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Dankwoord

Op deze plaats wil ik graag een aantal mensen bedanken. De eerste die ik wil noemen is Kasper, 

omdat hij altijd bereid was mij te helpen als dat nodig was. Veel SQL-, XSLT- en Haskell-bestanden 

waren nooit zo mooi geworden als hij er niet was geweest. Bovendien legde hij mij vele technische 

details met engelengeduld uit, zodat ik alles begreep en kon reproduceren.

Ook andere nonetters heb ik regelmatig lastiggevallen met vragen over hun vakgebied. Wiskunde A 

op de middelbare school was natuurlijk niet genoeg om alle statistische gegevens in mijn scriptie 

goed te verwerken. Ik vond het daarom heel fijn dat Marije, Sjoerd en Yvette met mij mee wilden 

denken over steekproeven en significantiewaarden.

Een enquête zonder proefpersonen is geen enquête. Ik ben blij verrast dat maar liefst 90 mensen zo 

aardig zijn geweest om mijn vragenlijst in te vullen. Sommigen hebben bovendien zelfs uitgebreid 

de tijd genomen om zeer nuttig commentaar op te schrijven. Eén respondent wil ik in het bijzonder 

noemen: Lydeke heeft niet alleen de vragenlijst goed bekeken, maar het bericht ook doorgestuurd 

naar redactieleden van Onze Taal. Toen het Genootschap zo vriendelijk was om een link naar mijn 

website op Twitter te zetten, zag ik het aantal respondenten plotseling verdubbelen.

Voor de taalkunde ben ik grote dank verschuldigd aan mijn scriptiebegeleider Ton van der Wouden. 

Zonder druk op me te leggen wist hij me altijd te inspireren nog even dit te lezen of nog even 

daarover na te denken. Hij was hiermee niet louter docent, maar ook een fijne mentor. Daarnaast ben 

ik heel blij met de kritische blik van mijn tweede lezer Ronny Boogaart: zijn opmerkingen hebben 

geleid tot verbeteringen aan de structuur van deze scriptie.

Ten slotte wil ik heel graag mijn lieve ouders bedanken. Allereerst natuurlijk voor de enorme steun 

die  zij  de afgelopen maanden zijn geweest,  maar  ook voor alle  verhaaltjes-voor-het-slapengaan, 

bibliotheekboeken  en  heerlijk  eeuwigdurende  gesprekken,  waarmee  ze  mijn  liefde  voor  de 

Nederlandse taal hebben laten opbloeien.

- i -



Inhoudsopgave

1. Inleiding .........................................................................................................................................  1

2. Onderzoeksopzet ........................................................................................................................... 2

2.1 Het doel ............................................................................................................................. 2

2.2 Vooronderzoek .................................................................................................................. 2

2.3 Hoofdonderzoek ...............................................................................................................  3

2.4 Vooruitblik op de resultaten .............................................................................................  5

3. Partikels .........................................................................................................................................  6

3.1 Inleiding ............................................................................................................................  6

3.2 Kenmerken van partikels ..................................................................................................  8

3.3 Subcategorieën .................................................................................................................  9

3.4 Een partikelwoordenboek ...............................................................................................  10

4. De literatuur over toch ................................................................................................................ 12

4.1 Inleiding ..........................................................................................................................  12

4.2 Overzichtswerken ............................................................................................................ 12

4.3 Balk (1980 en 1983) ........................................................................................................  14

4.4 Schermer-Vermeer (1984) ...............................................................................................  15

4.5 Elffers (1992) ..................................................................................................................  16

4.6 Foolen (1994) ..................................................................................................................  17

4.7 Hogeweg, Ramacher en Wottrich [te verschijnen] ..........................................................  18

4.8 Persoonlijke visie ............................................................................................................  19

5. Semantische categorieën ............................................................................................................  21

5.1 Inleiding ..........................................................................................................................  21

5.2 Eerste indeling ................................................................................................................  21

5.3 Enquête ...........................................................................................................................  22

6. Corpusonderzoek ........................................................................................................................ 25

6.1 Inleiding ..........................................................................................................................  25

6.2 Importeren van het CGN ................................................................................................  25

6.3 Formulier ........................................................................................................................  27

6.4 Taalkundige annotaties ...................................................................................................  29

6.5 Queries ............................................................................................................................ 34

- ii -



7. Resultaten en analyse .................................................................................................................  36

7.1 Inleiding ..........................................................................................................................  36

7.2 Algemeen ........................................................................................................................  37

7.3 toch1: tegenstellend ........................................................................................................  38

7.4 toch2: redengevend .........................................................................................................  41

7.5 toch3: versterkend ...........................................................................................................  42

7.6 toch4: bevestigingsvraag ................................................................................................. 43

7.7 toch5: suggererend ..........................................................................................................  46

7.8 toch6: sowieso ................................................................................................................. 47

7.9 toch7: restcategorie .........................................................................................................  49

7.10 Clusters .......................................................................................................................... 50

7.11 Constructies ................................................................................................................... 52

7.12 Intonatie ........................................................................................................................  54

8. Interpretatie ................................................................................................................................  56

8.1 Polysemiestructuur .......................................................................................................... 56

8.2 Overeenstemming ...........................................................................................................  60

9. Het lemma ...................................................................................................................................  64

10. Evaluatie ....................................................................................................................................  67

Bibliografie ......................................................................................................................................  69

Bijlage I - Enquête ..........................................................................................................................  72

Bijlage II - Vooraf ingevulde enquête ............................................................................................  78

Bijlage III - Resultaten enquête per zin ........................................................................................  81

Bijlage IV - Resultaten corpusonderzoek .....................................................................................  89

Bijlage V - Dvd met demonstratieversie programmatuur ......................................................... 110

- iii -



1. Inleiding

Dat ik van partikels hou, wist ik eigenlijk al voor ik aan de studie Nederlands begon; ik was me er 

toen alleen nog niet van bewust dat die kleine leuke woordjes partikels genoemd worden. Ik kan me 

nog goed herinneren hoe ik in mijn eerste jaar in Leiden, ik studeerde toen nog Rechtsgeleerdheid, 

een aantal avonden met mijn huisgenoot aan de keukentafel heb gezeten. Elke dag probeerden we 

weer nieuwe betekenisomschrijvingen voor de woorden maar, toch en wel te vinden, om vervolgens 

briefjes op elkaars deur te hangen met voorbeelden van gebruiksmogelijkheden.

Toen ik een paar maanden later met Nederlands begon, volgde ik het vak Vorm en Betekenis. Hierin 

behandelden we na enkele weken de partikels en daar zag ik warempel mijn geliefde onverbuigbare 

woordjes met de vele betekenissen weer terug. Er werd ons het  Lexikon deutscher Partikeln  van 

Gerhard  Helbig  getoond:  een  gids  die  een  overzicht  vormt  van  alle  Duitse  partikels  en  hun 

betekenissen.  Dat  was  het  moment  waarop  ik  het  plan  opvatte  als  scriptie  zo’n  gids  voor  het 

Nederlands te maken. Wat ik toen nog niet wist, is dat een dergelijk project ongeveer de omvang van 

een promotie heeft. Mijn uiteindelijke scriptie is daarom slechts een klein deel van wat ik toen voor 

ogen had: ik zal de betekenissen en gebruiksmogelijkheden van één hedendaags partikel in kaart 

brengen.  Om  tot  een  gedetailleerd  overzicht  te  komen,  zal  ik  aandacht  besteden  aan 

multifunctionaliteit,  semantiek,  regionale  variatie,  intonatie,  syntaxis  en  clustervorming  van  dit 

partikel. Daarna zal ik in de conclusie alle informatie samenbrengen en op die manier een lemma 

voor de (wie weet ooit te voltooien) gids ontwerpen.

Uit de enorme reeks partikels die het Nederlands rijk is, heb ik gekozen voor het woordje toch. Dit 

woord is  interessant  omdat  het  aan  de  ene  kant  een  duidelijke betekenis  lijkt  te  hebben,  maar 

desondanks op de opmerkelijkste plekken schijnbaar betekenisloos ingevoegd kan worden. Toch 

heeft het ook in dat geval een functie, want wanneer je het weghaalt krijgt de zin ineens een andere 

lading of lijkt het alsof de zin plotseling niet meer ‘loopt’. Moedertaalsprekers hebben blijkbaar een 

feilloos gevoel voor het gebruik van dit woord; mijn taak is het om het patroon hierin te ontdekken. 

Natuurlijk  zal  ik  ter  ondersteuning  van  mijn  werk  gebruikmaken  van  bestaande  literatuur  over 

partikels in het algemeen en over toch in het bijzonder. Daarnaast zal ik middels een enquête een 

beroep doen op het taalgevoel van moedertaalsprekers. Het grootste deel van mijn onderzoek ten 

slotte  bestaat  uit  een  analyse  aan  de  hand  van  tekstfragmenten  uit  het  Corpus  Gesproken 

Nederlands. Hiermee hoop ik te ontdekken hoe toch er in de praktijk uitziet.
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2. Onderzoeksopzet

2.1 Het doel

In hoofdstuk 1 is besproken wat het uiteindelijke doel is van deze scriptie: het maken van een lemma 

voor  het  woord  toch,  dat  past  in  een  partikelwoordenboek.  Uiteraard  hoort  bij  een  lemma een 

degelijke  onderbouwing  in  de  vorm  van  cijfers  op  basis  van  reëel  taalgebruik.  Het  partikel-

woordenboek is immers niet normatief, maar wil een abstracte,  overzichtelijke weergave van de 

werkelijkheid vormen. Daarnaast wordt geprobeerd een verklaring te geven voor de verschillende 

gebruiksmogelijkheden.

Wegens het bijzondere karakter van de partikels, wil ik veel aandacht besteden aan de pragmatiek 

van het woord. Ik kijk daartoe niet alleen naar semantiek, maar ook naar gebruiksmogelijkheden, 

multifunctionaliteit, clusters, collocatie, intonatie en syntaxis. Bovendien blijkt er veel variatie te 

bestaan in het gebruik van partikels (zie paragraaf 3.2). Daarom zullen ook regionale variatie en 

sociale variatie aan de orde komen. Etymologische informatie is niet opgenomen.

De beoogde doelgroep van het partikelwoordenboek bestaat uit geoefende taalgebruikers. Te denken 

valt  hierbij  bijvoorbeeld  aan  NT2-docenten die  gevorderde  studenten correcte,  genuanceerde  en 

bruikbare informatie willen geven, maar ook aan wetenschappers die teksten bestuderen en vertalers 

die twijfelen over woordgebruik. Ook voor de geïnteresseerde leek moet het boek toegankelijk zijn. 

Zoals zal blijken in hoofdstuk 5 is er immers veel belangstelling voor het partikelgebruik. Voor 

beide groepen zijn duidelijke voorbeelden van belang om een helder beeld te scheppen.

2.2 Vooronderzoek

Om het genoemde doel te bereiken, heb ik een aantal stappen gezet. Allereerst heb ik de bestaande 

literatuur over partikels bestudeerd. Deze informatie is te vinden in hoofdstuk 3 en wordt afgesloten 

met  een  paragraaf  waarin  ik  beschrijf  welke  specifieke  kenmerken  mijns  inziens  in  een 

partikelwoordenboek aan de orde dienen te  komen. Ook aan het woord  toch is  in  de literatuur 

aandacht besteed.  De belangrijkste  bijdragen hiervan behandel ik  in hoofdstuk 4.  Dit  hoofdstuk 

wordt eveneens afgesloten met een paragraaf waarin ik een eigen visie geef op het besprokene.
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Na  het  literatuuronderzoek  volgt  de  eerste  stap  van  mijn  eigen  onderzoek:  het  opstellen  van 

semantische categorieën. Voor partikels is dit geen makkelijke taak, aangezien de betekenissen van 

deze woorden vaak ongrijpbaar zijn (zie paragraaf 3.1 en 3.2). Ik heb de indeling in eerste instantie 

gebaseerd  op  bestaande  overzichtswerken.  De  hierin  genoemde  gebruiksmogelijkheden  heb  ik 

gerangschikt  en  naar  eigen  inzicht  uitgebreid.  Uiteraard  is  mijn  persoonlijk  taalgevoel  niet 

voldoende om te bepalen of deze indeling invoelbaar is voor alle taalgebruikers van het Nederlands. 

Ieders  interne  grammatica  verschilt  immers  van  die  van  anderen,  ook  al  spreken  we  grofweg 

dezelfde  taal.  Bovendien moet  de omschrijving dusdanig zijn  dat  deze voor  gebruikers  van het 

woordenboek bruikbaar is. Daarom heb ik met behulp van een enquête mijn eerste indeling getoetst 

aan  het  taalgevoel  van  90  proefpersonen.  Op  basis  hiervan  is  een  verbeterde  indeling  van 

semantische  categorieën  ontstaan,  die  ik  gebruikt  heb  tijdens  het  hoofdonderzoek.  De 

totstandkoming van de semantische categorieën beschrijf ik in hoofdstuk 5.

2.3 Hoofdonderzoek

Na het indelen van de categorieën op basis  van semantische gronden, heb ik werkelijke zinnen 

bestudeerd om te zien op welke manier en door wie  toch gebruikt wordt. Door de semantische 

eigenschappen te koppelen aan werkelijke situaties, kan ik hiermee uiteindelijk een pragmatische 

omschrijving geven van de gebruiksmogelijkheden van  toch.  Om een degelijke onderbouwing te 

krijgen voor de gegevens van het partikelwoordenboek, moet ik beschikken over veel taaldata. Het 

Corpus Gesproken Nederlands biedt hiervoor uitkomst: het is een  enorme1 verzameling vastgelegd 

spraakmateriaal, dat voorzien is van een volledige orthografische transciptie. Allerlei vormen van 

spraak zijn opgenomen, zodat het geheel enigszins representatief is voor alle vormen van spraak in 

het Nederlandse taalgebied. De meest informele component bestaat uit face-to-face-gesprekken. Aan 

de andere kant van het spectrum vinden we voorgelezen tekst. Uiteraard zit daar vanalles tussenin, 

zoals interviews, lessituaties, sportverslagen van de radio en politieke debatten.2

Voordeel van het CGN is bovendien dat het een schat aan aanvullende informatie biedt. Zo zijn er 

bijvoorbeeld veel sprekersgegevens, die van belang zijn bij het onderzoek naar regionale en sociale 

variatie.3 Daarnaast is van ieder woord automatisch het lemma en de woordsoort bepaald.4 Omdat 

1 Het volledige corpus bestaat uit bijna 9 miljoen woorden, waarvan 5,6 uit Nederland en 3,3 miljoen uit Vlaanderen.
2 Zie http://tst.inl.nl/cgndocs/doc_Dutch/topics/index.htm -> basiscorpus voor een overzicht van de componenten.
3 Er is bijvoorbeeld informatie over geboorteplaats, woonplaats in de jeugd en huidige woonplaats. Ook is de leeftijd 

en het opleidingsniveau opgeslagen.
4 Hierbij zijn de EAGLES-richtlijnen gevolgd; zie http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html.
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computers nog altijd niet over het taalkundig inzicht beschikken dat de taalgebruikers zelf hebben, is 

deze indeling vervolgens handmatig gecontroleerd (Van Eynde 2004). Helaas worden partikels en 

voegwoordelijke  bijwoorden niet  als  zodanig  gemarkeerd;  toch is  altijd  aangemerkt  als  gewoon 

bijwoord.5 Ook de lemmatisering lijkt  voor mijn onderzoek niet bruikbaar omdat partikels geen 

flexie kennen. Woordsoortindeling (‘pos-tagging’) en lemmatisering komen beide echter wel van 

pas bij het onderzoek naar de andere woorden in de zin.

Wie wil werken met het Corpus Gesproken Nederlands, krijgt automatisch het programma COREX 

meegeleverd.  De  complexe  wirwar  van  gegevens  wordt  hiermee  toegankelijk  gemaakt  voor  de 

gebruiker. Men kan zoeken naar woorden en selectiecriteria meegeven op basis van metadata (zoals 

sprekergegevens  en  de  componentenindeling).  Alle  zoekresultaten  worden  netjes  onder  elkaar 

geordend. Wie vervolgens een voorbeeldzin aanklikt, springt  direct naar het  geluidsbestand met de 

bijbehorende transcriptie. 

COREX is in zijn huidige vorm echter niet heel geschikt voor het onderzoek zoals ik dat wilde doen. 

Om bijvoorbeeld een handige tabel met aantal voorkomens van toch per leeftijdscategorie te maken 

dient iedere categorie afzonderlijk te worden bekeken. Dat is onhandig en bovendien een tijdrovende 

klus, aangezien dat per categorie enkele minuten kost.6 Het programma heeft voor mij bovendien 

nog een ander belangrijk manco: het is niet mogelijk om eigen analyses in te voeren als aanvullende 

metadata. In COREX kan ik dus niet alle voorkomens van toch indelen in semantische categorieën 

en per categorie onderzoek doen naar bijvoorbeeld opleidingsniveau en plaats van herkomst.

Om deze problemen op te lossen heb ik eigen programmatuur ontwikkeld, die aan al deze wensen 

voldoet. Alle gegevens uit het CGN heb ik geïmporteerd in een PostgreSQL-database, waarin ik met 

behulp van de query-taal SQL zoekacties kan uitvoeren. Ook heb ik een formulier gemaakt, waarin 

informatie over een bepaalde zin kan worden ingevoerd.  De data die op deze manier verkregen 

wordt, kan gekoppeld worden aan de gegevens uit het CGN, zodat nog interessantere queries kunnen 

worden uitgevoerd. Uiteraard zijn de mogelijkheden zoals COREX die biedt (zoals het afspelen van 

audio) behouden gebleven. In hoofdstuk 6 geef ik een uitgebreide uitleg van de software. 

5 Hierop zijn acht uitzonderingen: het woord is (ogenschijnlijk abusievelijk) zes maal getagd als zelfstandig 
naamwoord, één maal als werkwoord en één maal als speciale categorie. Ik heb dit gemeld bij het INL.

6 Om een indicatie te geven: toch zoeken in de categorie 18-24 jaar kost 2.40 minuten, in de categorie 25-34 jaar 3.04 
minuten. De tests zijn gedaan op een snelle Linux-computer waarop op dat moment geen andere processen draaiden.
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In het hele CGN komt het woord toch maar liefst 29.890 maal voor. Van al deze voorkomens kan ik 

met behulp van redelijk eenvoudige queries bepalen door wie de zin uitgesproken werd en welke 

woorden er in de omgeving voorkwamen. Om te bepalen wat de bedoeling van de zin is of welk 

intonatiepatroon gebruikt wordt, moet ik alle zinnen echter handmatig langsgaan. Omdat de tijd het 

niet toeliet om alle 29.890 voorkomens op die manier te bestuderen, heb ik een willekeurige selectie 

gemaakt. In totaal heb ik 750 zinnen kunnen voorzien van een volledige analyse. De gegevens heb ik 

ingevuld  in  het  formulier,  waarna  ook  deze  doorzoekbaar  waren.  De  uitkomsten  van  de 

zoekopdrachten zijn uitgebreid te bestuderen in Bijlage IV. Hoofdstuk 7 vormt een overzicht van 

deze  resultaten  per  semantische  categorie,  waarna  ik  in  hoofdstuk  8  de  samenhang  tussen  de 

categorieën zal duiden.

2.4 Vooruitblik op de resultaten

Het interessante aan de ontwikkelde programmatuur is het aantal vragen dat een taalkundige nu aan 

het CGN kan stellen. Doordat in weinig tijd veel data doorzocht kan worden, is het niet meer zaak 

om te verzinnen wat men in de beschikbare tijd kan onderzoeken, maar wat interessant genoeg is om 

te benoemen. Men moet dus goed nagaan welke informatie significant is en welke gegevens relevant 

zouden kunnen zijn voor een lemma. De basis van mijn onderzoek richt zich op de semantiek van 

het  woord  toch.  Daarnaast  heb  ik  aan  de  hand van de  literatuur  specifieke  eigenschappen  van 

partikels verzameld waarbij ik een verband met toch verwachtte. Elk van deze eigenschappen (zoals 

accentuering, modaliteit en woordsoort) heeft een eigen veld gekregen in het annotatieformulier (zie 

paragraaf 6.4 voor een volledig overzicht), zodat ik het gebruik van toch goed in kaart heb kunnen 

brengen.

Voor een juiste beschrijving van een woord is het nodig patronen te ontdekken in het gebruik ervan. 

Ik heb voor  toch categorieën kunnen onderscheiden op basis van de semantiek.  Deze categorieën 

heb ik gekoppeld aan vormkenmerken, eigenschappen van de zin en sprekergegevens. Er blijken 

duidelijke verbanden te bestaan met intonatie en syntaxis. Daarnaast heb ik gegevens kunnen vinden 

over variatie en over clustering met andere partikels (hoofdstuk 7). Ten slotte is het interessant om te 

kijken naar de boodschap die de spreker overbrengt:  wat zegt de spreker precies en wat wil hij 

hiermee bereiken? Welke bijdrage toch levert aan de inhoud van de boodschap blijkt afhankelijk te 

zijn van de vraag of  alle  gezichten reeds één kant  op staan (hoofdstuk 8).  In het  lemma is  de 

informatie bondig en overzichtelijk terug te vinden (hoofdstuk 9).
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3. Partikels

3.1 Inleiding

Bijna alle kinderen in Nederland leren op school redekundig en taalkundig ontleden. Bij het eerste 

wordt gekeken naar de functie van een bepaald zinsdeel, de tweede manier betreft de traditionele 

indeling in woordsoorten. Een woordsoort die de leerlingen meestal als één van de laatste wordt 

bijgebracht, is het bijwoord. Het betreft een soort restcategorie, waarin alle woorden zijn opgenomen 

die  bij  de  andere  woordsoorten  (werkwoord,  zelfstandig  naamwoord,  bijvoeglijk  naamwoord, 

telwoord, voorzetsel, voegwoord, lidwoord, voornaamwoord en tussenwerpsel) niet ondergebracht 

kunnen  worden.  Zeer  uiteenlopende  woorden  zoals  daarom,  gelukkig,  zelfs  en  gisteren  vallen 

hierdoor onder hetzelfde kopje. 

Reeds in 1966 schreef A.W. de Groot over de onwenselijkheid van deze situatie (De Groot, 152-

153). Hij stelde een nieuw systeem van woordsoorten voor, waarin de bijwoorden in verschillende 

categorieën terechtkomen. Zo zou een deel ondergebracht worden in een groep die hij aanduidt als 

‘referentieel én attitudineel’ en die opgeslitst wordt in beweringspartikels (misschien,  inderdaad), 

vraagpartikels (toch,  soms), bevelpartikels (maar,  even), finale attitudinele partikels bij bewering, 

vraag of bevel (hoor, hè?) en gevoelspartikels (helaas, hopelijk). Zijn keuze voor de term partikels is 

hier zeer  verklaarbaar:  het was,  zeker toen nog, een weinig specifieke term voor onverbuigbare 

woorden. Inmiddels begint het woord ‘partikel’ steeds meer ingeburgerd te raken. Wel is er nog 

enige verwarring over de precieze plaatsing van deze categorie binnen de traditionele grammatica: 

sommigen zien partikels als subcategorie van de bijwoorden (ANS 1997, 451), anderen vatten ze op 

als een aparte, losstaande groep (Foolen 1993, 27).

