
Het Bosisboek sgntaxis van Henl< Wolf wil
de bestaande grammaticaboel<en ver-

vangen door de toepassing van de taal-
wetenschappelijke inzichten op dit ter-
rein. Dit zou moeten voor het voortgezet
en het hoger onderwijs voor meerdere

talen. Hiermee scoort dit boel< al meteen

op het punt van de actualiteit: vernieu-
wing van de inhoud van het onderwijs en

aansluiten bij de trend de schotjes tussen

de (taal)val<l<en zo veel mogelijl< weg te
halen. Door de heldere uitleg kan de stof
bovend ien zelfstand ig verwerkt worden.

lnzicht versus trucjes
Het belangr'ljkste uitgangspunt van het

boel< is dat het in de eerste plaats inzicht
biedtaan de leerderen hem nieteen aan-

tal trucjes bijbrengt, zoals wel vaak in het

onderwijs gebeurt. Mij is op de lagere en

middelbare school het begrip gezegde als

labeltje ingeprent, maar Wolf legt met-
een uit dat dit ook een letterlijl<e inhoud
heeft: 'dat wat gezegd wordt'. En dat wat
gezegd wordt, kan weer twee dingen in-
houden: (r) dat er ieÍs gebeurt of gedaan

uiordt ('Roodkapje slaat de wolf') en (z)

wat iemand of iets is ('De wolf is onge-
lul<kig'). Het eerste wordt werkwoordelijk

en het tweede naomwoordelijk gezegde

genoemd. ln het Bosisboek wordt gestaft

met de inhoud om daarna naar de vorm
te l<ijken.

De uitleg van het gezegde en onder-

werp is verder aan de hand van plaatjes

van een autobus. ln eerste instantie doet
het wat l<inderlijk aan: een bestuurder
(onderwerp) vooraan, een passagier ach-

teraan met een breed schot ertussen
(gezegde), maar door de conseq uente toe-
passing is hiermee een duidelijke didac-
tische opzet gecreëerd. De bus beeldt
de basisopbouw van de zin uit, die uit-
gebreid kan worden met niet-verplich-
te bagage als complementen (li.1'dende,

meewerkende en andere uoorwerpen). Het
toekennen van de zitplekl<en wordt door
het zinsbouwmechanisme gedaan dat in
ieder mens aanwezig is.

Het voor mij nieuwe begrip bijgezegde

wordt als volgt uitgelegd. 'Roodl<apje
wandelt in het bos.' 'Roodkapje is vro-
lijk.' De twee gezegdes kunnen in één zin

worden opgenomen: 'Roodkapje wan-
delt vrolijk in het bos', waarbij 'wandelt'
het hoofdgezegde en'vrol ij k' het bijgezegde

is. H ierdoor blijft 'Roodl<apje is' on u itge-
sprol<en. Op de autobus zit Roodl<apje

als onderwerp van beide gezegdes op de

eerste zitplaats, staat 'wandelt' op het
tussenschot en bezetten 'vrolijl<' en 'in
het bos' de achterste zitplaatsen. De

relatie van de verschillende zinsdelen
wordt hiermee inzichtelijk uitgebeeld.
Met allerlei begeleidende vragen en

opdrachten wordt de leeríing of student
na de uitleg aangezel tot zelfwerkzaam-
heid, een belangrijl<e didactische aanpak

om tot inzicht te komen.
ln het tweede hoofdstul< wordt stil-

gestaan bij het duo onàerwerp en per-

soonsuorm. De eerste zitplaats regelt niet

alleen de congruentie met het tussen-
schot wat het getal betreft, maar kiest

ook in welke tijd de persoonsvorm staat.

ln het Nederlands, Fries en Duits staat de

persoonsvorm altijd op het tussenschot.
Dit gegeven maal<t dat je de zogenoemde
zinsdeelproef kunt toepassen: alles wat
je voor het tussenschot l<unt plaatsen is

een zinsdeel. 7o wordt in ell< hoofdstuk
aangesloten op de gel<ozen presenta-

tievorm van bus en vragen/opdrachten.
Naast de inhoudelijke uitleg volgen ook
nog enl<ele tips in de vorm van ezelsbrug-

getjes. De gebruikelijke termen zoals lij-
dend en meewerkend uoorwerp passeren in

opeenvolgende hoofdstul<l<en de revue,

maar ool< nieuwe als het onderuíndend

t)ootwerp, dat op het lijdend uoorwerp lijl<t

- bijvoorbeeld 'De kleur bevalt me wel'

-, maar waarover niet gevraagd kan wor-
den wie of wat er bevallen wordt. ln de

meeste schoolboeken wordt dit meewer-

kend uoorwerp genoemd omdat naar vorm
(in dit geval datief) wordt gekeken. De

leerling moet hier eerst weer inhoude-
lijl< naar zoel<en, dus begrijpen uie een

mening heeft over het onderwerp.
ln latere hoofdstukl<en komen

bespiegelingen over soortgelijke woord-
soorten voor als voornaamwoorden. Wat
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