.66 H ET VERMOGEN VAN DE TAALGEBRUIKER OM AL DAN NIET 

ANALOGIEËNN WAAR TE NEMEN EN DE CONSEQUENTIES VOOR DE VISIE 

OPP TAAL EN TAALVERANDERING 

Inn deze laatste paragraaf ga ik na welke gevolgen het vermogen van de 

taalgebruikerr om verschillende analogieën te zien heeft voor taalverandering, en 

meerr specifiek: voor de verandering van dat naar wat. Ik begin met dat laatste. 

InIn het Middelnederlands was de situatie bij benadering dat als vragend 

voornaamwoordd wat werd gebruikt ((220) en (223)). Als betrekkelijk 

voornaamwoordd werd dat gebruikt, zowel zonder ((221) en (224)) als met 

((222)) en (225)) antecedent: 

(220)) Ze vroegen wat ze moeten doen. 

(221)) Ze deden dat ze moesten doen. 

(222)) Ze deden het werk dat ze moeten doen. 

(223)) Ik zag wat je gekocht had (K31). 

(224)) Ik zag dat je gekocht had. 
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(225)) Ik zag het cadeau dat je gekocht had. 

Uitt hun keuze voor één vorm voor het betrekkelijk voornaamwoord, dat, en één 

vormm voor het vragend voornaamwoord wat, lijken we op te moeten maken dat 

dee belangrijkste analogie die de taalgebruiker waarnam die tussen de 

betrekkelijkee voornaamwoorden met en zonder antecedent was. Het is echter in 

principee ook denkbaar dat men een analogie zag tussen de gevallen zonder 

antecedent,, dus tussen de zinnen met het vragend voornaamwoord, en die met 

hett betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent. In dat geval ervaart 

menn het interpretatieverschil tussen vragende en relatieve zinnen niet of minder 

sterkk dan de vormovereenkomst tussen beide. Op het moment dat dat zou 

gebeuren,, zou het mogelijk worden dat in zinnen met een relatieve interpretatie 

watwat gebruikt wordt, en in zinnen met een vragende interpretatie dat. Wanneer 

immerss het verschil in interpretatie niet ervaren wordt, is daarmee ook niet 

duidelijkk wanneer welke inleider moet worden gebruikt. In feite is dit ook wat 

inn het Middelnederlands gebeurde. 

Ikk stel hiermee dat het vermogen om verschillende analogieën waar te 

nemenn taalverandering, i.e. de verandering van dat naar wat mogelijk maakt. 

Maarr daarmee rijst de vraag hoe het mogelijk was dat de taalgebruiker de 

overeenkomstt tussen vragende en relatieve zinnen waarnam. Het antwoord 

hieropp is in de vorige paragrafen al gegeven. Cruciaal is dat de interpretatie niet 

beslissendd door het werkwoord van de hoofdzin wordt bepaald, maar dat in 

sommigee contexten beide interpretaties aanwezig zijn, of dat het 

interpretatieverschill  moeilijk waarneembaar, of niet aanwezig is. Zo vermoed ik 

datt in (223) het interpretatieverschil tussen vragend en relatief door veel 

taalgebruikerss niet zal zijn opgemerkt. 

Ditt geeft nog geen antwoord op de vraag waarom de verandering van dat 

naarr wat zich juist voordeed op het moment dat hij zich voordeed. Waarom 

niett 200 jaar eerder of later? Een bespreking van mijn antwoord op die vraag 

gaatt dit [hoofdstuk] te boven. Heel globaal wil ik zeggen; de verandering 

voltrokk zich op het moment dat de taalgebruiker vragende en relatieve zinnen 

alss analoog konden gaan waarnemen, en dat was in het Vroegmiddelnederlands 

(enn het Oudengels en Oudhoogduits) nog niet zo. Met andere woorden: het 

zijnn veranderingen in het gebruik van vragende en relatieve zinnen die het 

waarnemenn van deze analogie mogelijk hebben gemaakt. 
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Ditt idee van herinterpretatie is natuurlijk niet nieuw. Evenmin is het 

nieuww om er op te wijzen dat het vragend voornaamwoord wat een rol heeft 

gespeeldd bij de opkomst van wat als relativum. Dat laatste wordt ook gesteld 

doorr o.a. Mitchell (1985-2: 68, 211). Wèl hoop ik iets preciezer te hebben 

aangegevenn hoe die rol moet worden gezien, en ook hoop ik duidelijk te hebben 

gemaaktt dat voor een deugdelijke verklaring van taalverandering nauwkeuriger 

inn ogenschouw moet worden genomen wat taalgebruikers doen. 

Hett idee dat taalgebruikers verschillende analogieën al dan niet kunnen 

zienn heeft ook gevolgen voor de vraag: heeft de éne vorm wat één betekenis? 

Hett antwoord van Van der Horst op deze vraag was dat dat inderdaad zo is, en 

datt er daarom geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen een vragend en 

eenn betrekkelijk voornaamwoord wat. Mij n antwoord zou ook hier zijn dat een 

taalgebruikerr in bepaalde omstandigheden de overeenkomst tussen de wat-

zinnenn in (165) en (166) zal waarnemen. Men zou kunnen stellen dat in dat 

gevall  één vorm één betekenis heeft, al betekent dit niet per se dat een 

taalgebruikerr ook een abstracte betekenis afleidt. In andete omstandigheden zaJ 

eenn taalgebruiker juist overeenkomsten zien tussen: 

(226)) Ik zag het cadeau dat je gekocht had. 

(227)) Ik zag het cadeau wat je gekocht had. 

enn hebben twee vormen één betekenis. Ook hier geldt de vraag wie wanneer de 

analogiee tussen de twee vormen wat hebben gezien, en wat de consequenties 

daarvann zijn geweest. 