Lange tijd werd er weinig onderzoek gedaan naar de woorden die we nu partikels noemen, omdat ze 

als inhoudsloos en informeel golden. Hierin kwam enige verandering toen in de jaren ’70 vanuit de 

taalfilosofie een nieuw deelgebied ontstond in de internationale taalkunde: de pragmatiek. Hierin 

werd niet langer alleen naar de regels of de structuur van taal gekeken, maar naar de boodschap die 

overgebracht wordt: wat bedoelt een spreker precies en waarom kiest hij in een bepaalde context 

voor specifieke woorden, timing en intonatie? In deze tak van de taalkunde werd bovendien niet 

langer alleen geschreven tekst bestudeerd, maar kwam er ook belangstelling voor het gesproken 

woord.

- 6 -



Dankzij deze ontwikkelingen kwam het partikelonderzoek tot bloei: de precieze bedoeling van een 

spreker kan immers vaak achterhaald worden aan de hand van de kleine woordjes die zo lang als 

betekenisloos werden bestempeld. In gesproken taal bleken de partikels bovendien zeer frequent 

gebruikt  te  worden. Juist  omdat  partikels  jarenlang gezien werden als  overbodige toevoegingen, 

heeft men geleerd ze te mijden tijdens het schrijven (Helbig e.a. 1995, 7). In spreektaal gelden dit 

soort kunstmatige regels veel minder, waardoor we veel partikels daar vaker tegenkomen. Dit geldt 

overigens niet voor ieder partikel: formelere woorden als trouwens, overigens en echter hebben juist 

een hogere frequentie in geschreven taal (Van der Wouden 2002, 26).

Inmiddels  staan  het  Nederlands,  Duits  en  Chinees  bekend  als  talen  waarbij  veelvuldig  gebruik 

gemaakt  wordt  van  partikels  (Foolen  1986,  49-51 en  Sybesma  2009,  60-67).  Met  de  partikels 

kunnen we een heleboel nuances en gradaties aangeven.  Partikels maken het Nederlands hiermee 

weliswaar rijk, maar voor iemand die een tekst vertaalt vormen ze soms een probleem, aangezien er 

in een andere taal niet altijd equivalenten bestaan. Wie een Nederlandse tekst goed wil omzetten 

naar het Engels zal bijvoorbeeld zijn toevlucht moeten nemen tot modale werkwoorden, vraagzin-

constructies en soms zelfs iets weg moeten laten (Van Winden 2002).

Het allermoeilijkst  zijn partikels  echter voor mensen die Nederlands als  tweede taal  leren.  Veel 

NT2-sprekers zijn als  zodanig te  herkennen door  hun partikelgebruik:  woordkeus,  zinsbouw en 

klankvorming kunnen nog zo goed zijn, maar zonder correct partikelgebruik ‘loopt’ een zin niet. 

Het is echter lastig vat te krijgen op al die partikels, want wanneer gebruik je een woord nu precies 

en waar is het te plaatsen in de zin? Moedertaalsprekers voelen dat feilloos aan, maar het is moeilijk 

uit  te  leggen.  De  betekenis  is  immers  vaak  onduidelijk  en  de  woorden  kunnen  voorkomen  in 

meerdere syntactische (sub)categorieën. Ook automatisch oppikken is voor leerders lastig aangezien 

de woorden door hun kleine omvang en gebrek aan accent onopvallend zijn (Foolen 1986, 43). Sinds 

de jaren ’80 van de vorige eeuw pleiten dan ook steeds meer wetenschappers voor onderzoek naar 

partikels in het vreemdetalenonderwijs (Foolen 1986 en Van der Wouden en Caspers 2008). 

Er is weliswaar nog veel onbekend als het gaat om partikels, maar het onderzoek vordert gestaag. In 

de volgende paragrafen zal ik ingaan op verschillende aspecten van deze interessante woordklasse. 

Ik besteed daarbij aandacht aan algemene kenmerken van partikels (3.2) en een onderverdeling in 

sub-categorieën (3.3). Ten slotte omschrijf ik mijn ideale partikelwoordenboek (3.4).
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3.2 Kenmerken van partikels

De term ‘partikel’  is eigenlijk verwarrend:  het  woord heeft  namelijk,  naast de hier gehanteerde 

definitie, tenminste twee andere betekenissen. Onder invloed van het Engels wordt het eerste deel 

van een scheidbaar werkwoord (bijvoorbeeld op in opbellen) wel een partikel genoemd, en classici 

gebruiken de term voor onverbuigbare woorden in het algemeen (Van der Wouden 2002, 21). In 

deze scriptie versta ik onder ‘partikels’ echter de groep onverbuigbare woorden die niet waarheids-

functioneel zijn, maar een pragmatische functie hebben. Zowel Ga zitten als Ga maar zitten betekent 

bijvoorbeeld  dat  de  luisteraar  mag  plaatsnemen,  maar  in  het  tweede  geval  klinkt  het  een  stuk 

vriendelijker. Ook kan een partikel extra informatie overbrengen: door het woord zelfs in Zelfs Jan 

hield een goede boekbespreking begrijpen we dat Jan doorgaans niet zulke goede boekbesprekingen 

houdt. Halen we het woord echter weg, dan blijft de inhoud nog steeds overeind: Jan heeft ook dan 

nog steeds een goede boekbespreking gehouden.

Zoals gezegd is de betekenis van partikels lastig te beschrijven. Dit wordt door allerlei factoren in de 

hand gewerkt. Ten eerste komen partikels, zoals besproken in paragraaf 3.1, over het algemeen vaker 

voor  in  gesproken  taal  dan  in  geschreven taal.  Ook  al  is  er  tegenwoordig  meer  aandacht  voor 

gesproken taal,  nog steeds  is  op  dit  terrein  veel  onbekend.  Het  is  lastig  om in  deze  leemte  te  

voorzien.  Om gedegen onderzoek  te  doen,  moet  men immers  beschikken  over  goed  materiaal, 

bijvoorbeeld een verzameling gesprekken die representatief is voor alle vormen van spraak in het 

Nederlandse taalgebied. Om het onderzoek herhaalbaar te maken, dienen de gesprekken bovendien 

opgenomen te zijn. Ik ben dan ook heel blij met het bestaan van het Corpus Gesproken Nederlands 

(zie hoofdstuk 2).

Er is voor het partikelonderzoek nog een andere moeilijkheid: partikels hebben meerdere gebruiks-

mogelijkheden.  Veel woorden die we in het  Nederlands als  partikel  gebruiken, behoren ook tot 

andere woordklassen (maar is bijvoorbeeld zowel een partikel als een voegwoord). Maar ook binnen 

de woordklasse kan het gebruik verschillend zijn: de nuance die maar geeft in Kom maar is anders 

dan die in Ik ga maar. Om het nog lastiger te maken, verschilt het gebruik bovendien per regio en is 

het aan verandering onderhevig (Van der Wouden 2002, 28 en 32).

Een andere opvallende eigenschap van partikels is dat deze woorden de neiging hebben om bij 

elkaar in de buurt te staan. Hoogvliet, een taalkundige die zijn tijd in dit opzicht ver vooruit was,  
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maakte reeds in 1903 melding van zo’n cluster: in de zin Geef de boeken dan nu toch maar eens  

even hier treffen we maar liefst zes partikels (of in Hoogvliets terminologie: ‘invoegselwoordjes’) 

achter elkaar. Opvallend is dat de volgorde van deze woorden bijna helemaal vast ligt (Hulshof 

1987).1 Uit  onderzoek  van De Vriendt  e.a.  (1991) blijkt  dat  de  volgorde  in  een  partikelcluster 

samenhangt  met  het  thema/rhema-principe.  Volgens  dit  principe  begint  een  zin  doorgaans  met 

bekende  informatie  (het  thema),  gevolgd  door  de  nieuwe  informatie  (het  rhema).  Als  we  alle 

partikels uit een cluster nader bekijken en daarbij rekening houden de oorspronkelijke basisbetekenis 

van de woorden, dan kunnen we ze rangschikken: deiktische woorden die verwijzen naar bekende 

context (dan,  nu) komen aan de linkerkant van het cluster, kwantificerende (even,  eens)  bieden 

nieuwe informatie en komen dus aan de rechterkant. Moeilijker te duiden woorden  (toch, maar) 

vallen daar tussenin.

Uiteraard zijn ook kleinere clusters mogelijk. Toch lijkt bijvoorbeeld regelmatig een duo te vormen 

met  woorden  als  maar  en  wel.  Als  kleine  clusters  maar  vaak  genoeg  in  een  vaste  volgorde 

voorkomen, dan kunnen ze na verloop van tijd verstenen tot lexicale eenheden: vaste combinaties 

met een specifieke betekenis. Wil men een zin met een dergelijk versteend cluster verder nuanceren, 

dan is toch weer een ander partikel nodig. Op die manier ontstaan de lange clusters zoals Hoogvliet 

die construeerde.

3.3 Subcategorieën

Binnen de partikels worden verschillende subcategorieën onderscheiden. De tegenwoordig meest 

gehanteerde verdeling is die in discourse partikels, focuspartikels en modale partikels. Daarnaast 

wordt  ook melding gemaakt  van graadpartikels (Van der  Wouden 1999,  293),  oordeelspartikels 

(ANS 1997, 456) en dergelijke, maar deze zullen hier niet ter sprake komen.

‘Discourse partikels’ zijn woorden die vooral een gespreksorganiserende functie hebben: ze vragen 

bijvoorbeeld  om  aandacht  of  om  expliciete  instemming,  ze  laten  juist  merken  dat  er  geen 

tegenspraak mogelijk of gewenst is of ze duiden aan dat er een samenvatting gegeven wordt van een 

gedeelte van het discours (Van der Wouden 2002, 24). Doorgaans zijn ze aan het begin of einde van 

de zin te vinden. Typische voorbeelden zijn: hè, kijk, joh en kortom. 

1 Hulshof laat zien dat er slechts één andere optie bestaat: ook “Geef de boeken nu dan toch maar ‘es even hier”, 
waarbij dan en nu zijn omgedraaid, is mogelijk. De Vriendt e.a. (1991) laten zien dat het cluster tegenwoordig nog 
verlengd kan worden met een keertje.
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‘Focuspartikels’ oefenen hun invloed uit op één zinsdeel. Het partikel vestigt bijvoorbeeld meer 

nadruk, geeft een bijzonderheid aan of biedt extra informatie. De eerder genoemde voorbeeldzin 

Zelfs Jan hield een goede boekbespreking bevat zo’n focuspartikel: door het woord zelfs wordt de 

lezer  of  luisteraar  extra  informatie  geboden  over  Jan.  Andere  voorbeelden  (die  in  datzelfde 

voorbeeld allemaal ingepast kunnen worden) zijn: alleen, vooral, met name, en ook. 

Voor dit onderzoek het meest van belang is de categorie van de modale partikels. ‘Modale partikels’ 

(in de ANS ‘schakeringspartikels’, zie ANS 1997, 457) hebben betrekking op de gehele zin.  Het valt 

op dat modale partikels vooral heel veel niet kunnen: ze kunnen niet bevraagd of ontkend worden, 

ze kunnen (meestal) geen accent krijgen (Elffers 1997), ze kunnen (bijna) niet in het voorveld of 

eindveld van de zin voorkomen en ze kunnen moeilijk omschreven worden (Van der Wouden 2002, 

noot 12). Maar wat kunnen modale partikels wel? Ze kunnen de toon van de spreker aanpassen en 

een  nuance  aanbrengen.  Zo  kan  beleefdheid  uitgedrukt  worden,  maar  ook  ongeduld,  ergernis, 

onzekerheid of geruststelling. Als voorbeelden zijn te noemen: toch, dan, maar, nou, eens en even. 

3.4 Een partikelwoordenboek

In paragraaf 3.1 besprak ik al de verwerving van partikels bij NT2-leerders. Uit onderzoek blijkt dat 

het verwerven van partikels voor niet-moedertaalsprekers weliswaar lastig is, maar toch zeker niet 

onmogelijk (Wenzel 2004, 41). Wenzel stelt in de conclusie van haar artikel dat het noodzakelijk is 

om na te denken over de didactiek, maar ook een elementairder probleem wordt aan de orde gesteld: 

“we moeten meer weten over communicatieve conventies, partikelgebruik en culturele bepaaldheid”. 

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke noodkreet vanuit deze hoek klinkt: reeds twintig jaar 

eerder zei Foolen ongeveer hetzelfde (Foolen 1986).

Op  dit  moment  is  er  voor  NT2-leerders  slechts  één  methode  die  de  partikels  min  of  meer 

systematisch behandelt:  De finesses van het Nederlands  (Van de Poel e.a. 1996). Helaas is het de 

auteurs van het boek niet gelukt om in dit werk duidelijke en natuurgetrouwe voorbeeldzinnen te 

geven. Vaak is op basis  van de tekst zelfs voor een moedertaalspreker nog niet duidelijk welke 

situatie, intonatie en mimiek we ons precies moeten voorstellen. Uit de oefeningen blijkt bovendien 

dat  er  wordt  uitgegaan van Vlaams Nederlands.  Toch kunnen we de auteurs  moeilijk  verwijten 

maken. Het probleem ligt immers dieper: om goed didactisch materiaal te maken, heeft men een 

descriptief  werk over de partikels van het Nederlands nodig.  Dat ontbreekt.  Het Duits is op dit 

gebied veel verder: er bestaan twee partikelwoordenboeken (het eerder aangehaalde werk van Helbig 
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uit  1988  en  een  Duits-Engels  woordenboek  van  König,  Stark  en  Requardt  uit  1990)  en  een 

lesmethode die op dit onderzoek is gebaseerd (Helbig e.a. 1995).

Een overzichtswerk zou voor NT2-leerders en hun docenten uitkomst bieden. Bovendien helpt een 

dergelijk werk tekstschrijvers, communicatieadviseurs en taalwetenschappers.  De vraag is echter 

wat er in dit partikelwoordenboek allemaal aan bod zou moeten komen. Ton van der Wouden schetst 

in mijn ogen een goed ideaalbeeld in zijn artikel ‘Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het 

Nederlands’ (Van der Wouden 2002). Allereerst is het van belang om het Nederlands duidelijk af te 

bakenen. Hij, en dat doe ik met hem, kiest ervoor zowel het Nederlands Nederlands als het Vlaams 

Nederlands te behandelen. Vervolgens dienen alle woorden besproken te worden die als partikel 

dienst  kunnen doen.  Van elk  gebruik  kan bovendien de  subcategorie  bepaald worden.  Ook het 

gebruik  als  niet-partikel  (maar  als  bijwoord,  voegwoord  of  bijvoeglijk  naamwoord)  is 

vermeldenswaardig,  aangezien  op  deze  manier  een  volledig  beeld  van  het  woord  kan  worden 

gegeven en grensgevallen behandeld kunnen worden.

Verschillende aspecten van de partikels dienen aan de orde te komen. In mijn ogen de belangrijkste 

daarvan is de semantiek: partikels zijn weliswaar niet waarheidsfunctioneel, maar welke bijdrage 

leveren  ze  dan  wel  (zie  verder  hoofdstuk  5)?  Een  grote  rol  bij  het  onderscheiden  van  de 

verschillende pragmatische functies spelen de intonatie en de syntaxis. Het is bovendien interessant 

om  te  kijken  naar  de  omgeving  van  de  woorden:  welke  clusters  worden  er  gevormd,  welke 

werkwoorden zijn vaak  te vinden in de omgeving van het partikel en op welke manier wordt er 

uiting gegeven aan modaliteit (meer hierover in hoofdstuk 6). Brengt men dit in kaart, dan kan ook 

de werkelijke bedoeling en daarmee de functie van de zin achterhaald worden. Ten slotte is het van 

belang om te kijken naar onderlinge verschillen op velerlei vlakken: belangrijk hierbij zijn vooral 

tekstvariatie  en  regionale  variatie.  Een  diachroon  onderzoek  blijft  achterwege,  aangezien  een 

woordenboek een momentopname van hedendaags taalgebruik vormt, maar ook onder verschillende 

leeftijdsgroepen kan men variatie verwachten.

De komende hoofdstukken vormen een verslag van het onderzoek dat voorafgaat aan het schrijven 

van één lemma van een dergelijk partikelwoordenboek. Hoofdstuk 9 zal bestaan uit het uiteindelijke 

doel: het lemma toch. Authentieke voorbeeldzinnen zullen hierbij uiteraard niet ontbreken.
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4. De literatuur over toch

4.1 Inleiding

Met de opkomst van het partikelonderzoek verschenen uiteraard ook beschouwingen over specifieke 

partikels. Vanaf de jaren ‘80 wordt ook  toch soms besproken in de literatuur. Vanwege de grote 

vormelijke  en  semantische  overeenkomst  tussen  toch  en  doch  bestaat  er  tevens  een  aantal 

vergelijkingen tussen deze twee woorden (zie bijvoorbeeld Daalder 19861 en Foolen 20022), maar 

deze groep werken zal hier verder niet ter sprake komen. Ik zal mij meer richten op het hedendaagse 

gebruik  van  toch  in  het  Nederlandse  taalgebied,  aangezien  dat  is  wat  het  uiteindelijke 

woordenboeklemma beoogt  te  beschrijven.  Paragraaf  4.2 biedt  een samenvatting van een aantal 

overzichtswerken  waarin  toch  genoemd  wordt.  De  paragrafen  die  daarop  volgen  behandelen 

specialistische artikelen over het woord. Op elkaar aansluitende werken worden direct na elkaar 

behandeld om enkele verschillen en overeenkomsten bloot te leggen en te beoordelen. Ik zal het 

hoofdstuk aflsuiten met een persoonlijke visie op de besproken literatuur.

4.2 Overzichtswerken

Het bekendste lexicografisch standaardwerk is de driedelige uitgave van het  Groot Woordenboek 

der Nederlandse Taal van Van Dale. Van het woord toch zijn hierin elf betekenisomschrijvingen te 

vinden: negen van het woord als bijwoord van modaliteit, twee voor het voegwoordelijk bijwoord. 

Om een duidelijk beeld te geven, volgt hieronder bij elke beschrijving een voorbeeld:3

     I 1. Niettemin - Het was geen doodzonde, maar toch een bedenkelijke zaak.

2. Zeker, eigenlijk - Nee, of ja, toch wel.

3. Veralgemeniseren - Ze vegen hier toch nooit. (als verklaring voor veel viezigheid)

4. Nadruk op conclusie - Het is toch zo’n tang!

5. Waarachtig, warempel - Hij had me toch een wagen!

6. Bevestigingsvraag - Het is toch waar, wat je zegt?

7. Nu eenmaal - Het is toch al laat.

8. Anders dan men denkt - Ik heb me toch best wel ingezet.

9. Kan in één moeite door - Als je toch in de stad bent, wil je dan iets meenemen?

1 Daalder vergelijkt het Nederlandse bijwoord toch en het Nederlandse voegwoord doch en komt tot de slotsom dat 
deze volgens haar, ondanks de verschillende woordsoorten, veel overeenkomsten vertonen.

2 Foolen omschrijft overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse toch en het Duitse doch. 
3 Alle informatie is gebaseerd op voorbeeldzinnen en omschrijvingen uit de veertiende, herziene uitgave. Helaas wordt 

niet bij elke omschrijving een synoniem of parafrase gegeven, zodat een goede vergelijking moeilijk te maken is.
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    II 1. Immers, want - Hem acht ik hoog, hij toch heeft mij geholpen

2. Desondanks, niettemin - Hoe graag ik zou gaan, ik blijf toch thuis.

Opvallend aan de betekenisomschrijvingen is vooral de diversiteit: zo biedt II-1 de synoniemen 

immers en want, terwijl in de II-2 desondanks en niettemin worden genoemd. Ook betekenis I-6 en 

I-2 lijken elkaars antoniem aangezien de eerste om bevestiging vraagt en de tweede die juist geeft.

Een veel  omvangrijker  woordenboek dan dat  van Van Dale  is  het  historisch  wetenschappelijke 

Woordenboek der Nederlandse Taal (verder: WNT), dat 43 banden telt. De voorbeelden die in dit 

werk gegeven worden verschillen en zijn veel talrijker dan in de Van Dale, maar in de betekenis-

omschrijvingen vinden we overduidelijke overeenkomsten. Wel is er verschil in de indeling van de 

woordsoorten:  het  WNT  rekent  toch tot  de  bijwoorden  en  rept  niet  over  het  voegwoordelijk 

bijwoord. Bovendien ontbreken omschrijving I-8 en I-9.

Een  volledige  taalbeschrijving  bestaat,  naast  lexicografische  werken,  uiteraard  ook  uit  een 

grammatica. Een bekende grammatica van het Nederlands waarin wordt gestreefd naar volledigheid 

is de Algemene Nederlandse Spraakkunst (verder: ANS). Toch wordt in de ANS allereerst benoemd 

als bijwoord. Het drukt in die hoedanigheid een tegenstelling uit of het is kwantificerend. Het staat 

bovendien  beschreven  als  voegwoordelijk  bijwoord;  beklemtoond  is  het  dan  tegenstellend, 

onbeklemtoond heeft het een redengevende of resumerende functie. Als los woord kan het gebruikt 

worden om bevestiging of instemming te vragen na een bevestigende mededeling; de ANS spreekt 

dan  van  een  ‘aanhangselvraag’.  In  de  tweede  editie  van  de  ANS  is  toch  ook  opgenomen  als 

schakeringspartikel.  Deze  woorden  vallen  volgens  de  auteurs  onder  de  bijwoorden;  ze  hebben 

betrekking op de gehele zinsinhoud en schakeren deze op subtiele wijze. Volgens de beschrijving 

van de ANS zijn ze onbeklemtoond en kunnen ze niet zelfstandig op de eerste zinsplaats staan. In de 

hoedanigheid van schakeringspartikel kan toch gebruikt worden in bepalingen van modaliteit en om 

ergernis of ongeduld te uiten in imperatieve zinnen. Het enige cluster dat omschreven wordt is nou 

toch; samen drukken deze woorden verrasssing uit.

Een interessante grammatica voor het partikelonderzoek is bovendien Onze Nederlandse spreektaal 

van Jelle de Vries, aangezien dit werk zich voornamelijk richt op gesproken taal.4 Partikels worden 

door  De  Vries  niet  als  zodanig  benoemd,  maar  worden  behandeld  onder  de  term  ‘stilistisch 

bijwoord’. De beschrijving van toch is, net zoals de beschrijvingen van veel andere partikels, echter 

4 Veel partikels lijken in gesproken taal frequenter voor te komen; zie paragraaf 2.1.
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enigszins teleurstellend: het woord wordt gekarakteriseerd als “stopwoord” dat “te pas en te onpas 

aan zin en onzin wordt toegevoegd”. Meestal lijkt het zich af te zetten tegen een impliciet ander 

oordeel, maar soms “schittert de betekenis door afwezigheid”. In de aangehaalde voorbeeldzinnen 

(Zit  toch  niet  te  zaniken!  en  Luister  nou  toch  es  even!)  is  toch mijns  inziens  echter  niet 

betekenisloos:  het  drukt  ongeduld  en  irritatie  uit  en  versterkt  daarmee  de  imperatief.  Ook  de 

kwalificatie “modieus” bij het gebruik van toch in Een mooie film. Toch? deel ik niet.

Roel Vismans geeft in zijn proefschrift  Modal particles in Dutch directives: a study in functional  

grammar  een  beschrijving  van  modale  partikels.  Hij  onderscheidt  binnen  de  partikels  twee 

categorieën: de reinforcers (versterkers) en de mitigators (verzwakkers). Toch doet volgens Vismans 

als bijwoord een bewering die tegengesteld is aan wat eerder besproken is. Als modaal partikel 

verliest het die betekenis grotendeels, maar het assertieve of stellige karakter blijft behouden. Op 

basis  van een  zin  als  Houd je  mond toch!  ordent  hij  toch dan  ook onder  de  categorie  van de 

reinforcers. Zinnen als  Het is vandaag toch de 24e?  en  Anders verkoop je toch gewoon de boot 

spreken deze indeling volgens mij echter tegen: hier is het stellige karakter verdwenen.

Het laatste werk dat ik hier wil noemen is  Semiotaxis van Carl Ebeling. Hij bespreekt een aantal 

artikelen over toch die ook hieronder aan de orde zullen komen. De meeste aandacht wordt besteed 

aan Schermer-Vermeer (1984) en Elffers (1992). Ebeling volgt de definitie van Schermer-Vermeer, 

maar acht het verschil tussen de twee opvattingen niet zo groot.

4.3 Balk (1980 en 1983)

In 1980 en 1983 beschreef Frida Balk-Smit Duyzentkunst twee soorten bijzondere zinnen met het 

woord toch. Het eerste artikel behandelt elliptische vormen als Zonnig, toch koud. Balk beschrijft de 

betekenis van dit toch als A -> +x, B = -x. De zin die voorafgaat aan toch (A) bevat een mededeling 

die een aantal verwachtingen (x) opwekt. Het deel na  toch  (B) ontkracht tenminste één van deze 

verwachtingen (-x). In het tweede artikel wordt een ander gebruik van toch aan de orde gesteld. Het 

gedicht ‘Ongeluk’ van Judith Herzberg luidt De jongen P., / die toch al net van school zou gaan /  

had op zijn transistor / kleutertje luister zo keihard aan / dat een van de zebravinken / waar hij  

vlakbij was gaan staan / zijn linker vleugel van schrik verlamd werd / waar hij van dood kan gaan. 

Balk interpreteert het tweede vers zodanig dat het lijkt alsof reeds besloten was dat de jongen van 

school werd gestuurd. Dat hij nu ook nog een vogeltje liet schrikken was niet verwonderlijk: een 

brave jongen was het immers toch al niet.
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4.4 Schermer-Vermeer (1984)

Ina Schermer-Vermeer betwist in haar artikel uit 1984 deze interpretatie. Zij stelt dat ook een andere 

lezing mogelijk is: P. is in deze variant al bijna klaar met zijn school en van zo’n jongen mag je toch 

verwachten dat hij niet meer zo onbezonnen is om een vogel zich dood te laten schrikken. Welke 

lezing van toepassing is, is sterk afhankelijk van de intonatie: een laatste zinsaccent op toch geeft de 

lezing van Balk, krijgt net ook nog een accent dan ligt de versie van Schermer meer voor de hand. Ik 

ben het volledig eens met Schermers observatie dat de intonatie bij toch een wereld van verschil kan 

maken voor de interpretatie van de zin. Ik deel dan ook haar conclusie dat de rol van de intonatie bij 

de beschrijving van taalverschijnselen niet verwaarloosd moet worden.

Ik ben het echter niet eens met haar benadering van de betekenisanalyse. Schermer streeft naar één 

overkoepelende betekenisomschrijving van het woord  toch, ook al onderkent ze de tegenstrijdige 

omschrijvingen van dit woord in het WNT. Haar algemene omschrijving luidt: “in  toch x wordt x 

gepresenteerd als tegengesteld aan mogelijke verwachtingen dienaangaande”. Ze ziet grofweg twee 

intonatiepatronen: “beklemtoond” toch heeft het laatste accent in de zin (de laatste zinspiek) en staat 

daarmee in focus. Focus zorgt ervoor dat over alles wat binnen het bereik staat wordt meegedeeld 

dat  dat  speciaal  het  geval is.  Zo wordt  in  de zin  Jan maakt  geen huiswerk;  hij  gaat  tôch over 

duidelijk gemaakt dat Jan een reden heeft om geen huiswerk te maken: hij weet immers al zeker dat 

hij over gaat. Eén van de consequenties van het gebrek aan huiswerk maken (namelijk het blijven 

zitten) is hierdoor niet van toepassing in dit specifieke geval en wordt daarmee tegengesproken. 

Deze beklemtoonde versie van  toch, die door Schermer wordt gepresenteerd als de belangrijkste, 

vormt in mijn ogen echter een bijzonder geval met een eigen betekenis. De zin  hij gaat tôch over 

betekent dat Jan sowieso over zal gaan naar de volgende klas, ongeacht wat hij verder doet.

Veel algemener en diverser is volgens mij de categorie van het “niet-beklemtoond” toch. Deze groep 

omvat niet, zoals de naam doet vermoeden, louter het accentloze gebruik van  toch, maar ook de 

zinnen waarin  toch  weliswaar een accent, maar dan toch niet het laatste accent van de zin heeft. 

Volgens Schermer is op deze hele categorie de definitie van Balk van toepassing. Ik betwist dit: 

voor de gevallen waarin toch een accent krijgt (dat niet de laatste zinspiek is) kan ik het grotendeels 

eens zijn, maar draagt toch geen enkel accent dan valt er vaak geen tegenstrijdigheid te ontdekken. 

Bij zinnen als Het is toch zo’n tang! en Het is toch waar, wat je zegt? is er geen sprake van mogelijk 

tegengestelde  verwachtingen  dienaangaande.  Intonatie  zorgt  niet  alleen  dat  men  “denkt”  aan 
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betekenisverschillen, zoals wordt gesuggereerd, maar laat de betekenis daadwerkelijk veranderen. 

Toch schaart Schermer alle gebruiksmogelijkheden onder één noemer. Wetenschappelijk gezien is 

dat weliswaar interessant, maar voor een partikelwoordenboek is deze benadering onbruikbaar en 

volgens mij ook onwenselijk (meer hierover in hoofdstuk 5).

4.5 Elffers (1992)

Ook Els Elffers (1992) is niet helemaal gelukkig met de overkoepelende betekenisomschrijving van 

Schermer,  omdat  de  zinnen met  accentloos  toch hierbij  onderbelicht  blijven.  In  plaats  van een 

tegenstellende beschrijving kiest zij daarom ‘persistentie’ als kernbetekenis. Dit houdt in dat “een 

toch-zin krachtig wordt volgehouden ongeacht wat zich binnen het referentiegebied afspeelt”. Onder 

referentiegebied wordt niet zo zeer het deel van de zin verstaan waar toch betrekking op heeft, maar 

meer  de  inhoud  waarnaar  de  zin  verwijst.  Bij  de  (‘oorspronkelijke’)  bijwoordbetekenis  van  de 

partikels is het referentiegebied klein en valt het ongeveer gelijk met de zinsinhoud. Een modaal 

partikel  heeft  echter  een  ongrijpbaarder  betekenis,  omdat  onduidelijker  is  waarnaar  precies 

verwezen wordt en er dus een ruimer referentiegebied is. Ook de link met het accent wordt hierbij 

gelegd:  een  accent  zorgt  volgens  Elffers  sowieso  voor  een  klein  referentiegebied  (de 

bijwoordlezing), geen accent kan op beide mogelijkheden duiden. Een voorbeeld met het woord 

weer kan dit illustreren:

1. Heb je ondanks alle behandeling nu weer last van rugpijn?

2. Jan maakt een zware tijd door; nu is zijn moeder weer overleden.

In  de  eerste  zin  beschrijft  weer  (met  accent)  het  terugkeren  van de  rugpijnen.  Uiteraard  is  het 

overlijden in zin (2) niet iets dat terugkeert. Het referentiegebied van weer (nu zonder accent) is in 

dit geval echter groter: de herhaling betreft alle recente tegenslagen van Jan. Deze worden in de zin 

niet expliciet genoemd, maar uit de context blijkt het bestaan hiervan wel. Voor toch geldt hetzelfde: 

is het referentiegebied ruim, dan kan het de taaldaad (bijvoorbeeld een verzoek of een mening) 

kracht bijzetten. Krijgt toch een accent, dan is het referentiegebied kleiner. Toch krijgt daardoor de 

interpretatie “ongeacht wat het geval is” (dus sowieso) of “ongeacht wat er verondersteld wordt” en 

vooral dat laatste impliceert een eventuele tegenspraak. Ook Elffers formuleert hiermee dus weer 

één kernbetekenis. Ook zij onderkent dat het effect van toch vaak verschillend is, maar ze beschouwt 

dit als interpretatievarianten.
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4.6 Foolen (1994)

Ad Foolen (1994) is de enige binnen deze discussiereeks die kiest voor een polyseme opvatting van 

het  woord  toch.  In  zijn  proefschrift  over  maar koos  hij  reeds  deze  benadering  en  ondanks 

tegenwerpingen, handhaaft hij zijn werkwijze. Voor de partikelbeschrijving “kan het immers geen 

kwaad dat in de descriptieve praktijk beide benaderingen naast elkaar gepraktiseerd worden”. Toch 

met accent krijgt van Foolen een ‘drieslag’-betekenis: A, niet-A, toch A. Niet alle stappen uit de 

drieslag  worden  noodzakelijkerwijs  expliciet  vermeld,  maar  impliciet  valt  er  altijd  een 

oorspronkelijk standpunt te herleiden dat wordt betwist en waarbij men desondanks weer terugkeert. 

Een voorbeeld waarbij de drieslag wel volledig wordt uitgewerkt:

3. Galilei: De aarde beweegt om de zon.

Kerk: Dat kan niet waar zijn.

Galilei: Toch beweegt zij.

De vorm van toch die Schermer “beklemtoond” noemt, betitelt Foolen als een aparte gebruikswijze 

met een typische intonatiecontour (tôch).  Ook op dit  type zinnen is de ‘drieslag’-betekenis van 

toepassing, zij het dat de negatie hier niet direct A ontkent, maar eerder het verband tussen A en het 

voorgaande. Zo is de zin Ik neem nog een taartje, ik ben tôch dik te uit te leggen aan de hand van de 

volgende drieslag (Foolen 1994, 84):

4. p: Ik ben dik.

niet-p: Even kwam de gedachte bij me op dat ik mogelijk niet dik zou zijn als 

ik niet te veel taartjes zou eten, c.q. nu geen taartje zou nemen.

p: Maar die gedachte verwerp ik. Ik was dik, ik ben dik en blijf dik. 

Daarom zeg ik niet nee en neem nog een taartje.

De ‘drieslag’ is echter niet toepasbaar op het accentloze gebruik van toch als modaal partikel. De 

oorspronkelijke  betekenis  is  hierbij  verbleekt,  maar  daar  komt  een  versterkende,  expressieve 

betekenisinbreng voor in de plaats. Dit betekeniselement zit ook al in de basisbetekenis, maar bij het 

gebruik als modaal partikelis komt deze implicatuur sterker op de voorgrond te staan.

Aan het eind van zijn artikel stipt Foolen kort het verschil tussen toch en wel aan. Hij constateert dat 

beide als vertaling voor het Duitse  doch kunnen dienen, maar ziet toch verschil:  wel  ontkent een 

ontkenning, maar  toch gaat verder: met dit woord keert de spreker terug naar een oorspronkelijke 

bevestiging.
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4.7 Hogeweg, Ramacher en Wottrich [te verschijnen]

De verbanden tussen het Nederlandse  toch  en  wel en het Duitse  doch worden ook aan de orde 

gesteld in het binnenkort te verschijnen artikel van Lotte Hogeweg, Stefanie Ramachers en Verena 

Wottrich. Toch geeft volgens deze auteurs een tegenstelling met de bestaande gedeelde kennis aan. 

In hun beschouwing maken zij, naast het begrip ‘common ground’ (de gemeenschappelijke basis die 

gesprekspartners  hebben5),  gebruik  van  de  term  ‘Table’.  Dit  laatste  verwijst  naar  een  soort 

voorstadium van common ground: wat ‘op tafel’ ligt, staat nog ter discussie. Is er een gezamenlijke 

conclusie of besluit men het niet eens te zijn, dan wordt die kennis deel van de common ground. Het 

verschil tussen wel en toch is volgens de auteurs hierin gelegen dat wel iets weerspreekt dat nog in 

de Table zit, terwijl beaccentueerd toch volgens hen wordt gebruikt om iets te weerspreken uit de 

common ground. De onderlinge relaties tussen de voor- en nazin zijn bovendien verschillend. Twee 

zinnen ter illustratie:

5. Ik ben ziek, maar ik ben wel gegaan.

6. Ik ben ziek, maar ik ben toch gegaan.

Het eerste deel van de zin (ik ben ziek) noemen we p, het tweede deel (maar ik ben gegaan) q. In zin 

(5)  worden  p  en  q  beschouwd  als  twee  samenhangende  zaken  die  in  één  discussie  besproken 

worden. In (6) ligt dat subtiel anders: p impliceert hier -q, maar dat laatste wordt weersproken.6 Dat 

p doorgaans -q impliceert, is deel van de common ground.

Ook ongeaccentueerd  toch wordt  behandeld door  Hogeweg,  Ramacher  en Wottrich.  Deze vorm 

geeft volgens de auteurs, net als de geaccentueerde versie, een tegenstrijdigheid aan met de common 

ground. Het gaat echter niet om een inhoudelijke botsing, maar om het feit dat de zin überhaupt 

wordt  uitgesproken.  Een uiting is  immers  alleen nuttig  als  die  niet  reeds  deel  uitmaakt  van de 

common ground. Toch suggereert dat de hoorder eigenlijk al had moeten weten dat de onderhavige 

zin deel van de gemeenschappelijke kennis is, maar dat deze desondanks nog eens herhaald moet 

worden. Inderdaad wordt een deel van de zinnen met ongeaccentueerd toch hiermee uitgelegd, maar 

dat geldt mijns inziens niet voor alle vormen. Een spreker die een bevestigingsvraag uit zoals Het 

feest is toch morgen?  laat zien dat het besproken feest weliswaar deel uitmaakt van de common 

ground,  maar  alleen het feit  dat  de vraag gesteld wordt,  betekent al  dat  er  bij  de spreker  geen 

5 Voor meer informatie over common ground, zie Clark 1996, hoofdstuk 4 (92-194).
6 We kunnen hier enige overeenkomst zien met de ‘drieslag’-betekenis Foolen (1994): A = q, niet-A = -q en toch A = 

ontkenning van -q (=q). Ook hier komt men dus via een ontkenning terug bij een oorspronkelijk standpunt.
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zekerheid bestaat over de dag waarop het plaatsvindt. Ik zie daarom meer in de analyse van Zeevat 

en  Karagjosova  (2009)7:  zij  zien  ongeaccentueerd  toch net  als  Foolen  (1994)  als  een  aparte, 

afgeleide vorm van geaccentueerd  toch.  Het woord geeft  in deze opvatting geen tegenstelling of 

botsing met de common ground, maar herinnert aan veronderstelde gemeenschappelijke kennis.

4.8 Persoonlijke visie

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er uiteenlopende opvattingen bestaan over de betekenis 

van  het  woord  toch.  De  verschillen  in  de  beschrijvingen  komen  vooral  voort  uit  de  diverse 

opvattingen  van  de  onderzoekers.  Twee  benaderingen  staan  hierin  tegenover  elkaar:  betekenis-

minimalisme  en  betekenismaximalisme  (Posner  1979).  Volgens  de  eerste  zienswijze  heeft  een 

woord één basisbetekenis (of ‘Gesamtbedeutung’, zie Jakobson 1971). Er wordt hiermee voldaan 

aan  het  Humboldtiaans  principe,  dat  zegt  dat  talen  streven  naar  een  één-op-één  relatie  tussen 

woordvorm en woordbetekenis. Dat één woordvorm desondanks verschillende betekenisbijdragen 

kan  leveren,  wordt  in  de  minimalistische  benadering  verklaard  vanuit  de  context:  binnen 

verschillende contexten kan een woord uiteenlopende bijdragen leveren, die alle samenvallen in de 

onderliggende  basisbetekenis.  Hiertegenover  staat  de  zienswijze  van het  betekenismaximalisme. 

Aanhangers  van  deze  benadering  onderscheiden  meerdere  betekenissen  per  woord:  iedere 

gebruiksmogelijkheid krijgt een eigen omschrijving. Van der Wouden schrijft over deze discussie:

De eerste benadering [betekenisminimalisme, BS] heeft als nadeel dat er geen einde is aan het vinden van 

nieuwe betekenisnuances, de tweede [betekenismaximalisme, BS] dat algemene betekenissen bij partikels 

de  neiging  hebben  zo  abstract  te  worden  dat  ze  nauwelijks  meer  onderscheidend  werken.  Beide

benaderingen, consequent doorgevoerd, kunnen en zullen leiden tot een onbruikbaar woordenboek (Weydt 

en Hentschel 1983): het is dus zaak de gulden middenweg te vinden. (Van der Wouden 2002, 37)

Ik ben het volledig eens met de woorden van Van der Wouden. De vraag is echter: hoe is deze 

gulden middenweg te bereiken? Om deze vraag te beantwoorden wil ik ingaan op de begrippen 

monosemie,  homonymie  en  polysemie.  Een  monoseme  benadering  sluit  aan  bij  betekenis-

minimalisme. Betekenismaximalisten daarentegen onderscheiden in principe woordbetekenissen die 

volledig  los  van  elkaar  staan  (homonymie).  Een  uitweg  hiertussen  biedt  polysemie.  Bij  een 

polyseme analyse worden weliswaar verschillende betekenissen benoemd, maar deze worden met 

7 Dit artikel wordt door mij verder niet behandeld, omdat het een diachroon onderzoek over toch en het Duitse doch 
betreft (zie hoofdstuk 1 over diachroon onderzoek en paragraaf 4.1 over doch).
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elkaar in verband gebracht in een polyseem netwerk of polysemiestructuur. Op deze manier ontstaan 

er  geen  onhandelbare  abstracte  basisbetekenissen  (zoals  bij  monosemie)  en  kan  men  een 

verantwoording geven voor het feit dat eenzelfde vorm meerdere functies vervult (wat achterwege 

blijft  bij  homonymie).  Foolen verdedigt  polysemie in zijn proefschrift  over  maar (Foolen 1993, 

hoofdstuk 4 en 5) en in bovengenoemd artikel over toch (Foolen 1994) en ik sluit me graag bij zijn 

standpunt aan. Ik wijk met hem daarmee af van de andere genoemde auteurs in paragraaf 4.3 tot en 

met  4.7,  die  allen  een  monoseme  benadering  hebben  gekozen.  De  visie  van  Vismans,  wiens 

onderscheid van partikels mij iets te kort door de bocht is (zie paragraaf 4.2), deel ik op dit punt dan 

ook wel:

This emerges even more clearly from the ‘debate’ about  toch between Daalder (1986) and Schermer-

Vermeer (1984) on the one hand, and Elffers (1992) on the other. Elffers’ definition of the meaning of  

toch as ‘persistence’ is simpy one step further into the abstract from Daalder and Schermer-Vermeer’s  

‘unfulfilled expectation’: persistence occurs against the background of an (unfulfilled) expectation to give 

in. This debate is not very revealing then, because such attempts to sublimate the meaning definition of 

one word, which is used with many fine nuances, necessarily result in opacity. (Vismans 1994, 52)

Het gebruik van toch heeft dusdanig verschillende betekeniseffecten dat het verre van eenvoudig en 

verhelderend is om hier één betekenis voor te formuleren. Ik zal deze effecten in kaart brengen en in 

hoofdstuk 8 een polysemiestructuur opstellen waaruit de onderlinge relaties tussen deze nuances 

blijken.
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5. Semantische categorieën

5.1 Inleiding

Het hoofdonderzoek voor deze scriptie is een corpusonderzoek (zie hoofdstuk 6). Om dit te kunnen 

doen, dien ik te kunnen beschikken over een kapstok, die de basis vormt voor de ordening van de 

gegevens in het lemma. In een woordenboek voert betekenis de boventoon. In hoofdstuk 2 heb ik 

daarom beschreven dat  de  eerste  stap  in  mijn  eigen onderzoek  gericht  is  op  het  opstellen  van 

semantische  categorieën.  Ik  maak  hiervoor  gebruik  van  woordenboeken  (zie  paragraaf  5.2)  en 

proefpersonen (zie paragraaf 5.3).

5.2 Eerste indeling

Als uitgangspunt voor de betekeniscategorieën heb ik gekozen voor de woordenboeken van Van 

Dale en het WNT (zie paragraaf 4.2). Deze boeken kennen, door hun functie, uiteraard slechts een 

homonieme benadering. De betekenissen zoals die omschreven werden, heb ik samengevoegd als ik 

dacht dat er qua semantiek overlap was. Met syntactische argumenten of woordklassen heb ik hierbij 

nog geen rekening gehouden; die stap volgt namelijk in het hoofdonderzoek. Met deze werkwijze 

kwam ik tot de volgende indeling van semantische categorieën:1 

I-1 Niettemin

I-8 Anders dan men denkt 1. Tegenstellend

II-2 Desondanks, niettemin

I-3 Iets algemener voorstellen

I-7 Nu eenmaal 2. Redengevend

II-1 Immers, want 

I-4 Nadruk op conclusie

I-5 Waarachtig, warempel 3. Versterkend

I-6 Vraag om bevestiging 4. Vraag om bevestiging

I-2 Correctie 5. Correctie

1 De cijfers en de betekenisomschrijvingen zijn ontleend aan Van Dale (zie paragraaf 4.2).
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Bij de laatste categorie (5. Correctie) twijfelde ik wel of ook hiermee niet een tegenstellend verband 

wordt aangeduid. Een apart geval leek mij I-9 (zoals in Als je toch naar de winkel gaat, wil je dan  

iets voor me meenemen), dus die kwam in de restcategorie terecht. 

5.3 Enquête

Met  bovenstaande  indeling  op  papier  heb  ik  50  zinnen  met  toch in  het  Corpus  Gesproken 

Nederlands bekeken. Veel zinnen kon ik moeiteloos indelen in een categorie, andere bleken lastiger. 

Het leek me dan ook nuttig om een enquête op te zetten, waarin ik onder andere dit soort moeilijke 

gevallen  aan  de  orde  zou  stellen.  Hiermee  wilde  ik  nagaan  of  mijn  persoonlijk  taalgevoel 

overeenkwam met dat van anderen. Bovendien wilde ik drie concrete vragen beantwoorden. Ten 

eerste vroeg ik mij af of het beter was categorie 1 en 5 samen te voegen, omdat ook een correctie 

een tegenstelling met het voorgaande aangeeft. Ten tweede was ik benieuwd hoe men zinnen van het 

type  I-9  (zoals  in  Als  je  toch  naar  de  winkel  gaat,  wil  je  dan  iets  voor  me  meenemen)  zou 

classificeren. En ten slotte had ik een drie zinnen in het CGN gevonden (van het type Dan verkoop 

je toch gewoon de boot?), waarvan ik me afvroeg of ze een eigen categorie verdienden. 

Ik heb daarom met behulp van Google Docs een enquêteformulier ontworpen dat ik op de website 

www.blsnel.nl geplaatst heb (zie Bijlage I). De proefpersonen kregen de opdracht een overzicht van 

de betekeniscategorieën door te nemen, met daarbij een aantal voorbeelden. Vervolgens moesten ze 

bij 30 zinnen aangeven welke betekenisomschrijving ze het beste vonden passen. De eerste zinnen 

hiervan waren evidente voorbeelden van de categorieën, de andere kwamen uit het CGN.2 Ten slotte 

was er een mogelijkheid om commentaar te geven, bijvoorbeeld over de omschrijvingen of over 

specifieke zinnen. Van tevoren heb ik de enquête ingevuld volgens mijn eigen inzichten over de 

categorieën. Hiermee ontstond een verwachtingspatroon dat ik wilde gaan toetsen aan de gegevens 

van de proefpersonen (zie Bijlage II). Vervolgens hebben 90 proefpersonen de enquête gemaakt. 

Een  deel  van  de  groep  respondenten  bestaat  uit  vrienden  en  kennissen.  Daarnaast  is  het 

Genootschap Onze Taal zo vriendelijk geweest een link naar mijn website op Twitter te zetten. Via 

die weg hebben ook 42 personen de weg naar mijn website weten te vinden. Ik ben me ervan bewust 

dat ik met deze enquête niet een representatieve steekproef heb gedaan: alle respondenten waren 

hoogopgeleid en hebben affiniteit met taal. Wel is er een spreiding in leeftijd (van 16 tot 61 jaar) en 

geslacht.

2 Sommige zinnen hiervan zijn ietwat aangepast, zodat ook enige context gegeven kon worden.
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Een samenvatting van hetgeen de proefpersonen hebben ingevuld is te vinden in Bijlage III. Een 

aantal zinnen valt hierbij op, omdat de resultaten een diffuus beeld vertonen:

12. Ik euh... ik vind het toch wel leuk als iemand het weet.

15. Verder uithoren heeft geen zin, ik zeg tóch niets.

19. Als het makkelijk is, dan doen we dat toch even?

20. Je hoeft niet extra je best te doen, het lukt uiteindelijk tóch wel.

28. Dan verkoop je toch gewoon de boot?

Van zin 12 werd in het commentaarveld door veel proefpersonen aangegeven dat het een lastige zin 

was,  omdat  men  niet  wist  waar  het  accent  lag.  Zin  15  en  20  vond  ik  interessant,  omdat  dit  

voorbeelden waren van het type I-9. Blijkbaar hadden de proefpersonen hier inderdaad moeite mee 

en verdiende deze groep een eigen categorie. Ook naar de uitkomst van zin 19 en 28 was ik vooraf 

reeds benieuwd, omdat dit de zinnen uit het CGN waren die ik zelf ook moeilijk thuis kon brengen 

en daarom in de restcategorie had geplaatst. Op basis van deze uitkomsten, besloot ik ook voor deze 

groep een aparte categorie te maken. Het antwoord op één vraag was op basis van de cijfermatige 

resultaten nog niet te  bepalen:  moesten categorie  1 en 5 samengevoegd worden? Het ingevulde 

commentaar gaf hier antwoord op: ja. Velen gaven aan het verschil tussen deze categorieën te klein 

te vinden, of zoals één respondent schreef: “Het verschil tussen ‘anders dan gedacht’ (cat 1) en 

‘anders dan gezegd’ (cat 5) (even grofweg gezegd) vond ik zelf wel erg subtiel”. 

Na deze aanpassingen ontstonden uiteindelijk de zeven categorieën:

1. Tegenstellend (waaraan de oude categorie 5 is toegevoegd)

2. Redengevend (waaruit de nieuwe categorie 6 is afgesplitst)

3. Versterkend (gelijk gebleven)

4. Vraag om bevestiging (gelijk gebleven)

5. Suggererend (zin 19 en 28)

6. Sowieso (9, 15, 20 en 25)

7. Restcategorie

Ideaal  was het  geweest  om op  basis  van  deze  nieuwe categorieën  opnieuw een  enquête  uit  te 

schrijven. De tijd en het verwachte aantal respondenten hebben mij uiteindelijk doen besluiten hier 

niet voor te kiezen. Wel heb ik vier proefpersonen de probleemzinnen opnieuw laten bestuderen met 

deze nieuwe informatie. Zij gaven allen aan dit een verbetering te vinden. Ook op basis van de 
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cijfermatige resultaten kan de verbetering ten opzichte van de oude categorieën zichtbaar worden 

gemaakt. Om een helder overzicht te krijgen heb ik de gegevens van de respondenten in een tabel 

uitgezet tegen mijn eigen gegevens (zie Figuur 1).

1: Tegenst. 2: Redeng. 3: Versterkend 4: Bevest.vr. 5: Correctie 6: Rest

1: Tegenst. 61,89 7,22 12,67 3,00 8,67 6,56

2: Redeng. 9,17 53,06 35,00 0,00 1,67 1,11

3: Versterkend 0,93 3,52 78,70 3,15 1,30 12,41

4: Bevest.vr. 3,70 6,30 9,81 76,48 0,56 3,15

5: Correctie 1,11 0,00 0,00 6,67 92,22 0,00

6: Rest 0,74 42,59 18,89 21,11 0,37 16,30

Figuur 1: Oude categorieën

Verticaal  staan  de  categorieën  die  ik  zelf  ingedeeld  heb,  horizontaal  de  uitslagen  van  de 

respondenten.  Bij  de zinnen die ik zelf  had aangemerkt  als  categorie  1, hebben 61,89% van de 

proefpersonen dat dus ook gedaan. 7,22% deelde deze echter bij categorie 2 in, 12,67% bij categorie 

3 en zo verder. Ter verduidelijking heb ik alle percentages boven de 20% grijs gekleurd. Het is 

duidelijk dat er een probleem ligt bij categorie 2: van de zinnen die ik hierbij rekende, was 53,06% 

van de proefpersonen dat met mij eens, maar 35,00% zag ze als categorie 3. Deel ik de zinnen nu op 

de nieuwe manier in, dan ontstaat het volgende beeld:

1: Tegenst. 2: Redeng. 3: Versterkend 4: Bevest.vr. (5: Correctie) 6: Rest

1: Tegenst. 72,63 6,57 11,52 3,33 5,96

2: Redeng. 4,44 65,56 28,89 0,00 1,11

3: Versterkend 2,22 3,52 78,80 3,15 12,41

4: Bevest.vr. 4,26 6,30 9,81 76,48 3,15

5: Suggerer. 1,11 26,11 22,78 31,67 18,33

6: Sowieso 10,00 55,56 30,56 0,00 3,89

7: Rest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Figuur 2: Nieuwe categorieën

Verticaal staat nu de indeling van de zinnen in de nieuwe categorieën, horizontaal de uitslagen van 

de bijbehorende zinnen. De zinnen uit de oude categorie 5 zijn dus gerekend onder de nieuwe 1 en 

bovendien zijn de diffuse zinnen verplaatst naar de nieuwe categorieën 5 en 6. Het moge duidelijk 

zijn  dat  er  vooral  voor  categorie  2  een  aanmerkelijke  verbetering  heeft  plaatsgevonden.  Deze 

vernieuwde categorieën zullen de basis gaan vormen van het lemma.
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6. Corpusonderzoek

6.1 Inleiding

Om het gebruik van toch in het Corpus Gesproken Nederlands te onderzoeken had ik een systeem 

nodig waarin ik snel meerdere zoekresultaten kon verkrijgen, die ik kon groeperen in overzichtelijke 

tabellen. Bovendien wilde ik de zinnen met toch graag voorzien van eigen taalkundige annotaties en 

ook deze doorzoekbaar maken. Ik heb er daarom voor gekozen gebruik te maken van een relationele 

database (PostgreSQL), die te doorzoeken is met behulp van de query-taal SQL. Vervolgens heb ik 

een formulier gemaakt waarmee ik de zinnen kon analyseren. Op deze manier wordt de database via  

twee wegen gevuld: allereerst natuurlijk met alle informatie die het CGN rijk is en daarnaast met de 

resultaten van mijn handmatige analyses. Door al deze data in dezelfde database te zetten, zijn alle 

gegevens aan elkaar te koppelen met SQL-queries, zodat er verbanden gevonden kunnen worden die 

mogelijk interessant zijn.

Figuur 1: de opbouw van de database

De functionaliteit  van de programmatuur  en de keuzes die ik hierin gemaakt heb,  zal  ik  in dit 

hoofdstuk  toelichten.  Een  demonstratieversie  van  de  programmatuur  is  te  bekijken  via  de  bij-

gevoegde dvd (zie Bijlage V).

6.2 Importeren van het CGN

Om alle gegevens te ordenen maak ik gebruik van de relationele database PostgreSQL.1 Ik heb voor 

deze software gekozen omdat het een open source2 database is, die krachtig genoeg is om het hele 

corpus  te  bevatten.  De  eerste  fase  van het  vullen  van de  database  was  het  importeren  van de 

gegevens uit het CGN. Het corpus wordt echter aangeleverd in de vorm van XML-bestanden en die 

kunnen niet direct worden ingelezen in de database. Daarom was een tussenstap vereist, waarin de 

1 Zie www.postgresql.org.
2 Zie www.opensource.org.
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XML-files werden omgezet in tekstbestanden (.bsv3). Het omzetten van de gegevens van XML naar 

platte  tekst  gebeurt  met  behulp van de transformatietaal  XSLT.4 Hieronder  volgen ter  illustratie 

fragmenten van de verschillende bestandsformaten. Het eerste voorbeeld komt uit een XML-bestand 

dat  de  orthografische  transcriptie,  pos-tags,  lemmatisering  en  verdere  annotaties  bevat.5 Voor 

sprekersgegevens  en  sessie-informatie  bestaan  vergelijkbare  XML-bestanden  met  een  andere 

structuur. Het getoonde gedeelte beschrijft fragment fn008061, zin 139: is toch leuk. 

<pau ref="fn008061.139" s="N08082">
  <pw ref="fn008061.139.1"      w="is"     pos="WW(pv,tgw,ev)" lem="zijn"/>
  <pw ref="fn008061.139.2"      w="toch"   pos="BW()" lem="toch"/>
  <pw ref="fn008061.139.3"      w="leuk"   pos="ADJ(vrij,basis,zonder)" lem="leuk"/>
  <pl ref="fn008061.139.4"      w="."      pos="LET()" lem="."/>
</pau>

Figuur 2: XML

Met behulp van XSLT kan dit worden omgeschreven tot een tekstbestand. Voor elke XML-structuur 

is een aparte transformatie nodig. Hieronder een fragment van een XSLT-bestand, dat toegepast kan 

worden op het voorbeeld uit Figuur 2. De transformatie doorloopt de structuur van de invoer en 

bepaalt welke informatie op welke plek in de uitvoer terecht komt. Tussen de gegevens komt het 

teken | en de informatie over ieder afzonderlijk woord begint op een nieuwe regel.

<xsl:template match="pw|pl">
  <xsl:value-of select="@ref"/>                         <!-- woordid -->
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="$fragmentid"/>                  <!-- fragmentid -->
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="substring-after(../@ref,'.')"/> <!-- zinnummer -->
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="substring-after(substring-after(@ref,'.'),'.')"/> 
                                                        <!-- woordpositie --> 
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="../@s"/>                        <!-- sprekerid --> 
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="@w"/>                           <!-- transcriptie --> 
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="@lem"/>                         <!-- lemmatisering --> 
  <xsl:text>|</xsl:text>
  <xsl:value-of select="@pos"/>                         <!-- part-of-speech tag --> 
  <xsl:text>
  </xsl:text>
</xsl:template>

Figuur 3: XSLT

Dit resulteert in een tekstbestand dat er alsvolgt uitziet:

fn008061.139.1|fn008061|139|1|N08082|is|zijn|WW(pv,tgw,ev)
fn008061.139.2|fn008061|139|2|N08082|toch|toch|BW()
fn008061.139.3|fn008061|139|3|N08082|leuk|leuk|ADJ(vrij,basis,zonder)
fn008061.139.4|fn008061|139|4|N08082|.|.|LET()

Figuur 4: platte tekst

3 Tekstbestanden met het teken ‘|’ (bar) als scheidingsteken tussen de velden (bar-separated values).
4 Zie www.w3.org/TR/xslt.
5 Omwille van de leesbaarheid zijn deze verdere attributen weggelaten.

- 26 -



Via SQL kunnen de tekstbestanden vervolgens worden ingelezen in de database. Hierbij kun je zelf 

alle kolomnamen en datatypes opgeven, zoals hieronder:

create table cgn_woord (
  woordid      text        primary key,
  fragmentid   text        not null,
  zinnummer    int         not null,
  woordnummer  int         not null,
  sprekerid    varchar(6)  null,
  ort          text        not null,
  lem          text        not null,
  pos          text        not null,
);

\copy cgn_woord from 'cgn_woord.bsv' delimiter '|' null as 'UNKNOWN'

Figuur 5: importeren met SQL

6.3 Formulier

Voor het ontwerp van het formulier (zie Figuur 6 op pagina 27 voor een screenshot) heb ik gebruik 

gemaakt van het open source programma  OpenOffice.org Base.6 Het is mogelijk om vanuit dit een 

programma een koppeling te leggen met de database. In de database heb ik een tabel gemaakt met  

alle voorkomens van  toch en hun bijbehorende informatie. Uiteraard was het niet mogelijk om al 

deze 29.890 hits te analyseren. Ik heb ervoor gekozen om in totaal 750 zinnen te onderzoeken. Ik 

heb daarom alle voorkomens van toch in een willekeurige volgorde geordend7, zodat een aselecte 

steekproef zou ontstaan. Vervolgens heb ik de eerste 750 voorkomens van toch voorzien van eigen 

taalkundige annotaties.

In een formulier kunnen bestaande gegevens in de database getoond worden en nieuwe worden 

ingevoerd. Ik heb het formulier dusdanig vormgegeven dat voor iedere vorm van toch die ik wilde 

analyseren steeds de zin,  de twee voorgaande zinnen, het fragmentnummer, het  zinnummer, het 

woordnummer  en  de  sessiebeschrijving  zichtbaar  waren.  Bovendien  hebben  de  zinnen  van 

verschillende sprekers ook een verschillende achtergrondkleur, waardoor direct valt te zien of er één 

of meerdere sprekers aan het woord zijn. Aangezien er zinnen zijn waar het woord toch meerdere 

keren in voorkomt, wordt tevens weergegeven om het hoeveelste voorkomen in de zin het gaat. De 

analyse gaat immers slechts om één toch binnen de rest van de zin.

6 Zie www.openoffice.org/product/base.html. Op papier is OpenOffice.org Base een zeer geschikt programma voor 
het beoogde doel. In de praktijk stuitte ik helaas op verschillende beperkingen, al was alles uiteindelijk dusdanig te 
configureren dat het grotendeels werkt zoals ik voor ogen had.

7 De zinnen zijn lexicografisch geordend op basis van de waarde die verkregen wordt door de MD5-hashfunctie (zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/MD5) toe te passen op het woordnummer.
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Het formulier bevat bovendien drie knoppen. Hiermee kan het bijbehorende geluidsfragment bij de 

zin worden afgespeeld met de mediaspeler VLC.8 De eerste knop (‘zin’) speelt exact de betreffende 

zin af. De tweede (‘context’) start een fragment dat begint drie zinnen voor de zin waar het om gaat  

(of, indien dat eerder is, 12 seconden voor het begin ervan) en eindigt drie zinnen erna (of, indien 

dat later is, 12 seconden na het eind ervan). De knop ‘stop’ sluit alle vensters van VLC.

Het belangrijkste  gedeelte  van het  formulier bestaat  uit  de velden waarin de annotaties kunnen 

worden ingevuld. Allerlei aspecten van de zin komen hierin aan bod: van zinsvorm tot clustering 

(zie paragraaf 6.4 voor een volledig overzicht). Bij elk veld staat aangegeven om welk onderwerp het 

gaat en welke mogelijkheden er zijn. Zodra de gegevens zijn ingevuld en men naar een volgende zin 

gaat, worden de gegevens opgeslagen in de PostgreSQL-database.

6.4 Taalkundige annotaties

Het formulier voor de handmatige analyse bevat 22 velden (zie Figuur 6) waarin ik annotaties heb 

gemaakt over de zin, over toch en over andere elementen in de zin. Bij de analyses over de zin (of 

elementen daarvan) ging ik bij enkelvoudige zinnen uit van de hele zin en bij samengestelde zinnen 

slechts  van  de  betreffende  deelzin.  Welke  onderwerpen  ik  precies  behandeld  heb,  beschrijf  ik 

hieronder.

Zinsvorm (zvorm)

Iedere  uiting  wordt  door  een  spreker  in  een  bepaalde  vorm gegoten.  In  spreektaal  gebeurt  dat 

doorgaans anders dan in schrijftaal. Een spreker heeft namelijk één middel dat een schrijver niet 

heeft: intonatie. Op basis van de toonhoogteverandering aan het eind van de zin heb ik verschillende 

zinsvormen onderscheiden, namelijk zinnen die ‘stellend’, ‘vragend’ of ‘uitroepend’ zijn.  Bij de 

analyse hiervan heb ik geluisterd naar het einde van de (deel)zin waar toch in voorkomt. Zinnen die 

in een transcriptie een vraag- of uitroepteken zouden kunnen krijgen9 zijn als zodanig aangemerkt; 

de rest beschouw ik als stellende zinnen. Juist vanwege de vrijere woordvolgorde in spreektaal heb 

ik alleen wanneer het criterium intonatie twijfel opleverde, gekeken naar syntaxis. Omdat sommige 

zinnen plotseling worden afgekapt doordat een andere spreker begint te  praten,  is  ook de optie 

‘onderbroken’ opgenomen.

8 Zie www.videolan.org
9 De leestekens die zijn opgenomen in de orthografische transcriptie van het CGN zijn hiervoor helaas niet bruikbaar: 

alleen de punt, het vraagteken en het beletselteken (drie puntjes) zijn gebruikt en bovendien hebben veel zinnen met 
een vragende intonatie een punt aan het einde.
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Zinsfunctie (zfunc)

Welke zinsvorm een spreker gebruikt, zegt uiteraard nog niets over de bedoeling van de spreker. Zo 

heeft een spreker die een zin uitspreekt met een vragende intonatie bijvoorbeeld lang niet altijd ten 

doel om informatie te verkrijgen van de hoorder. Een vragende zin kan immers ook gebruikt worden 

voor het geven van een mening, het uitdrukken van een wens, het doen van een huwelijksaanzoek en 

nog  veel  meer.  Er  bestaan  talloze  communicatieve  functies  die  een  zin  kan  hebben 

(taalhandelingen). De taalkundig filosoof John Searle heeft hier een indeling in gemaakt die “five 

general ways of using language” beslaat (Searle 1979, viii en Braet 2000, 72). 

De eerste groep in de onderverdeling is de ‘assertief’, die de taalhandelingen omvat waarmee een 

spreker een weergave geeft van een bepaalde stand van zaken in de werkelijkheid. Voorbeelden van 

dit  soort  taalhandelingen  zijn  beweringen,  beschrijvingen  en  uitleg.  De  tweede  is  die  van  de 

‘directief’ en bestaat uit taalhandelingen zoals bevelen, verzoeken, vragen en aanraden. De spreker 

probeert hiermee het gedrag van de hoorder te beïnvloeden. De derde groep heeft ‘commissief’ en 

bevat taalhandelingen niet het gedrag van een ander beïnvloeden, maar waarmee de spreker zichzelf 

verplicht  in  de  toekomst  iets  te  doen.  Voorbeelden  zijn  beloven,  garanderen  en  zich  tot  iets 

verbinden. De categorie van de ‘expressief’ bestaat uit taalhandelingen waarin de spreker uiting 

geeft aan iets uit zijn belevingswereld, zoals meningen en emoties. De laatste groep ten slotte, de 

‘declaratief’,  omvat  de  bijzondere  groep  taalhandelingen  waarmee  een  spreker  iets  in  de 

werkelijkheid verandert door het uitspreken van zijn woorden. Voorbeelden hiervan zijn het openen 

van een vergadering of het sluiten van een huwelijk.

Zinsveld (zveld)

Om aan te geven in welk gedeelte van de zin de geanalyseerde toch staat, maak ik gebruik van de 

indeling van zinsplaatsen zoals de ANS die voorstaat (ANS, 1221-1399). Deze opdeling gaat uit van 

twee polen in de zin: de eerste pool wordt gevormd door de persoonsvorm (in hoofdzinnen) of het 

onderschikkend voegwoord (in bijzinnen), de tweede pool door de werkwoordelijke aanvulling. Op 

deze  manier  ontstaan  vijf  basisplaatsen  in  de  zin:  de  ‘eerste  zinsplaats’,  de  ‘eerste  pool’,  het 

‘middenstuk’,  de  ‘tweede pool’  en de  ‘laatste  zinsplaats’. Voor en na de  eigenlijke zin  kunnen 

daarnaast  nog  elementen  voorkomen  die  een  ‘aanloop’  of  ‘uitloop’  vormen.  Sommige  zinnen 

kunnen moeilijk in dit schema worden ingepast omdat ze geen persoonsvorm bevatten (en dus ook 

geen polen hebben). Voor dergelijke zinnen heb ik de optie ‘ellips’ toegevoegd.

- 30 -



Semantiek (sem)

In  het  veld semantiek  onderscheid  ik  de  semantische  categorieën  die  ik  zelf  heb  gedefinieerd: 

‘1. tegenstellend’,  ‘2. redengevend’,  ‘3. versterkend’,  ‘4. bevestigingsvraag’,  ‘5. suggererend’, 

‘6. sowieso’ en ‘7. restcategorie’. Hoe ik tot deze indeling gekomen ben, is te lezen in hoofdstuk 5.

Het werkwoord (modus, actpas, tempus, getal en pers)

Om te ontdekken of er ook relaties bestaan tussen het gebruik van  toch en verschillende werk-

woordsvormen, heb ik een aantal velden opgenomen waarin ik informatie heb ingevuld over de 

werkwoordgroep in de (deel)zin. Allereerst bepaal ik de modus van de persoonsvorm: ‘indicatief’, 

‘imperatief’ of ‘conjunctief’ (zoals in Leve de kongingin!). Is er geen persoonsvorm in de zin, dan 

ga ik na of er wel een ‘infinitief’ aanwezig is. Daarna bepaal ik of de zin ‘actief’ of ‘passief’ is. Ten 

slotte bepaal ik van de persoonsvorm de tijd (waarbij ik de traditionele indeling volg van ‘onvoltooid 

tegenwoordige tijd’, ‘onvoltooid verleden tijd’, ‘voltooid tegenwoordige tijd’, ‘voltooid verleden tijd’, 

‘onvoltooid  tegenwoordig  toekomende  tijd’,  ‘onvoltooid  verleden  toekomende  tijd’,  ‘voltooid 

tegenwoordig toekomende tijd’ en ‘voltooid verleden toekomende tijd’), het getal (‘singularis’ of 

‘pluralis’) en de persoon van het congruerende onderwerp (‘1e’, ‘2e’ of ‘3e’). Bevat een zin geen 

werkwoorden, dan blijven deze velden leeg.

Negatie (neg en negbereik)

Over  negatie  zijn  dikke  boeken  vol  geschreven.  De  opvatting  die  ik  gehanteerd  heb  voor  de 

annotaties is de betrekkelijk eenvoudige variant die in de ANS is opgenomen (ANS, 1639-1658). 

Eerst kijk ik of er in de zin als geheel negatie-elementen (zoals niet,  geen of nooit) voorkomen. Is 

dat het geval, dan controleer ik vervolgens of toch in het bereik van deze negatie staat (dus of het in 

het deel van de zin staat waar het negatie-element betrekking op heeft).

Accent (accent)

Het taalkundig deelgebied van de prosodie bestudeert het ritme, de beklemtoning en de intonatie in 

spraak. Het Nederlands maakt voor het maken van zinsaccenten vooral gebruik van toonhoogte-

verschillen. Hierbinnen valt veel onderscheid te maken: de toonhoogte kan op een beklemtoonde 

lettergreep stijgen, dalen of stijgen én direct weer dalen.10 Al deze verschillende accenten zijn voor 

dit onderzoek samengenomen. De vraag is of toch wel of niet een accent (van welke vorm dan ook) 

krijgt.

10 Zie http://todi.let.kun.nl/ToDi/home.htm over een transcriptiesysteem voor Nederlandse intonatie.
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Modaliteit (ismod en modsoort)

Met  behulp  van  modaliteit  geeft  de  spreker  weer  hoe  wenselijk  of  waarschijnlijk  hij  de 

propositionele  inhoud van zijn  uiting  acht.  Modaliteit  kan  bijvoorbeeld  tot  uitdrukking  worden 

gebracht met behulp van hulpwerkwoorden van modaliteit (zoals moeten en kunnen), conditionele 

zinnen (Als ik jou was...), de conjunctief (Het ga je goed), de imperatief (Kom hier), bijwoorden 

(zoals  gelukkig  en  waarschijnlijk),  partikels  (Hij  bleef  maar  doorwerken)  en  gezegdes  (zowel 

werkwoordelijk zoals in Ik vermoed dat ..., als naamwoordelijk zoals in Het is goed dat...).11

Van iedere (deel)zin met toch bepaal ik of deze modale elementen bevat of niet. Is dit het geval, dan 

maak ik vervolgens onderscheid in ‘epistemische’ en ‘deontische’ modaliteit (zie Palmer 2001). Met 

epistemische  modaliteit  wordt  aangegeven  hoe  waarschijnlijk  de  bewering  is,  met  deontische 

modaliteit hoe wenselijk deze is. Het verschil tussen deze twee luistert soms heel nauw. Een zin als 

Misschien komt Jan vanavond is epistemisch, want met misschien wordt duidelijk gemaakt dat het 

nog niet helemaal zeker is dat Jan vanavond komt. Met hopelijk in plaats van misschien wordt de zin 

deontisch, want nu blijkt dat de spreker het heel wenselijk vindt als Jan komt. Dit effect kan echter 

ook bereikt  worden door in de oorspronkelijk zin één woordje (en een andere intonatie) toe te 

voegen: iemand die zegt  Misschien komt Jan vanavond wel (met accent op  komt,  op  Jan  of op 

vanavond; maar in elk geval zonder accent op misschien en op wel) drukt uit dat hij hoopt dat Jan 

vanavond zal verschijnen.

Woordsoort (wsoort)

In hoofdstuk 2 is de moeilijkheid van de traditionele woordsoorten aan de orde gekomen. Benieuwd 

of ik in deze discussie toch een steentje bij zou kunnen dragen, heb ik ook een veld met mogelijke 

woordsoorten van toch opgenomen. Ik heb er aanvankelijk voor gekozen om hierbij onderscheid te 

maken tussen ‘bijwoord’, ‘modaal partikel’ en ‘voegwoordelijk bijwoord’. Er wordt wel betoogd dat 

modale  partikels  nooit  een  accent  kunnen  krijgen  (Elffers  1997),  maar  op  basis  van 

tegenvoorbeelden als  Was hij toch mooi zijn onderbroek vergeten  en  Kijk nou!  verwerp ik deze 

inperking (Van der Wouden & Caspers 2010, 56 en Van der Wouden 2002, 14). Ik laat me in het 

onderscheid  tussen  het  bijwoord  en  het  modaal  partikel  voornamelijk  leiden  door  de 

betekenisbijdrage van het woord in de zin: draagt toch niet bij aan de propositionele inhoud van de 

zin, dan merk ik het aan als modaal partikel, ongeacht de beaccentuering.

11 Deze opsomming is een vrije bewerking van de lijst die is opgenomen in de ANS (1607-1638). Dat deze niet 
uitputtend is blijkt onder andere in Van der Wouden (1998).
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Na het annoteren van enkele zinnen ontdekte ik dat er echter een groep voorkomens van toch was 

dat onder geen van de labels ‘bijwoord’, ‘modaal partikel’ en ‘voegwoordelijk bijwoord’ te rekenen 

viel. Het ging om zinnen als Dat is leuk, toch?, waarin toch aan het eind van de zin wordt geplaatst 

om bevestiging te vragen aan de hoorder.12 Ook wordt het losse toch? wel gebruikt als er eigenlijk 

niet echt bevestiging nodig is, maar als de spreker wil dat de beurt om te spreken nu naar de ander 

gaat. In Vlaanderen gebruikt men  toch bovendien wel als inperking ten opzichte van een eerdere 

uiting. In En dan dan zijn we daar nog een pak frieten gaan eten, allee, ik toch doet de spreker een 

bewering, maar bedenkt dan dat een deel ervan (we) eigenlijk niet helemaal juist geformuleerd is. 

Hij corrigeert zich daarop met het juiste woord (ik), in combinatie met  toch. Hetzelfde geldt voor 

denk ik toch, waarmee de spreker een eerdere zin kan nuanceren; zeker weten doet hij het immers 

niet.  Voor al  deze gevallen heb ik ook de woordsoort  ‘discourse partikel’ toegevoegd. Het gaat 

immers om partikels die een gespreksorganiserende functie hebben: met één woord kan de beurt 

worden overgegeven,  om bevestiging worden gevraagd of  een deel  van een eerdere  zin worden 

geannuleerd.

Constructies (isconstr, constrmet en constropm)

In de traditie van de constructiegrammatica (zie Goldberg 1995 en Verhagen 2005) gaat men ervan 

uit  dat ons lexicon niet alleen bestaat uit  losse woorden. Er zijn veel woorden die samen vaker 

voorkomen en ook als combinatie zijn opgeslagen in ons interne woordenboek. Bovendien zijn er 

algemene patronen waarin verschillende woorden kunnen worden ingevoerd.  Deze ‘chunks’ van 

tekst heten constructies en tezamen vormen alle constructies een constructicon, waarin verwante 

constructies bij elkaar zijn geordend.

Ook  toch komt in dergelijke constructies voor. Voor het veld ‘isconstr’ ging ik na of het bewuste 

voorkomen van toch deel uitmaakte van een niet-compositionele constructie met een vaste vorm en 

bijbehorende betekenis. Was dat het geval dan heb ik in ‘constrmet’ genoteerd met welke woorden in 

de zin de constructie gevormd werd en in ‘constropm’ wat de betekenis daarvan volgens mij was.

Clusters (iscluster, clustermet en clusteropm)

In paragraaf 2.2 kwam een bijzondere eigenschap van partikels aan de orde: de clustering. Om de 

clusters waar  toch in voorkomt te ontdekken, zijn ook hierover een aantal velden opgenomen. Bij 

12 Vergelijk hè?.
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‘iscluster’  heb  ik  een  vinkje  geplaatst  als  toch in  een  serie  van  partikels  staat.  Alleen  als  de 

omringende woorden als partikels (en dus niet als bijwoord of iets anders) gebruikt zijn, spreek ik 

van een cluster. Het veld ‘clustermet’ beschrijft de woorden waarmee het cluster gevormd wordt en 

in ‘clusteropm’ kan ik eventuele observaties noteren.

Overig

Ten slotte is er één veld voor alle opmerkingen over de zin of het gebruik van toch dat niet in een 

ander veld thuishoorde. Ik heb hier bijvoorbeeld notities gemaakt over het fenomeen ‘toch-zegger’, 

dat aan de orde zal komen in hoofdstuk 7.

6.5 Queries

Op basis  van alle  gegevens uit  het  CGN en mijn eigen annotaties kon ik onderzoek doen naar 

verschillende patronen en regelmatigheden in het gebruik van toch. Om verbanden te ontdekken heb 

ik tabellen gemaakt waarin eventueel relevante kenmerken tegen elkaar uitgezet kunnen worden. 

Deze tabellen zijn te maken met behulp van de query-taal SQL.

Hieronder volgt een voorbeeld van een query. Met behulp van deze zoekopdracht worden eerst twee 

hulptabellen met absolute waarden aangemaakt:  in de eerste wordt  per opleidingsniveau van de 

sprekers het aantal keer toch in het corpus geteld, in de tweede alle woorden die door sprekers van 

een bepaald opleidingsniveau uitgesproken zijn. Op basis hiervan kunnen vervolgens percentages 

berekend worden.

with aantallen as (
       select opleidingsniveau, count(*) as aantal
         from cgn_woord natural join cgn_spreker
         where ort = 'toch'
         group by opleidingsniveau
     ),
     totalen as (
       select opleidingsniveau, count(*) as totaal
         from cgn_woord natural join cgn_spreker
         group by opleidingsniveau
     )

select *, (100.0*aantal/totaal) :: numeric(10,3) as percentage
  from aantallen natural join totalen
  order by opleidingsniveau
;

Figuur 7: zoeken met SQL
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De query levert onderstaand resultaat op. Uit de gegevens blijkt dat sprekers met opleidingsniveau 

‘edu3’ (een laag opleidingsniveau) relatief het vaakst toch gebruiken.

 opleidingsniveau │ aantal │ totaal  │ percentage 
──────────────────┼────────┼─────────┼────────────
 edu1             │  21005 │ 7369898 │      0.285
 edu2             │   5925 │ 1779338 │      0.333
 edu3             │   1103 │  266688 │      0.414

Figuur 8: resultaattabel

Op deze manier heb ik eerst gegevens over toch in het algemeen uitgezocht op basis van alle 29.890 

hits.  Vervolgens  heb  ik  in  mijn  handmatig  geannoteerde  corpus  van  750  zinnen  gezocht  naar 

specifieke  eigenschappen  van  de  verschillende  semantische  categorieën.  Daarnaast  heb  ik,  om 

constructies  op  te  sporen,  naar  combinaties  met  enkele  woorden gezocht  (bijvoorbeeld  denken, 

vinden,  wel en  niet). Vervolgens heb ik queries geschreven die me hielpen antwoord te geven op 

specifieke vragen die ik me stelde tijdens het annoteren van de zinnen (bijvoorbeeld: welke pos-tags 

heeft x in zinnen die bestaan uit twee woorden: x toch en toch x?). Een overzicht van de resultaten 

en een eerste analyse daarvan zijn te lezen in hoofdstuk 7. De taalkundige interpretatie volgt in 

hoofdstuk 8.
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7. Resultaten en analyse

7.1 Inleiding

Op basis van de gegevens uit het CGN (zie paragraaf 4.3 en 6.2) en mijn eigen annotaties (zie 

paragraaf 6.4), heb ik queries geschreven (zie paragraaf 6.5) om alle informatie te doorzoeken. Een 

overzicht  van  de  gemaakte  frequentie-  en  kruistabellen  is  te  vinden  in  Bijlage  IV.  De 

frequentietabellen zijn gebaseerd op de informatie uit het volledige CGN; het totale aantal hits is 

hierbij dus 29.890.1 De kruistabellen zijn gebaseerd op het handmatig geannoteerde corpus, dat uit 

750 zinnen bestaat. De kruistabellen met absolute waarden spreken hierbij voor zich: in iedere tabel 

zijn  twee  variabelen  tegen  elkaar  uitgezet  en  in  elke  cel  staat  hoe  vaak  deze  combinatie  van 

variabelewaarden  voorkomt  in  het  corpus.  In  de  rechter  kolom en  de  onderste  rij  zijn  totalen 

opgenomen.

In  de  kruistabellen  geven  de  absolute  waarden  echter  nog  geen  duidelijk  beeld  van  waar  de 

opmerkelijkste uitkomsten te vinden zijn, ook al rekent men de getallen om naar percentages. Als 

bijvoorbeeld 50% van de zinnen met semantische categorie toch1 stellend zou zijn en 50% vragend, 

dan zou men kunnen concluderen dat beide zinsvormen voor  toch1 even vaak voorkomen. Dat is 

absoluut  en  percentueel  gezien  natuurlijk  waar,  maar  het  is  bij  de  vragende  zinnen  veel 

opmerkelijker dat dit percentage zo hoog ligt dan bij de stellende, aangezien vragende zinnen in het 

volledige corpus uiteraard veel  minder  vaak voorkomen.  Daarom zijn,  naast  overzichten van de 

tellingen,  ook  tabellen  nodig  met  relatieve  waarden.  In  deze  tabellen  heb  ik  berekend  wat  de 

verhouding is tussen de waargenomen waarde en de verwachte waarde. Deze verwachte waarde is 

gebaseerd op de kolomtotalen en de rijtotalen. De berekening is:

1 Soms zullen de waarden niet optellen tot 29.890 omdat niet alle sprekergegevens bekend zijn.
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Op deze manier is iedere uitkomst los te bekijken: indien de relatieve waarde in een cel precies 1 is, 

dan komt deze combinatie van variabelewaarden precies zo vaak voor als men op basis van de totale 

gegevens kan verwachten wanneer er geen verband zou zijn tussen de variabelen. Is de waarde 2, 

dan komt het 2 maal zo vaak voor als verwacht; is de waarde 0,5 dan komt het 2 maal zo weinig  

voor als verwacht.2 

Om te bepalen of de relatieve waarden een reëel verband weergeven en niet berusten op toeval, heb 

ik voor elke cel ook een significantiewaarde berekend. We nemen hiervoor als hypothese dat de 

twee  variabelen  die  we  onderzoeken  onafhankelijk  zijn  (de  ‘nulhypothese’).  De  kans  op  een 

combinatie van twee variabelewaarden (bijvoorbeeld  toch1 met een stellende zinsvorm) is dan het 

product van de twee afzonderlijke kansen op die variabelewaarden. Vermenigvuldigen we deze kans 

met het totale aantal zinnen (750), dan krijgen we het verwachte aantal hits voor deze combinatie. 

De kansverdeling van het totale aantal hits is bij benadering gelijk aan de binomiale verdeling.3 Op 

basis van deze verdeling berekenen we de significantiewaarde: de kans dat het aantal hits minstens 

zo ver van het verwachte aantal hits afwijkt4 als we hebben waargenomen. Is deze kans kleiner dan 

5% (dus < 0,05), dan verwerp ik de nulhypothese en noem ik het verband significant; is de kans 

groter,  dan  is  er  onvoldoende bewijs  om de nulhypothese  te  verwerpen en  berust  de  afwijking 

mogelijk op toeval.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de queries. Eerst wordt een aantal 

algemene eigenschappen van toch in het volledige corpus behandeld, daarna volgen observaties per 

semantische categorie.5 Ten slotte komen de clusters en constructies aan de orde.

7.2 Algemeen

Om in het algemeen iets over toch te kunnen zeggen, heb ik gezocht naar het woord in het volledige 

corpus  (zie  Bijlage  IV,  pagina  89-91).  Uit  de  tellingen  bleek  dat  toch door  Nederlanders  en 

Vlamingen ongeveer even vaak gezegd wordt: het vormt respectievelijk 0,299% en 0,292% van hun 

totale aantal woorden. Tussen mannen en vrouwen is dat verschil iets groter: vrouwen zeggen vaker 

toch dan mannen (0,312% tegenover 0,282%). Ook bij de leeftijdscategorieën zijn er verschillen in 

de  uitkomsten,  maar  daar  lijkt  geen  duidelijke  lijn  in  te  zitten:  zowel  oude  als  jonge  sprekers 

2 Indien er in een kolom of rij zeer weinig observaties zijn dan kunnen sterk afwijkende getallen ontstaan. Daarom 
willen we naast de relatieve ook altijd de absolute waarden blijven bekijken.

3 Zie http://planetmath.org/encyclopedia/BinomialProbabilityFunction.html.
4 We beschouwen hierbij alleen afwijkingen aan dezelfde kant van de verwachte waarde (éénzijdige toets).
5 Tenzij anders vermeld worden hier alleen significante gegevens besproken (zie Bijlage IV).
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gebruiken regelmatig toch. Alleen de dertigers en veertigers bezigen het blijkbaar minder vaak. Wel 

een lijn zien we bij de opleidingsniveaus: sprekers met een laag opleidingsniveau zeggen veel vaker 

toch dan die met een hoog opleidingsniveau en de sprekers met een gemiddeld opleidingsniveau 

zitten  hier  keurig  tussenin.  Het  duidelijkste  verband  vinden  we  ten  slotte  bij  de  verschillende 

componenten die het CGN onderscheid: hoe informeler de setting in een component, hoe vaker er 

toch wordt  gebruikt.6 Dit  laatste  lijkt  de  gedachte  te  ondersteunen  dat  modale  partikels  vaker 

voorkomen in informeel taalgebruik (zie hoofdstuk 2). 

Ook de omgevingswoorden van  toch zijn interessant. Om deze te onderzoeken heb ik een query 

geschreven waarin  alle  woorden direct  vóór  en  na  toch worden bekeken en per  lemma worden 

geteld. Uiteraard scoren woorden als  zijn,  je en  het in deze tellingen hoog; deze woorden komen 

immers in het hele corpus vaak voor, dus ook vlak voor toch. Daarom heb ik de getelde aantallen 

gedeeld door het totale aantal voorkomens van de betreffende lemma’s in het volledige corpus, zodat 

bepaald kon worden of het relatief vaker voor of na  toch stond dan op een willekeurige andere 

plaats.7 De woorden die relatief het vaakst direct voor  toch voorkomen, bleken achtereenvolgens 

blijkbaar, uiteindelijk, jee, schelen, misschien, me, waarschijnlijk, schijnen, meestal en hoeven. Het 

interessantst vind ik hierbij vooral  blijkbaar,  misschien,  waarschijnlijk,  schijnen en hoeven, omdat 

dit woorden zijn die een modale betekenis geven aan een uiting.8 Relatief de frequentste lemma’s 

direct na  toch waren  minstens,  enigszins,  wel,  tamelijk,  liever,  logisch,  redelijk,  nergens,  gauw en 

altijd.  Opvallend is  vooral  dat  het  hierbij  voornamelijk  gaat  om woorden die  we (in  elk  geval 

traditioneel  gezien)  tot  de  bijwoorden  rekenen.  Bovendien  gelden  enigszins,  tamelijk,  liever en 

redelijk alle als graadbepalingen.

7.3 toch1: tegenstellend

De eerste semantische categorie die ik heb onderscheiden (zie hoofdstuk 5), is ‘tegenstellend’ toch. 

Dit  gebruik  van  toch ontkent  iets  dat  eerder  genoemd is  of  dat  mogelijk  verwacht  zou kunnen 

worden op basis van de bekende informatie. Gebruikelijk is de vorm  p, toch q, maar  p  kan ook 

impliciet blijven. Onderstaande voorbeeldzinnen zijn afkomstig uit het geannoteerde corpus:9

6 Met een opmerkelijke uitschieter bij component e (nagespeelde zakelijke onderhandelingen) (zie 7.9).
7 Tevens heb ik woorden die in het corpus minder dan 10 maal voorkwamen weggelaten. Als een woord heel weinig 

voorkomt en het staat die enkele keer toevallig voor toch, dan vertroebelt dat immers de gegevens.
8 Dit geldt soms ook voor uiteindelijk, jee en me, maar om dat te bepalen dienen de zinnen afzonderlijk te worden 

bekeken.
9 Accenttekens zijn door mij toegevoegd. Ik onderscheid hierbij slechts drie verschillende tekens: ´ voor een stijging 

van de toonhoogte, ` als de toonhoogte daalt en ^ als de toonhoogte binnen dezelfde lettergreep stijgt en direct 
daarna daalt.
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1. even komt Hedwig in de verleiding het ding te laten rinkelen . tóch staat ze tráag op en  

neemt de hóorn van de haàk . (fn001453.26.1)

2. die moet dan langdurig behandeld worden door de fysiotherapeute . en even later kan ze d'r  

servicegame tóch àfmaken . (fn008868.24.8)

3. dat heeft  de de hele ontwikkeling van de biologische landbouw in een stroomversnelling  

gebracht . maar we zíen tòch nog dat ook die consumént wat àchterblijft . (fn007499.104.4)

Zin  (1)  is  een  voorbeeld  van  een  zeer  schrijftalig  gebruik  van  toch10:  toch is  hierin  een 

voegwoordelijk bijwoord en staat vooraan in de zin. De betekenis is duidelijk tegenstellend: eerst is 

er  een  zin  die  de  luisteraar  een  mogelijke  wereld  laat  voorstellen  (p).  Daarna  wordt  die  zin 

weersproken met een andere (q),  beginnend met  toch. De mogelijke wereld in  p wordt daarmee 

vervangen door die in q.  Zin (2) komt uit het televisiecommentaar bij een tenniswedstrijd. Als één 

van  de  speelsters  een  krampaanval  krijgt,  moet  ze  behandeld  worden  door  een  fysiotherapeut. 

Wanneer ze daarna weer de baan op kan, vermeldt het commentaar dat ze de servicegame tegen de 

eventuele verwachting in  nog kan afmaken.  Een langdurige behandeling van een fysiotherapeut 

impliceert dus dat er iets ernstigs aan de hand is en dat de wedstrijd daarom wellicht niet voortgezet  

zou kunnen worden, maar in dit geval is die implicatie niet van toepassing. Interessant is dat het 

gebruik van toch met dit intonatiepatroon automatisch een p veronderstelt; ook als we pas zouden 

inschakelen bij en even later kan ze d’r servicegame toch afmaken, dan begrijpen we dat er iets was 

dat dat mogelijk verhinderde. In de derde zin komt een tegenstelling tot uiting in het voegwoord 

maar. Toch is  toch hierna nog nodig om ook een tegenstelling met de verwachting aan te geven. 

Maar en toch werken hier dus op een verschillend niveau: maar geeft aan dat er op tekstueel niveau 

een  wending  komt,  toch ontkent  een  mogelijke  gedachte  dat  de  consument  direct  zou  worden 

meegenomen in de stroomversnelling van de biologische landbouw.

Er is een typisch Vlaams gebruik van tegenstellend toch dat in paragraaf 6.4 reeds aan de orde is 

gekomen als voorbeeld van een discourse partikel. Een tweetal voorbeeldzinnen:

4.  ja ze hebben álles gebóuwd in zevenenzèventig dus eigenlijk héel recént voor een hùis dan  

toch dus uh . (fv400204.230.16)

5. iemand te dwíngen om te lèzen zal zijn avérsie voor het bóek d'r alleen maar gróter op  

maken vrées ik toch . (fv400125.159.21)

10 De zin is afkomstig uit component o, dat voorgelezen tekst bevat.
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Toch staat in deze zinnen op de laatste zinsplaats en het wordt gebruikt om eerdere zinnen in te 

perken. De spreker in zin (4) realiseert zich dat men op basis van het eerste deel van zijn zin zou 

kunnen denken dat hij alles wat in 1977 gebouwd is, recent vindt. Hij wil zijn woorden daarom 

preciseren door te zeggen dat dat alleen voor huizen geldt. Ook in zin (5) wordt eerst een ruime 

bewering gedaan (dat dwingen tot lezen leidt tot aversie voor het boek), die vervolgens kleiner wordt 

gemaakt: met vrees ik toch geeft de spreker aan dat hij niet helemaal zeker weet of het klopt wat hij 

zojuist gezegd heeft, maar dat hij er wel bang voor is. Dit gebruik van  toch komt alleen voor bij 

Vlaamse sprekers. In Nederland zou  toch vervangen kunnen worden door  tenminste  om hetzelfde 

betekeniseffect te creëren. 

In totaal komt toch1 157 maal voor in het geannoteerde corpus (zie Bijlage IV, pagina 92-102 voor de 

tabellen met gegevens per semantische categorie). Het staat bijna altijd in stellende zinnen die een 

assertieve functie hebben (zie paragraaf 6.4 voor een uitleg van het begrip assertief).   Het past 

hierdoor goed in wat zakelijker en formeler  teksten.  Deze gedachte wordt ondersteund door de 

verspreiding van toch1 over de verschillende componenten: anders dan de andere vormen van toch 

komt toch1 relatief vaker voor in formelere componenten dan in informele (zie paragraaf 4.3 over de 

componenten). Het is bovendien de enige semantische categorie waar de voltooid tegenwoordige tijd 

als tempus significant vaker voorkomt. Ook komt het als enige voor op de eerste zinsplaats. Dit 

hangt samen met de woordsoort:  toch1 is de enige vorm van toch die als voegwoordelijk bijwoord 

voorkomt en het voegwoordelijk bijwoord staat in het corpus altijd op de eerste zinsplaats.11 

Ten slotte is belangrijk dat toch1 bijna altijd een accent draagt met een stijging van de toonhoogte op 

toch12 en een daling op een woord dat later volgt in de zin. Slechts bij 29 hits is dat niet het geval en 

meestal betreft het dan een Vlaamse inperking of een grensgeval met  toch3. Toch1 heb ik meestal 

aangemerkt als bijwoord, maar zonder accent kreeg het vaker het karakter van een modaal partikel. 

Het kan als zodanig ook clusters gaan vormen met andere partikels, zoals toch weer in: 

6. dan  trok  ik  toch  weer  een  chocoládereep  uit  de  automaat  en  dan  ging  ik  weer  een  

chocoládereep opeten . (fn000300.285.13)

11 Of in een ellips, waarbij niet gesproken kan worden van zinsplaatsen omdat daarin geen polen aan te wijzen zijn.
12 Een accent van het type H*, zie http://todi.let.kun.nl/ToDI/home.htm.
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In deze zin is iemand aan het woord die eigenlijk wilde afvallen, maar desondanks chcocolade bleef 

eten. De q vormt nu ten eerste een tegenstelling met wat men mag verwachten van iemand die op 

dieet is. Maar de tegenstelling zit vooral in het hoofd van de spreker zelf: hij bleef chocolade eten, 

ondanks de  wil  om het  niet  te  doen.  De moedeloosheid over de  situatie  wordt  nog eens  extra 

onderstreept met het modale partikel weer.

7.4 toch2: redengevend

De  tweede  semantische  categorie  heeft  als  naam  ‘redengevend’.  In  de  literatuur  wordt  deze 

benaming ook wel gebruikt voor toch in de betekenis van sowieso, maar deze groep komt later aan 

de orde (zie paragraaf 7.8). Voorbeelden van toch2 zijn:

7. en je weet tóch dat jíj 't bent (fn007971.247.4)

8. want 't is tóch een beetje jou uh jouw ánker (fn007247.64.4)

In het gesprek waar zin (7) uit komt, vertelt iemand over de nieuwe vrouw van haar vader. Deze 

vrouw klaagt over het kleinste geluid, waardoor de spreekster altijd heel zachtjes moet doen als ze 

daar ’s avonds laat komt. Ze vindt dit vervelend en haar gespreksgenoten voelen met haar mee. Ze 

vinden het onzin dat de vrouw schrikt van het lawaai; ze weet immers wie er binnen komt en hoeft  

dus niet bang te zijn. We zien dat toch hier geen tegenstellend verband uitdrukt, maar geparafraseerd 

kan worden met  immers (dat lijnrecht tegenover een tegenstelling ligt). Ook in zin (8) wordt dit 

duidelijk: zoals toch in zin (3) het voegwoord maar nog eens versterkt, benadrukt het in zin (8) nog 

eens het redengevend verband dat ook al in want opgesloten zit.

In het corpus ben ik redengevend toch 35 maal tegengekomen. Het stond vooral in stellende zinnen 

met een assertieve functie. Dat laatste is niet zo vreemd, want  toch2 wordt bijna altijd gebruikt in 

zinnen die deel uitmaken van een argumentatie en beargumenteren is één van de zinsfuncties die 

Searle rangschikt onder de ‘assertive’. Toch2 staat bovendien meer dan twee keer zo vaak als men 

statistisch zou verwachten in een zin met een onderwerp in het meervoud of in de eerste persoon (de 

combinatie hiervan, een onderwerp in de eerste persoon meervoud, komt maar liefst in 8 van de 35 

zinnen voor).  Er  wordt  in  dit  soort  zinnen geappelleerd  aan gemeenschappelijke kennis  die  als 

argument moet dienen voor iets anders; een parafrase hierbij is je weet immers.
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Net als toch1 draagt toch2 vaak een zinsaccent. Er is echter een verschil in het intonatiepatroon dat 

erop volgt: na toch1 volgt doorgaans een woord met een daling in toonhoogte, terwijl toch2 gevolgd 

wordt door een woord met een stijgend zinsaccent. Intonatie is tevens een belangrijke factor in het 

onderscheid met toch6.

7.5 toch3: versterkend

Op basis  van  betekenisomschrijving  I-4  en  I-5  in  Van Dale  en  de  benaming  ‘reinforcers’  van 

Vismans (zie paragraaf 3.2) heb ik de derde semantische categorie ‘versterkend’ genoemd. Het gaat 

om het ongeaccentueerde gebruik van toch dat een uitroep, bevel of mening een extra lading kan 

geven. Twee voorbeelden zijn:

9. âch malle jôngen hóud toch òp . (fn001300.44.5)

10. en 't kwam ook wel een beetje omdat ik já n toch het gevoel had van nou uh ik kán 't ook niet  

meèr . (fn008156.80.12)

Op basis van de literatuur had ik de verwachting dat vooral zinnen zoals (9), waarin een imperatief 

wordt versterkt, veel voor zouden komen. In de praktijk bleken dit er echter slechts twee te zijn.  

Toch3 bleek bovendien lang niet  altijd te  versterken,  maar  ook te  kunnen nuanceren.  Ik  heb er 

daarom voor gekozen om in mijn uiteindelijke lemma de beter dekkende naam ‘kwalificerend’ te 

gebruiken als naam van de categorie. Kwalificerend  toch kent vervolgens een onderverdeling in 

‘nuancerend’ en het oorspronkelijke ‘versterkend’. Een voorbeeld van van nuancerend  toch is zin 

(10): de spreekster twijfelt iemand even voor ze uitspreekt dat ze, omdat ze ouder wordt, sommige 

dingen niet meer aankan. De aarzeling (ja n) geeft aan dat er een mededeling gaat komen die, vooral 

voor  de  spreekster  zelf,  moeilijk  is.  Als  ze  besluit  het  alsnog  te  zeggen,  begint  ze  de 

hoofdboodschap met  toch. Hetzelfde zien we in onderstaande zin:

11. 't is enkel krûiden dat ik meegebracht heb omdat uh de krûiden die ze gínder hèbben die zijn  

toch uh bon toch gôed . (fv400741.313.19)

Vooral de herhaling van toch is in deze zin interessant. De spreekster wil een oordeel gaan geven en 

zegt al toch; dan wacht ze even. Maar blijkbaar hoort toch zo vast bij dat oordeel, dat het nog een 

keer herhaald moet worden als het werkelijk uitgesproken wordt. Toch geeft dus de houding van de 
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spreker  weer  ten opzichte  van hetgeen in  de  uiting aan de orde komt.  Het  draagt  in  die  vorm 

uiteraard niet bij aan de propositionele inhoud, het staat bijna altijd in het middenveld en het heeft 

doorgaans  geen  accent.  Ik  heb  dit  gebruik  van  toch dan  ook  bijna  altijd  (op  enkele  discourse 

partikels  na)  aangemerkt  als  modaal  partikel.  In  paragraaf 7.10 zullen we dan ook zien dat  het 

frequent voorkomt in clusters.

Dat toch3 vaak een persoonlijke noot geeft, blijkt uit de gegevens in het corpus. In de 220 zinnen met 

toch3 komen veel actieve zinnen voor met een werkwoord in de eerste persoon singularis. Meestal 

staat  de persoonsvorm in de onvoltooid  tegenwoordige tijd  en  toch3 komt 2,6 keer  zo vaak als 

statistisch verwacht voor in uitroepende zinnen. De cijfers die het sterkst duiden op een uiting van 

een persoonlijke mening vinden we mijns inziens bij de zinsfunctie en de modaliteit: vaker dan alle 

andere toch-categorieën, komt toch3 voor in zinnen met een expressieve functie en een deontische 

modaliteit. Bovendien staat er 1,8 keer zo vaak als statistisch verwacht een vervoeging van één van 

de werkwoorden  denken en  vinden  in dezelfde zin als  toch3 (zie Bijlage IV, pagina 103-109 voor 

gebruiksvormen van  toch  in combinatie met andere woorden).  Aangezien  toch3 dus gebruikt kan 

worden om een mening subtieler, en voor de luisteraar soms dus redelijker, over te laten komen, 

verbaast het niet dat het vaak voorkomt in component g (discussies en debatten). Het blijkt daarnaast 

vaak te worden gebruikt door sprekers tussen de 35 en 44 jaar.

Het intonatiepatroon van zinnen met toch3 kan variëren, zolang toch zelf maar geen accent krijgt.13 

Het gebruikelijkst is een accentuering zoals in zin (12), maar zoals in zin (13) is ook mogelijk.

12. toen begon het toch te régenen! (fn007032.236.16)

13. dat wás toch een kloteding . (fn000588.102.10)

Dit laatste specifieke intonatiepatroon komt vooral voor bij zeer uitgesproken oordelen, zoals ook in 

zin (13) het geval is bij het oordeel over een rekenmachine. Wordt toch hier weggelaten, dan ‘loopt’ 

de zin voor mijn gevoel niet meer. Voor beide zinnen geldt overigens dat, wanneer toch een accent 

zou dragen, er een lezing ontstaat waaruit blijkt dat de spreker iets anders had verwacht of kon 

verwachten (bijvoorbeeld omdat er juist geen regen was voorspeld en omdat iemand heel hoog had 

opgegeven over de rekenmachine).

13 Er zijn negen zinnen met toch3 dat een accent krijgt, maar dat wordt altijd veroorzaakt door een twijfelpauze of een 
spreker van buitenlandse afkomst.
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7.6 toch4: bevestigingsvraag

De naam ‘bevestigingsvraag’ doet vermoeden dat toch4 een heel specifieke functie heeft. Toch blijkt 

ook toch4 voor meerdere doeleinden te kunnen worden gebruikt. Eén ding hebben de mogelijkheden 

echter gemeen: de spreker wil instemming van de hoorder. Ik doop de categorie daarom om tot ‘om 

instemming vragend’ en zal alle mogelijkheden demonstreren aan de hand van voorbeelden.

14. maar nu is de kans toch grôot dat er uh een overeenkomst zal gevonden worden of ben ik  

veel te optimistisch ? (fv600569.36.6) 

Op zinnen zoals (14) is de naam ‘bevestigingsvraag’ het meest van toepassing: de spreker weet in dit 

geval niet helemaal zeker of hij het bij het juiste eind heeft en hij vraagt daarom om bevestiging. De 

luisteraar wordt hiermee aangespoord om iets te doen (namelijk antwoord geven) en de zinsfunctie 

is daarmee directief.

15. nee juist níet want ze hadden toch een fóut gemaàkt met mijn gewîcht ? (fn007977.257.7)

16. ik dacht toch dat ze ratten hadden of muizen die tussen de dingen ? (fn000664.270.3)

De spreker doet hier een feitelijke mededeling, die hij bekend veronderstelt bij de luisteraar. Met 

toch wordt  gecheckt  of  dat  inderdaad  zo  is  (directief)  of  wordt  aangegeven  dát  het  bekend 

verondersteld wordt (assertief). De luisteraar wordt zo aan het werk gezet om even in geheugen te 

graven en om vervolgens te zeggen  oh ja, da’s waar ook of  oh, dat wist ik niet. Beide varianten 

komen voor  in  de  voorbeeldzinnen.  In  zin (15)  vertelt  een vrouw over  een  behandeling  in  het 

ziekenhuis. Een opmerking van haar gespreksgenoot doet haar twijfelen of ze wel verteld heeft dat  

er een fout gemaakt was met het toedienen van medicijnen. Ze vertelt het daarom in een vraagvorm 

en checkt ondertussen met toch. Het blijkt dat haar gespreksgenoot inderdaad nog niet op de hoogte 

was. In zin (16) weet de spreker zeker dat hij het al eerder gehad heeft over de vermeende muizen of 

ratten  van  de  buren.  Hij  herinnert  de  luisteraar  hieraan  en  de  luisteraar  bevestigt  met  een 

instemmend geluid.  Toch kan hierin geparafraseerd worden met  weet je  nog. Er  wordt  op deze 

manier gerefereerd aan common ground op basis van een eerder gesprek. Dit gebruik van toch gaat 

vaak gepaard met een verleden tijd.
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17. dat geloof je toch zélf nièt ? (fn001540.18.4)

De spreker in zin (17) verwacht eigenlijk al geen antwoord meer. Met deze retorische vraag wil hij 

een mening overbrengen (expressief). Of die wordt bevestigd door de luisteraar is dan nauwelijks 

meer van belang. Dit gebruik van toch kan gebruikt worden om een mening op te dringen of om 

iemand woorden in de mond te leggen.

18. dat van máart dat gaat toch wel dóor of zo ? (fn008312.99.6)

19. ze is toch niet zîek ? (fv700117.84.6)

In combinatie met wel of niet kan toch4 gebruikt worden om hoop uit te spreken. De zinsfunctie is 

dan expressief en de modaliteit deontisch. In zin (18) hoopt men inderdaad op bevestiging, in zin 

(19) hoopt de spreker op geruststellende woorden. 

20. hè . ggg . toch ? (fn008458.123.1)

In een zin als (20) heeft toch niet zo veel echte betekenis. Toch heeft het ook dan een functie. De zin 

komt uit een gesprek tussen drie vrouwen. Het eerste onderwerp in net afgerond en nu weten ze 

eigenlijk niets meer te zeggen. De stilte wordt opgevuld met Zou het ?, Niet dan ?, Weet wel zeker en 

dus toch? om het gesprek ‘gaande’ te houden. Daarna wordt een nieuw onderwerp geïntroduceerd. 

Toch4 komt  in  het  handmatig  geannoteerde  corpus  207  maal  voor.  Zoals  de  naam  reeds  doet 

vermoeden gaat het doorgaans (maar liefst 3,0 keer zo vaak als statistisch verwacht) om zinnen met 

een vragende intonatie. Toch krijgt hierin geen accent. De zinnen bevatten vaak een onderwerp in de 

tweede persoon en een negatie. Bijna alle zinnen zijn bovendien epistemisch modaal. Dat komt 

voort uit de betekenis van  toch4; wie een vraag stelt, geeft aan dat er, in meer of mindere mate, 

onzekerheid bestaat  over de waarschijnlijkheid van zijn uiting.  Ook zijn er wel zinnen met een 

deontische modaliteit; dit gaat doorgaans samen met de zinsfunctie ‘expressief’.

In de sprekersgegevens van  toch4 zien we een aantal opvallende gegevens. Het wordt vooral veel 

uitgesproken door personen tussen de 18 en 24 jaar, en veel minder door personen tussen 45 en 55 

jaar. We zouden kunnen stellen dat jongere sprekers meer bevestiging willen dan oudere, maar dat is 
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uiteraard slechts een vermoeden. Daarnaast valt op dat in de regio’s Oost-Utrecht en Zeeland twee 

keer zo vaak gebruik gemaakt wordt van de bevestigingsvraag. Ook kunnen we iets zeggen over de 

soorten  gesprekken:  hoe  spontaner  het  taalgebruik  (bijvoorbeeld  in  conversaties  en  spontane 

commentaren  zoals  bij  sportwedstrijden),  hoe  vaker  er  toch4 wordt  gebruikt.  En  áls  het  in 

voorgelezen tekst (dus eigenlijk schrijftaal) voorkomt, dan is dat meestal sprekerstekst in de directe 

rede.

Ten slotte is het interessant om te vermelden dat toch als bevestigingsvraag vaak een cluster vormt 

met ook. Bij het annoteren merkte ik dan ook dat de combinatie toch ook al bij het lezen van de zin 

voor een toch4-lezing zorgde. Beluistering van het fragment bevestigde vervolgens dit vermoeden.  

Toch4 kan  bovendien  als  losse  vraag  toch? worden gebruikt.  Dit  gebruik  komt aan  de  orde  in 

paragraaf 7.11.

7.7 toch5: suggererend

Op basis van voorbeeldzinnen als  Anders verkoop je toch gewoon de boot is categorie 5 tot stand 

gekomen.  In  deze  semantische  categorie  wordt  toch gebruikt  om een suggestie  zo  aannemelijk 

mogelijk mogelijk te maken. Ook in het corpus trof ik dergelijke zinnen aan:

21.  natúurlijk verleen je sèrvice maar daar kan je toch géld voor vràgen ? (fn000872.113.9)

22. misschien moet ik toch 'ns een keer gewoon terûgkomen voor . (fn000525.404.4)

In zin (21) en (22) wordt een suggestie gedaan. De spreker houdt er in zin (21) echter al rekening 

mee dat de luisteraar het geen goed idee vindt. Dat is terecht, zo blijkt uit de reactie, want hij is het 

er niet mee eens. Een parafrase zou in deze zin kunnen zijn Je wilt het misschien liever niet, maar  

misschien kun je...  . Het is interessant om te zien dat in dit soort zinnen toch niet weggelaten kan 

worden zonder verandering van de zin. We zouden daarom kunnen spreken van een constructie (een 

vaste combinatie van vorm en betekenis; zie Goldberg 1995): een zin met een vragende vorm, een 

directieve betekenis en toch als enige vast lexicaal element.

In totaal komt  toch5 20 maal voor in het geannoteerde corpus. Opvallend hierbij is dat het door 

Nederlanders (vooral uit Brabant en Limburg) relatief vaker gezegd wordt dan door Vlamingen. 

Aangezien bij een suggestie iemand aangespoord wordt om iets te doen, zal het niet verwonderen 

- 46 -



dat toch5 zeer frequent (2,2 keer zo vaak als statistisch verwacht) gebruikt wordt in zinnen met een 

directieve functie.  Het  is  daarnaast  de  enige vorm van  toch die  in  het  corpus  voorkomt in  een 

commissieve zin. Omdat het om iets gaat dat de spreker graag wil, gaat het bovendien gepaard met 

deontische modaliteit. Het onderwerp staat hierbij doorgaans in de tweede persoon, aangezien het 

meestal iemand anders is, die ergens toe aangezet wordt. Het is overigens wel mogelijk om met 

toch5 jezelf ergens toe aan te zetten, zoals zin (22) laat zien.

Toch5 vormt een aantal in het oog springende combinaties met andere woorden. Als eerste zijn er de 

woorden misschien en gewoon. Deze kunnen gebruikt worden om de directieve betekenis enigszins 

te nuanceren. Met het gebruik van  misschien geeft de spreker de luisteraar enige ruimte voor het 

ontwikkelen van een eigen mening; de suggestie is immers slechts een voorstel. Gewoon kan ingezet 

worden om de luisteraar de indruk te geven dat het heel goed mogelijk is om de suggestie wel te  

volgen; het is namelijk niet  bijzonder of vreemd, dus er is geen reden om het niet  te doen (zie 

Valstar 2011, 43). Maar komt vaak voor aan het begin van de zin. Ook hieruit blijkt dat de suggestie 

vaak enigszins controversieel is: het volgt op iets dat een tegenstelling vormt met het voorstel. Ten 

slotte is er een verband tussen toch5 en vormen van de werkwoorden kunnen en moeten. Het gaat in 

dit geval doorgaans niet om een lezing van kunnen die dynamisch (‘in staat zijn tot’) of epistemisch 

(‘mogelijk zijn’) is, maar eerder om de deontische versie ervan, waarmee wordt uitgedrukt dat het 

wenselijk is dat iets zou gebeuren (zie Boogaart 2009). Het werkwoord moeten heeft doorgaans al 

een  zeer  sterk  deontische  lading.  Om  de  kracht  hiervan  iets  te  nuanceren  en  de  suggestie 

aannemelijker te maken, wordt toch5 als gebruikt. Als veel nuance nodig is, dan gebeurt dit vaak in 

een cluster (meer hierover in paragraaf 7.10).

7.8 toch6: sowieso

De zinnen die in de categorie ‘sowieso’ vallen, had ik oorspronkelijk ingedeeld bij de tweede groep 

(‘redengevend’).  Op basis  van de  enquête (zie  hoofdstuk 5)  heb ik  echter  een aparte  categorie 

onderscheiden, genaamd ‘sowieso’. Deze naam was vooral bedoeld als werktitel: omdat ‘sowieso’ 

meer een synoniem is dan een omschrijving,  vond ik het niet geschikt als  naam in het lemma. 

Tijdens het onderzoek heb ik daarom gezocht naar een definitieve naam; uiteindelijk heb ik gekozen 

voor  ‘vaststellend’.  Het  gaat  om  het  gebruik  van  toch dat  Schermer-Vermeer  beschreef  als 

‘beklemtoond  toch’ (zie paragraaf 3.4). Doordat  toch6 altijd de laatste zinspiek krijgt, staat het in 
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focus. En focus, zo betoogt Schermer-Vermeer, zorgt ervoor dat over alles wat binnen het bereik 

staat, wordt meegedeeld dat dat speciaal het geval is. Ik wil dat nog iets verder uitleggen: toch zorgt 

er in dit geval voor dat duidelijk is dat de uiting sowieso zal plaatsvinden, ongeacht wat er verder 

nog zal gebeuren. Voorbeelden van dit gebruik van toch zijn:

23. maar hij moet niet idióot veel kòsten want als je verhûist dan wil je tôch weer iets anders .  

(fn000358.47.15)

24. ja dat doe ik tôch elken dag al dus dát is geen probleèm . (fv701291.125.5)

De categorie omvat bovendien zinnen die Van Dale omschrijft in sublemma I-9 (voorbeelden die 

daar gegeven worden, zijn Nu je hier toch bent, zou je me even met m’n belastingen willen helpen?  

en  Als je toch de stad ingaat, zou je dan even bij Y. aan willen gaan?).  In het corpus vond ik 

enigszins vergelijkbare zinnen, zoals:

25. allee als we nu tôch over 't onderwijs hebben . (fv400544.99.5)

26. als ik dan tôch toevallig in de stád bèn dan kan ik meteen voor uh driekwart boe broek voor  

mezélf kìjken . (fn007810.43.4)

De  omschrijving  die  Van  Dale  van  dergelijke  zinnen  geeft,  luidt:  “in  conditionele  zinnen  of 

constaterende zinnen, die voorafgaan aan een vraagzin, ter aanduiding dat het gevraagde in één 

moeite door kan”. Het gaat weliswaar om zinnen die er conditioneel uitzien vanwege het woord als 

aan  het  begin,  maar  door  het  gebruik  van  toch6 verschuift  de  betekenis  van  conditioneel  naar 

veridicaal: als betekent in dit verband niet indien, maar nu. Het is niet meer de vraag of het gesprek 

over het onderwijs gaat of dat de spreker de stad in gaat; nee, het feit wordt vastgesteld en daar 

kunnen nu verdere consequenties aan verbonden worden. Die consequenties hoeven overigens niet, 

zoals Van Dale suggereert, verpakt te worden in een vraagzin, zoals zin (26) bewijst.

Toch6 wordt  ook genoemd door Foolen (1994,  83),  al  gebruikt  hij  een andere naamgeving.  Hij 

beschrijft het als: “aparte gebruikswijze [...], vaak aangeduid als redengevend toch. Ik heb de indruk 

dat  dit  steeds  vergezeld  gaat  van  een  typische  intonatiecontour”.  Net  als  ik  geeft  hij  dit 

intonatiepatroon weer met een circumflex: binnen het woord toch stijgt én daalt de toonhoogte (een 
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zogeheten punthoedaccent14). Inderdaad hebben alle zinnen met toch in de betekenis van sowieso dit 

intonatiepatroon15 en de groep onderscheidt zich daarmee duidelijk van de andere categorieën.

Het indelen van  toch6 in  een bepaalde woordsoort  is  bijzonder lastig te noemen. Elffers (1997) 

schrijft dat modale partikels geen accent kunnen dragen. In haar artikel over toch (1992) beschouwt 

ze deze groep dan ook als bijwoord. Ze constateert in dat artikel echter ook dat  toch6 niet op de 

eerste  zinsplaats  kan  voorkomen;  een constatering  die  wel  richting  het  predicaat  partikel  wijst.  

Tijdens het annoteren neigde ik er in eerste instantie naar om te kiezen voor een indeling als modaal 

partikel, omdat er van de ‘oorspronkelijke’ tegenstellende betekenis nauwelijks meer iets te zien is. 

Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen het als bijwoord te benoemen: met toch6 kan de betekenis 

van een zin zoals gezegd verschuiven van conditioneel naar veridicaal, en daarmee wordt het woord 

waarheidsfunctioneel.

In totaal ben ik  toch in de betekenis van  sowieso  47 maal tegengekomen in het corpus. Dit was 

meestal in stellende zinnen met een assertieve functie. De persoonsvorm staat hierbij doorgaans in 

de onvoltooid tegenwoordige tijd en het  onderwerp  in de eerste  persoon.  Toch6 staat  vaker dan 

gemiddeld in het bereik van een negatie. Veel zinnen zijn bovendien epistemisch modaal, maar dat 

wordt  grotendeels  veroorzaakt  door  toch zelf:  de  betekenis  sowieso geeft  aan  dat  de 

waarschijnlijkheid van de uiting bijzonder groot is.  Toch6 komt vaak voor met  moeten en wordt 

veelal gevolgd door wel of niet.

Ten slotte kan ik over de sprekers nog twee bijzonderheden vermelden. Ten eerste valt het op dat hoe 

jonger de spreker is, hoe groter de kans is dat hij  toch6 gebruikt.16 Eerder hebben we eenzelfde 

tendens gezien bij toch4, dat ook epistemisch modaal is. Het is wellicht interessant om na te gaan of 

jongere  sprekers  zich  in  het  algemeen  vaker  bedienen  van epistemisch modale  bepalingen  dan 

oudere. Bovendien vinden we toch6 vaker in Nederland dan in Vlaanderen, waarbij het vooral veel 

gebruikt wordt in noordelijke provincies (in Friesland relatief het meest).

14 Volgens het ToDi-systeem wordt het accent benoemd als H*L, zie http://todi.let.kun.nl/ToDI/home.htm
15 Er is slechts één uitzondering. In deze zin komt toch echter drie maal voor, waardoor het lastig te bepalen is welke 

toch precies welke betekenisbijdrage levert. Eén van de andere twee heeft wel het specifieke punthoedaccent.
16 De metingen zijn los niet significant, maar er is wel een duidelijke lijn zichtbaar in de relatieve waarden.
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7.9 toch7: restcategorie

Naast de omschreven categorieën had ik ook een restcategorie opgenomen voor gevallen die nergens 

anders ingedeeld zouden kunnen worden.  Ik  dacht  hierbij  vooral  aan specifieke constructies  en 

wellicht zelfs hele categorieën die ik nog niet was tegengekomen en zodoende vergeten was in te 

delen. Dat laatste is niet nodig gebleken. Voor 42 zinnen is de categorie echter van nut gebleken. 

Hierin vallen grensgevallen tussen de andere categorieën (zie paragraaf 8.1) en gebruik van toch in 

clusters met een specifieke betekenis (zie paragraaf 7.10). 

Ook zijn er zinnen waarin toch eigenlijk nauwelijks nog enige betekenisbijdrage levert (en waar ook 

de intonatie geen duidelijke aanwijzing voor indeling in een categorie biedt, zoals bij voorbeeldzin 

(20)  in  paragraaf  7.6).  Deze  zinnen  worden  vooral  uitgesproken  door  sprekers  die  ik  bij  het 

annoteren aanmerkte als ‘toch-zegger’: in het beluisterde fragment (en soms binnen dezelfde zin) 

hoorde ik deze sprekers meerdere malen het woord  toch gebruiken, zonder dat ik daar direct een 

noodzaak voor zag. Ik heb vervolgens berekend of deze sprekers inderdaad vaker  toch gebruiken 

dan andere sprekers. Gemiddeld gebruiken sprekers toch 0,29% van al hun woorden; één op de 338 

woorden in het CGN is dus  toch. Bij de sprekers die ik had aangemerkt als  toch-zegger ligt dat 

percentage inderdaad beduidend hoger: zij zeggen gemiddeld 2,23 keer zo vaak  toch als anderen. 

Bovendien zijn er sprekers die maar liefst drie keer zo vaak toch zeggen en één spreker zei het zelfs 

zeven keer zo vaak. Eén op de 50 woorden bij hem is toch. Blijkbaar zijn er inderdaad mensen die 

toch als een soort stopwoordje overal tussen kunnen plaatsen, zoals in:

27. je koopt een tént die koop je tóch voor uh voor in ieder geval een jaa jaar of zes zêven voor  

uh toch voordat je dat ie een keer zeg maar uh uit de grónd mag waàien . (fn000861.234.8)

7.10 Clusters

In hoofdstuk 2 is een bijzondere eigenschap van partikels aan de orde gekomen: clustering. Partikels 

hebben de neiging om in een zin samen te klitten. Wordt een partikelcluster vaker gebruikt, dan kan 

het verstenen. Als in een zin met zo’n versteend cluster verdere nuancering nodig is, worden er meer 

partikels aan het cluster toegevoegd, waardoor steeds langere clusters ontstaan. Binnen deze clusters 

kan vaak een vaste volgorde gevonden worden.
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Een  partikelcluster  kan  vaak  de  toon  van  een  uiting  genuanceerd  veranderen.  Een  duidelijk 

voorbeeld hiervan is te zien in zin (28):

28. is toch even een slordige aangelêgenheid . (fn007495.98.2)

Er is hier een direntuindirecteur aan het woord, die vertelt dat veel dieren ‘s nachts in hun hokken 

moeten  blijven.  Als  er  iemand  binnen  zou  komen  en  voor  de  lol  bij  de  leeuwen  zou  willen 

zwemmen, dan zouden er immers ernstige ongelukken kunnen gebeuren. De directeur betitelt dit als 

een slordige aangelegenheid en om extra te benadrukken dat het hier om een understatement gaat, 

gebruikt hij het partikelcluster toch even. De ironie wordt hierdoor goed duidelijk.

Toch wordt in vele clusters gebruikt. In het geannoteerde corpus van 750 zinnen heb ik 201 clusters 

kunnen vinden van verschillende lengte. Het cluster dat het vaakst voorkomt, is toch wel. Als cluster 

van twee woorden komt het 39 keer voor en in combinatie met andere woorden (zoals in toch wel 

even en toch altijd wel) bovendien nog eens 15 keer. Daarna is toch ook het populairst, gevolgd door 

toch nog, toch weer, nu toch, toch echt, toch al, toch eigenlijk, dus toch en toch maar. 

De woorden  maar toch komen in het corpus ook geregeld direct na elkaar voor, maar het gaat in 

deze  volgorde  eigenlijk  nooit  om een cluster,  aangezien  de  woorden hierin  niet  dienstdoen als 

partikel, maar als voegwoord en bijwoord. De betekenis van de woorden  maar toch is ook heel 

anders dan die van toch maar. Maar toch geeft een tegenstelling met het voorgaande. Het kan zelfs 

als  losse  uiting  gebruikt  worden na  een  bewering  om aan te  geven dat  er  iets  onverwachts  of 

vreemds is, zonder dat men precies hoeft te zeggen waar het om gaat (bijvoorbeeld ’k weet niet hoe 

ik ’t voor elkaar krijg maar toch). Toch maar kan gebruikt worden in de betekenis van slechts of in 

een aansporing.

Het langste cluster dat ik tegenkwam bevat, inclusief hapering, maar liefst negen woorden: toch wel 

een klein beetje op op dat punt. Andere lange treffers waren toch wel we ook wel, ook toch wel wat  

meer,  toch eigenlijk maar een keer,  ja toch wel ja gewoon,  toch ’ns een keer gewoon en toch zeer  

nou ja.  Interessant  in  deze  clusters  vind  ik  vooral  de  herhaling  van woorden,  die  vaak lijkt  te 

ontstaan door enige aarzeling bij de spreker.
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Toch staat in deze lange clusters vaak aan de linkerkant. De enige woorden die vóór  toch in het 

cluster kunnen staan, zijn  dan,  zo,  alleen,  eigenlijk,  ja,  misschien,  natuurlijk,  nu/nou,  dus  en  ook 

(soms  ook  erachter).  Op  basis  van  onderzoek  van  De  Vriendt  e.a.  (1991)  zouden  we  hier 

hoofdzakelijk woorden verwachten met een van oorsprong deiktische betekenis (zie paragraaf 2.2). 

Dan en  nu/nou vallen inderdaad in deze categorie, maar  ook, eigenlijk en  misschien zouden we, 

uitgaande van deze theorie, eerder aan de rechterkant van het cluster verwachten. Even, eens en wel 

staan, in overeenstemming met de theorie, in clusters inderdaad aan de rechterkant toch. 

Bij het annoteren was het vaak moeilijk om een voorkomen van toch in een partikelcluster onder te 

brengen  bij  een  semantische  categorie,  omdat  de  eigen  betekenisbijdrage  van  toch enigszins 

verzwakt  wordt.  Uit  de  tellingen  blijkt  dat  vooral  ‘kwalificerend’  toch (toch3) vaak  in  clusters 

voorkomt. Ook zijn er semantische categorieën die steeds in hetzelfde cluster verschijnen. In toch 

wel zien  we  bijvoorbeeld  bijna  alleen  maar  toch3 (48  maal,  tegen  1  tot  3  keer  bij  de  andere 

categorieën), net als bij nu toch en toch echt. Toch4 komt echter juist vaak voor in het cluster toch 

ook (zie paragraaf 7.6).

Soms kan een cluster als geheel ook een specifieke betekenis krijgen, zoals in onderstaande zinnen.

29. maar ja dat hebben we tóch maàr méegemaakt hè ? (fn000799.134.6)

30. hoe héten zìj nu toch weer ? (fv400119.289.5)

Zin (29) komt uit een gesprek waarin twee mensen gebeurtenissen bespreken die ze samen hebben 

meegemaakt. Het beaccentueerde cluster toch maar geeft aan dat het om iets bijzonders ging. Het 

gebruik van mooi als partikel kan dezelfde rol vervullen, al is dat (in tegenstelling tot  toch maar) 

sowieso positief.  Mooi kan overigens ook aan het cluster toegevoegd worden. In zin (30) geeft de 

spreekster aan dat ze zich de namen van twee schrijvers probeert te herinneren, maar dat ze er niet 

direct op kan komen.  Nu toch weer  kan hier geparafraseerd worden met  ook alweer  of  ook maar  

weer.  Mijn gevoel zegt dat het hier om een typisch Vlaamse zegswijze gaat, maar aangezien er 

slechts één voorkomen van deze betekenis van nu toch weer in het corpus te vinden is (die overigens 

wel door een Vlaamse spreker wordt uitgesproken), is daar weinig over te zeggen.
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7.11 Constructies

De theorie van de constructiegrammatica (zie Goldberg 1995 en Verhagen 2005) is gebaseerd op 

combinaties van vorm en betekenis, die als geheel zijn opgeslagen in ons lexicon. Elk van deze 

‘constructies’  heeft  vaste  elementen  en  gebruiksmogelijkheden.  Ook  toch komt  in  dergelijke 

constructies wel voor. In totaal heb ik 107 zinnen aangewezen waar volgens mij een constructie in te  

vinden is.

De eerste groep constructies die ik kan onderscheiden, bestaat uit zinnen die slechts één woord 

tellen: toch. Dit toch fungeert als discourse partikel en volgt doorgaans direct op een andere zin van 

dezelfde spreker. Hij voelt in deze gevallen (zelf of door zijn hoorders) enige twijfel aan hetgeen hij 

zojuist verteld heeft. Daarom vraagt hij om bevestiging. Misschien wel het bekendste voorbeeld van 

dit  gebruik van  toch werd uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen van 2006 door de 

toenmalige minister-president Balkenende.17 Hij hield een vlammend betoog over positivisme en 

vond dat Nederland moest denken aan de VOC-mentaliteit. Hij leek het zo goed te bedoelen, maar 

vanuit de Kamer ontstond hoongelach. Daarom hoopte hij nog één keer instemming te vinden, al 

maakte hij het alleen maar erger mee:  toch?!.  Zoals gezegd in paragraaf 7.6 kan dit  toch?  ook 

gebruikt worden om het gesprek op gang te houden, of om de beurt over te geven aan de andere 

spreker. Toch betekent dan zeg jij (er) nog eens wat (over). 

Een ander voorbeeld van een los gebruik van  toch komt voor in een fragment dat is opgenomen 

tijdens een spelletje Triviant. Eén van de spelers wordt een vraag gesteld, maar hij geeft niet het 

goede antwoord. Als de vragensteller hem verbetert, roept hij: toch!. Waarschijnlijk had hij ook het 

goede antwoord overwogen, maar uiteindelijk besloten dat het niet goed was. Het is overigens ook 

mogelijk dat hij het juiste antwoord helemaal nooit echt overwogen heeft, maar dat hiermee wel wil 

suggereren (dat lijkt hier het geval omdat hij zijn verkeerde antwoord direct en zonder aarzeling gaf).

Een constructie die ook regelmatig voorkomt, is aan de orde geweest in paragraaf 7.6. Als  toch4 

direct gevolgd wordt door wel of door niet, dan wordt daarmee hoop uigedrukt. In totaal gebeurt dit 

8 maal met  wel en 11 maal met  niet. Uiteraard komen deze woorden na elkaar vaker voor dan dit 

aantal van 19, maar in dat geval is er geen vaste betekenis van de elementen samen en kunnen we 

dus ook niet spreken van een constructie.

17 Een opname hiervan is te zien via http://nos.nl/video/10510-premier-bepleit-vocmentaliteit.html.
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Naast zinnen die slechts uit  één woord bestaan (toch? en  toch!),  zijn er ook zinnetjes die twee 

woorden bevatten, simpel samengevat als x toch en toch x. In het eerste geval gaat het doorgaans om 

een korte  bewering die wordt  bevraagd met  toch,  zoals in  Beverwijk,  toch?.  Deze uitingen zijn 

vergelijkbaar met de zinnetjes die slechts één woord tellen: Beverwijk is nu de bewering en met het 

discourse partikel  toch  wordt om bevestiging gevraagd. Interessanter is  toch x,  waarin  toch een 

modaal partikel is. De x in deze zin wordt gevormd door een bijvoegelijk naamwoord waarmee een 

mening wordt uitgedrukt. Zo zijn mogelijk toch raar, toch fijn en toch lief, maar niet toch groot of 

toch blauw. Dit gebruik kan ook voorkomen als elliptische hoofdzin, gevolgd door een bijzin die 

aangeeft wat er precies raar, fijn of lief is. Een voorbeeld hiervan is:

31. toch bizâr dat ik op áchttienduizend kìlometer van mijn gebóorteland een lévensverhaal hoor  

dat uit de mónd van mijn òvergrootmoeder had kunnen komen áfgezien van de religiéuze  

ruimdènkendheid . (fv801198.19.1)

In zekere zin zou men kunnen betogen dat ook toch5 en toch6 eigenlijk constructies zijn. We spreken 

al van een constructie als een combinatie van vorm en betekenis apart  wordt opgeslagen in het 

geheugen.  Bewijs  hiervoor  kunnen  we vinden  als  een  woord  in  een  bepaalde  context  vaak  in 

dezelfde betekenis en op dezelfde manier wordt gebruikt (Verhagen 2005, 216). Bij toch5 en toch6 

zien we daarvoor enkele aanwijzingen, ook al lijkt toch in deze constructies het enige vaste woord te 

zijn. De betekenis van toch5 ontstaat echter alleen als het in een suggererende zin wordt gebruikt en 

toch6 raakt zijn betekenis kwijt als het intonatiepatroon ontbreekt. Bovendien zijn de woorden in veel 

gevallen niet weg te laten en verschijnen beide vormen vaak in combinatie met steeds dezelfde 

omgevingswoorden (zie paragraaf 7.7 en 7.8). Men zou daarom kunnen zeggen dat we ook hier van 

doen hebben met specifieke constructies (zo dat niet geldt voor alle woorden in ons mentale lexicon, 

zie Croft 2001).

7.12 Intonatie

Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de resultaten, wil ik graag enkele opmerkingen maken over de 

intonatie bij het gebruik van toch. Zowel bij het annoteren als bij het beschrijven van de zinnen heb 

ik  gemerkt  dat  intonatie  heel  belangrijk is  om te  bepalen wat  er met  een zin met  toch precies 

bedoeld  wordt.  Ook de proefpersonen in het  vooronderzoek gaven reeds  aan dat  het,  voor  een 

precieze indeling in categorieën, eigenlijk nodig was om te weten waar de zinsaccenten kwamen te 

liggen.
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Om dit te illustreren wil ik graag een voorbeeld geven van een zin uit het corpus. Als de zin gelezen 

wordt zonder naar het bijbehorende fragment te luisteren, dan is niet uit te maken wat er precies 

bedoeld wordt. Daarvoor heeft men de intonatiepatronen nodig:

32. 1) Ik heb het tóch koùd = Anders dan je misschien zou verwachten heb ik het koud.

2) Ik heb het tóch kóud = Ik heb het immers koud

3a) Ik heb het toch kóud = Ik heb het heel koud.

3b) Ik héb het toch koud = Ik heb het heel koud.

4) Ik heb het toch kououd? = Je weet toch dat ik het koud heb.

6) Ik heb het tôch koud = Ik heb het sowieso koud, wat er ook gebeurt.

In het corpus werd intonatiepatroon (2) gebruikt (fn000476.20.4), waardoor toch de lezing van een 

toch2 krijgt. De spreekster sprak de zin uit als verklaring voor het aanzetten van de verwarming. 

Maar zoals ik hierboven laat zien, waren met een andere intonatie en context ook andere lezingen 

mogelijk geweest. Als de verwarming al eerder aangezet was en iemand een opmerking zou maken 

dat het nu warm begon te worden, dan zou versie (1) uitgesproken kunnen worden. De spreekster 

kon daarmee laten blijken dat, ondanks andere verwachtingen (de verwarming staat aan en de ander 

krijgt het inmiddels warm) ze het  desondanks koud had. Voor een lezing waarbij de spreekster 

duidelijk kan maken dat ze het echt ontzettend koud heeft zijn twee intonatiepatronen mogelijk: (3a) 

en (3b). Persoonlijk vind ik (3b) hierbij het sterkst, waarschijnlijk vanwege de afwijkende plaats van 

het zinsaccent. Als de spreekster zou vragen of de verwarming aan mag en ze krijgt het antwoord 

waarom?, dan kan ze reageren met de retorische vraag in (4). Ze refereert dan aan een eerder gedane 

uitspraak om te wijzen op vermeende gedeelde voorkennis. Ook  toch6 kan in deze zin gebruikt 

worden: als iemand bijvoorbeeld aanbiedt om de verwarming aan te zetten (in de veronderstelling 

dat  de spreekster het  koud heeft),  dan kan zij reageren dat  het  geen zin heeft  om dat  te  doen, 

aangezien  ze  het  koud  zal  houden,  ongeacht  wat  men  daaraan  wil  doen.  De  enige 

gebruiksmogelijkheid van toch die niet in deze zin past is toch5, aangezien die alleen gebruikt kan 

worden in suggesties.

Ook al ben ik tot andere omschrijvingen van toch gekomen dan Schermer-Vermeer (1984), toch wil 

ik  op  basis  van  het  bovenstaande  nog  eens  een  deel  van  haar  conclusie  onderschrijven:  in  de 

beschrijving van taalverschijnselen is intonatie van groot belang.
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8. Interpretatie

8.1 Polysemiestructuur

In hoofdstuk 7 heb ik de resultaten van mijn corpusonderzoek gerangschikt per toch-categorie. Deze 

groepen zijn eigenlijk niet zo strikt te scheiden als ik daar heb gedaan. Er bestaan namelijk ook 

grensgevallen.  Tijdens het annoteren heb ik deze,  wanneer er werkelijk geen voorkeur voor een 

bepaalde categorie was, ingedeeld bij de groep toch7. Indien er bij een grensgeval wel een argument 

was om voor een zekere categorie te kiezen, dan heb ik dat gedaan en de bijbehorende argumentatie 

genoteerd. In deze paragraaf wil ik op basis van deze grensgevallen, in combinatie met de gegevens 

over  de  categorieën,  een  polysemiestructuur  (zie  paragraaf  5.1)  opbouwen.  In  dit  schematische 

overzicht zal ik de samenhang tussen de  toch-categorieën tot uiting brengen.

De  categorie  van  ‘tegenstellend’  toch (toch1)  is  doorgaans  makkelijk  te  herkennen:  er  is  een 

tegenstelling met iets  dat expliciet genoemd of impliciet duidelijk gemaakt wordt en er ligt  een 

accent op toch. In sommige gevallen blijft dat accent echter achterwege. In die gevallen gaat toch1 

vaak meer lijken op ‘kwalificerend’ of ‘suggererend’  toch (respectievelijk  toch3 of  toch5).  Toc h5 

lijkt vooral qua betekenis veel overeenkomsten met toch1 te hebben. Ik wil dit demonsteren aan de 

hand van een voorbeeldzin:

1. maar dan kan je toch beter gelijk nu uh ruitenwissers kopen in plaats van te wachten tot je  

gratis ruitenwissers krijgt bij een winterbeurt . (fn007891.108.5)

In zin (1) wordt, zoals altijd bij toch5, een voorstel gedaan waarvan de spreker al bedacht heeft dat 

het mogelijk niet in overeenstemming is met de wil van de ander of dat het anders is dan men zou 

verwachten.  Toch5 zou  wat  betekenis  betreft  daarmee  als  een  aparte  constructie  binnen  toch1 

beschouwd kunnen worden: met  toch1 wordt iets beweerd dat een verwachting of andere mening 

weerspreekt en  toch5 is een subcategorie daarvan met specifieke eigen kenmerken: zinnen met toch5 

hebben ‘suggestie’ als functie, en  toch draagt (anders dan in andere zinnen met  toch1) doorgaans 

geen accent. 
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Zoals gezegd zijn er ook grensgevallen tussen  toch1 en  toch3. Vooral als  toch3 nuancerend werkt, 

verschuift de betekenis richting ‘tegenstellend’. Wanneer dan ook het accent geen uitsluitsel kan 

geven, ontstaat er een grensgeval. Twee voorbeelden daarvan:

2. het is zowél voor de léerlingen als de docènten tóch een hele klùs . (fn000090.198.10)

3. dan  trok  ik  toch  weer  een  chocoládereep  uit  de  automaat  en  dan  ging  ik  weer  een  

chocoládereep opeten . (fn000300.285.13)

In zin (2) heeft  toch volgens mij vooral een kwalificerende betekenis. Desondanks krijgt toch hier 

een accent, waardoor voor mij bij beluistering direct de gedachte aan een tegenstelling ontstond. 

Toch is er niets in de context waaruit deze tegenstelling blijkt. Ik heb uiteindelijk dan ook gekozen 

voor toch3. Bij zin (3) is het omgekeerde aan de hand: daar is de betekenis tegenstellend, maar het  

kenmerkende accent ontbreekt. Deze zin is reeds aan de orde geweest in paragraaf 7.3. Op basis van 

het grote aantal grensgevallen (maar liefst 12 stuks), kunnen we concluderen dat er een grijs gebied 

zit tussen toch1 en toch3. In de literatuur wordt daarom wel gezegd dat toch3 een verbleking is van 

toch1: de conversationele implicatuur van versterkte geldigheid komt sterker op de voorgrond, ten 

koste van de tegenstellende betekenis (Foolen 1994, 86).

Zojuist heb ik toch5 gekarakteriseerd als subcategorie van toch1. Toch5 houdt echter ook verband met 

toch3.  Zoals  beschreven  in  paragraaf  7.5  kan  toch3 een  oordeel  nuanceren.  Ook  toch5 kan 

genuanceerd een oordeel weergeven, waaruit dan tevens een suggestie spreekt. Een voorbeeld kan 

dit verhelderen:

4. d'r zijn een áantal rèdenen waarom ik toch met jóu Jôs eventjes uh wil kijken op wat voor  

een manier we dus tot invulling van 't príjsniveau kunnen kòmen . (fn000865.58.14)

Toch5 is daarmee een bijzonder geval. In paragraaf 7.11 beschreef ik toch5 reeds als constructie. De 

plaats van toch5 ten opzichte van de andere categorieën is ergens op de grens tussen toch1 en toch3: 

net als toch1 veronderstelt het een andere mening, maar net als toch3 werkt het nuancerend en draagt 

het geen accent.
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In zijn versterkende betekenis raakt  toch3 echter ook nog aan een andere categorie, namelijk toch4 

(‘om instemming vragend’). We hebben in paragraaf 7.5 en 7.6 gezien dat zowel  toch3 als  toch4 

gebruikt kunnen worden om een oordeel te versterken. Drie grensgevallen uit het corpus geven aan 

dat het onderscheid tussen beide categorieën soms lastig te maken is:

5. nou da 's toch géen gèld . (fn000643.97.4)

6. da 's toch óok idiòot hè ? (fn000598.67.3)

7. we hebben toch niet te klàgen xxx . (fv400544.167.3)

Zin (5) heb ik ingedeeld in de categorie toch3 omdat er een oordeel wordt gegeven en omdat de zin 

niet eindigt met een vraagintonatie. Toch reageert de gespreksgenoot met inderdaad, als ware er om 

instemming gevraagd. Dit gebeurt vaker bij  toch3; blijkbaar roept  toch, ook al is de intonatie niet 

vragend, soms een reactie op alsof dat wel zo was. In zin (6) is het omgekeerde aan de hand: daar is 

wel een duidelijke vraagintonatie, maar er volgt geen bevestigende reactie. Dat is ook logisch: ook al 

wordt, zowel met toch4 als met hè, de suggestie gewekt dat om bevestiging wordt gevraagd, er wordt 

eigenlijk gewoon een oordeel uitgesproken in de vorm van een vraag. Aan het eind van zin (7) wordt 

er door de spreker heengepraat. Daardoor is er in de transcriptie één zacht uitgesproken woordje 

weggevallen:  hè?. Toch4 en  hè duiden samen op een vraag om instemming, maar er is hier geen 

vraagintonatie en er wordt een duidelijk oordeel gegeven. Ongeacht of er een instemmende reactie 

volgt, blijft dit oordeel bestaan.

In  paragraaf  7.6 heb ik  laten  zien  dat  toch4 gebruikt  kan  worden om een eerdere  uitspraak of 

gebeurtenis  in  herinnering  te  brengen bij  de  luisteraar.  Zin  (8)  kan  bijvoorbeeld  geparafraseerd 

worden met Jij begrijpt over wie ik het in de vorige zin had, want volgens mij weet jij wie Nikias is;  

klopt dat?. In dit opzicht toont toch4 overeenkomsten met toch2 (‘redengevend’). Zin (9) volgt op de 

vraag kun jij jezelf voorstellen zonder dat gezin?. De interviewer bedenkt dat hij even moet verdui-

delijken waarom hij zijn vraagt stelt. Zin (9) kan vervolgens geparafraseerd worden met Jij begrijpt  

dat ik de vorige vraag stelde, want jij weet immers (net als ik) dat ’t een beetje jouw anker is.

8. je wéet toch wie Níkias is ? (fn001121.68.3)

9. want 't is tóch een beetje jou uh jouw ánker (fn007247.64.4)
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Het verschil tussen beide zinnen zit vooral in de vraagintonatie bij (8), die bij (9) ontbreekt. Die 

intonatie maakt dat er bij een zin als (8) werkelijk een reactie wordt verwacht en bij (9) niet. De 

spreker mag, zolang de ander niet tegensputtert, hierna aannemen dat zijn gesprekspartner en hij nu 

hetzelfde  denken  of  vinden.  Dit  gebruik  van  toch kan  daarmee  goed  gebruikt  worden  in 

argumentatie. In het algemeen betekent het dan ik kan dit zeggen, want je weet immers....

Het laatste verband dat ik op basis van de grensgevallen heb gevonden is dat tussen toch2 en toch6 

(‘vaststellend’). Eigenlijk hebben alle zinnen in de categorie toch6 een redengevend karakter: omdat 

iets gebeurt of gaat gebeuren, volgt daaruit iets anders.

10. maar je  mag het  ook  wel  op mijn rékening stòrten hoor want  ik  heb het  tôch gepìnd .  

(fn008054.94.16)

11. als ik dan tôch toevallig in de stád bèn dan kan ik meteen voor uh driekwart boe broek voor  

mezélf kìjken . (fn007810.43.4)

Toch zijn zinnen met toch6 te onderscheiden van andere zinnen in de categorie  toch2 op basis van 

hun betekenis (het gebeurt  sowieso,  ongeacht wat er nog voorvalt  of geprobeerd wordt)  en hun 

specifieke intonatiecontour (het punthoedaccent). Toch6 is daarmee een deelcategorie van toch2: het 

heeft alle eigenschappen van toch2, maar heeft er een paar specifieke extra.

Achtereenvolgens  hebben  we inmiddels  de  volgende  verbanden gezien:  toch1 +  toch3,  toch5 als 

deelcatgorie van toch1 en toch3, toch3 + toch4, toch4 + toch2 en toch6 als deelcategorie van toch2. Als 

we al deze verbanden in een schema weergeven, verschijnt onderstaand plaatje. Alle categorieën 

hebben een eigen rondje  en overlappen met een ander rondje als er grensgevallen met die categorie 

zijn. Toch5 is een constructie binnen toch1 + toch3 en toch6 is dat binnen toch2 .

Figuur 9: Polysemiestructuur
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8.2 Overeenstemming

Op basis van de kenmerken van de verschillende categorieën van toch en de grensgevallen die ik 

daartussen gevonden heb,  ben ik in  paragraaf  8.1 tot een polysemiestructuur gekomen. Het valt 

hierbij op dat een lineaire structuur is ontstaan met achtereenvolgens  toch1 (‘tegenstellend’),  toch3 

(‘kwalificerend’), toch4 (‘om instemming vragend’) en toch2 (‘redengevend’). Toch5 (‘suggererend’) 

valt in het grensgebied tussen toch1 en toch3 en toch6 (‘vaststellend’) is een deelcategorie van toch2. 

Alle  categorieën  bevatten  bepaalde  prototypische  gevallen  (grafisch  gezien  vormen  die  het 

middelpunt  van  de  cirkel),  maar  ook  zinnen  die  enkele  eigenschappen  van  andere  categorieën 

bevatten (de overlap tussen de cirkels).  De structuur is  daarmee op te vatten als  een spectrum, 

vergelijkbaar met bijvoorbeeld een lichtspectrum, dat kleuren en tussentinten kent. De lijnvormige 

structuur doet vermoeden dat er in de categorieën een bepaald verband te ontdekken is, zoals de 

golflengte van de lichtgolven dat is bij kleur. Welke eigenschap dat voor  toch precies is, zal ik in 

deze paragraaf laten zien. Ik zal hierbij voorbeeldmateriaal aanhalen dat eerder is  behandeld in 

hoofdstuk 7 en dit vanuit de nieuwe invalshoek bekijken.

De  eigenschap  die  de  verschillende  categorieën  van  toch (zoals  ik  die  gedefinieerd  heb) 

onderscheidt, is volgens mij de mate van ‘overeenstemming’. Hieronder versta ik de presentatie van 

de  visie  van  de  spreker  ten  opzichte  van de  common ground.  De  common ground  bestaat  uit  

gedeelde feiten en veronderstellingen, die zijn ontstaan op basis van cultuur en eerdere uitingen in 

het gesprek (zie Clark 1996). Aan de linkerkant van het spectrum is heel weinig overeenstemming 

met  de  common  ground,  maar  naarmate  men  meer  naar  rechts  gaat,  vindt  men  meer 

overeenstemming.

Helemaal aan de linkerkant van het spectrum staat toch1. Met dit gebruik van toch worden zinnen 

gepresenteerd die niet in overeenstemming zijn met de common ground, maar wel een zekere relatie 

tot een uitspraak of verwachting daarin hebben.

12. even komt Hedwig in de verleiding het ding te laten rinkelen . tóch staat ze tráag op en  

neemt de hóorn van de haàk . (fn001453.26.1)

13. die moet dan langdurig behandeld worden door de fysiotherapeute . en even later kan ze d'r  

servicegame tóch àfmaken . (fn008868.24.8)
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Op basis van de eerste zin in (12) bestaat een bepaalde verwachting. De zin met toch die erop volgt 

is hiermee niet in overeenstemming: de eerste zin wordt weersproken door de tweede zin. Het is 

daarbij wel van belang dat de tweede zin daadwerkelijk een verband heeft met de eerste. Onmogelijk 

zou bijvoorbeeld zijn: * Even overwoog ze de telefoon te laten rinkelen, toch waren de muren van  

haar kamer olijfgroen. Toch lijkt  hier  in  eerste  instantie  voor een tegenstelling te  zorgen, maar 

aangezien er geen relatie bestaat tussen de nieuwe uiting en het voorgaande, ontstaat een onzinnige 

frase. De uiting met toch moet dus een deel uit de common ground kunnen vervangen. In zin (12) 

was duidelijk welke uiting er vervangen werd (namelijk de eerste zin), maar dat kan ook minder 

evident zijn. In dat geval is meer interpretatie nodig om te bepalen waar het om gaat. De tweede zin 

in (13) bevat  toch1 en deze vervangt dus een bekend feit of verwachting. De hoorder kan hieruit 

concluderen  dat  een  langdurige  behandeling  blijkbaar  het  mogelijk  niet  afmaken  van  een 

servicegame impliceert, maar dat deze implicatie voor dit specifieke geval niet geldt.

Bij  toch3 is  de  mate  van  overeenstemming  ongeveer  neutraal:  bij  nuancerend  toch3 is  er 

overeenstemming noch tegenspraak, bij puur versterkend toch3 is reeds enige overeenstemming aan 

te wijzen.

14. en 't kwam ook wel een beetje omdat ik já n toch het gevoel had van nou uh ik kán 't ook niet  

meèr . (fn008156.80.12)

15. âch malle jôngen hóud toch òp . (fn001300.44.5)

Zin (14) ligt nog net aan de kant van weinig  overeenstemming, aangezien daar een mededeling 

wordt gedaan die (vooral voor de spreekster zelf) moeilijk is. In zin (15) zien we een voorbeeld van 

het ongeaccentueerde toch dat Hogeweg, Ramacher en Wottrich (2011) noemen (zie paragraaf 3.7): 

toch wordt hier gebruikt om een imperatief te versterken. De auteurs van het artikel betogen dat het 

uiten van een zin met dit gebruik van  toch ook een weerspreking van de common ground vormt, 

aangezien deze overbodig zou zijn: de hoorder had eigenlijk al moeten weten dat de onderhavige zin 

reeds deel van de gemeenschappelijke kennis is. Deze visie deel ik niet. Uit niets in de context van 

zin (15) blijkt dat de hoorder eerder had kunnen vermoeden dat hij op moest houden. Maar ook voor 

zinnen waarvoor dat wel geldt bewijst het daadwerkelijk gebruik van toch dat het ook een functie 

heeft als de gesprekspartner reeds op de hoogte had kunnen zijn: blijkbaar is het nodig om deze 

kennis weer in herinnering te brengen.
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Toch4 wordt gebruikt met een doel: de spreker streeft naar overeenstemming in de common ground. 

In paragraaf 7.6 zijn meerdere gebruiksmogelijkheden van toch4 aan de orde gekomen. Het streven 

naar overeenstemming is in elk daarvan te herkennen.

16. maar nu is de kans toch grôot dat er uh een overeenkomst zal gevonden worden of ben ik  

veel te optimistisch ? (fv600569.36.6)

17. dat geloof je toch zélf nièt ? (fn001540.18.4)

In zin (16) is de spreker werkelijk op zoek naar een antwoord. Daarmee wil hij samen met zijn 

gesprekspartner  gedeelde  kennis  opbouwen.  In  zin  (17)  is  dat  anders:  daar  wil  de  spreker  zijn 

mening geven.  Hij  doet  dat  echter  met  een  bepaald  doel:  hij  wil  dat  de  luisteraar  zijn  mening 

overneemt. Gebeurt dit, dan ontstaat een gedeelde overtuiging. Zo niet, dan volgt een discussie en 

dan kunnen de gesprekspartners besluiten het niet met elkaar eens te zijn (‘agree to disagree’).

Helemaal rechts in het spectrum staat toch2. Bij dit gebruik van toch wordt er niet meer gezocht naar 

overeenstemming,  maar  wordt  deze  verondersteld.  De  spreker  presenteert  een  bepaalde  ver-

onderstelling als bekend en gedeeld.

18. en je weet tóch dat jíj 't bent (fn007971.247.4)

De context van zin (18) is reeds aan de orde geweest in paragraaf 7.4: er wordt gesproken over een 

vrouw die steeds wakker schrikt als er iemand binnenkomt. De spreekster vindt dat onzin: de vrouw 

weet immers wie de binnenkomer is. Door het op deze manier te presenteren, wordt je meegenomen 

in de argumentatie. De implicatie ‘als je weet wie er binnenkomt, hoef je van het geluid niet meer te  

schrikken’ wordt als gedeelde veronderstelling beschouwd, waarover verder niet meer gesproken 

hoeft te worden. Hiermee kan dit gebruik van toch als slim retorisch middel worden ingezet.

Toch5 en toch6 passen ook op hun plek in het spectrum. Met toch5 wordt een suggestie gedaan die 

waarschijnlijk onverwacht of ongewenst is, wat een tegenspraak met de common ground is. Het gaat 

echter niet om een reeds vaststaand feit, maar om een voorstel en daarmee vormt het alleen mógelijk 

een tegenspraak. Bij toch6 is dat heel anders: daar wordt een situatie gepresenteerd als zonder meer 

waar. Ook hier is (net als bij toch2) geen verdere discussie nodig.
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De  breedte  van  het  spectrum  waarop  ik  toch heb  geplaatst  (van  afwezige  naar  aanwezige 

overeenstemming), laat zien hoe divers dit ene woord kan zijn. Ik blijf daarom van mening dat een 

monoseme opvatting, die ook Hogeweg, Ramacher en Wottrich (2011) vertegenwoordigen, te weinig 

houvast kan bieden. Zij doen weliswaar interessante observaties over het verschil tussen toch en wel, 

maar brengen toch terug tot alleen tegenspraak van de common ground. En dat is volgens mij slechts 

één kant van het spectrum.

Ook dit hoofdstuk wil ik, net als hoofdstuk 7, graag afsluiten met een opmerking over intonatie. Als 

we de accentuering van specifiek het woord  toch  bekijken (waarbij ik de beaccentuering van de 

omgevingswoorden even buiten beschouwing laat), dan zien we aan de linkerkant van het spectrum 

veel accent, in het midden beduidend minder en aan de rechterkant weer veel. Men zou kunnen 

zeggen:  hoe  duidelijker  er  expliciet  wel  of  geen  overeenstemming  met  de  common  ground 

uitgedrukt wordt, hoe meer accent het woord krijgt.

Op basis van de informatie in hoofdstuk 7 en 8 is een volledig beeld ontstaan van het gebruik van 

toch. Hoofdstuk 9 vat al deze informatie samen in de vorm van het beloofde lemma. De categorieën 

zijn hierin gerangschikt in de volgorde van de polysemie uit paragraaf 8.1.
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9. Het lemma

Toch I - Tegenstellend

Frequentie: 21,6% van alle gebruik van toch

Intonatie: Stijgend accent; gevolgd door dalend accent later in de zin

Omgeving: In zinnen waarin werkelijkheid wordt beschreven; in formele context

   a) Gebruik: Voegwoordelijk bijwoord

Functie: Ontkenning van een verwachting

Parafrase: Desondanks

Voorbeeld: Even komt Hedwig in de verleiding het ding te laten rinkelen. 

Tóch staat ze traag op en neemt de hoorn van de haàk.

Opmerking: Voornamelijk schrijftalig

   b) Gebruik: Bijwoord

Functie: Ontkenning van een verwachting

Parafrase: Desondanks

Voorbeeld: Even later kan ze d'r servicegame tóch àfmaken.

   c) Gebruik: Bijwoord aan het einde van de zin

Functie: Inperking van het voorgaande

Parafrase: Tenminste

Voorbeeld: En dan dan zijn we daar nog een pak frieten gaan eten, allee, ik toch.

Opmerking: Typisch Vlaams

Toch II - Suggererend

Frequentie: 2,7% van alle gebruik van toch

Intonatie: Onbeaccentueerd

Omgeving: In zinnen met directieve functie en deontische modaliteit; onderwerp doorgaans in 

tweede persoon; vaak in omgeving van misschien, gewoon, kunnen of moeten
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   a) Gebruik: Modaal partikel in middenveld

Functie: Suggestie aannemelijk maken

Parafrase: Je wilt/verwacht het wellicht niet, maar misschien is het mogelijk om...

Voorbeeld: Natuurlijk verleen je service, maar daar kan je toch geld voor vragen? 

Opmerking: In suggestie of voorstel

Toch III - Kwalificerend

Frequentie: 30,2% van alle gebruik van toch

Intonatie: Onbeaccentueerd

Omgeving: In modale zinnen met een expressieve functie (uitdrukken van mening, gevoel e.d.)

   a) Gebruik: Modaal partikel in middenveld

Functie: Nuanceren

Parafrase: Eigenlijk, best wel

Voorbeeld: Vind 'k toch best wel weer lékker.

Opmerking: Vormt geregeld cluster met andere partikels

   b) Gebruik: Modaal partikel in middenveld

Functie: Versterken

Parafrase: Heel erg, ontzettend

Voorbeeld: Krijg toch allemaal de klere!

Toch IV - Om instemming vragend

Frequentie: 28,4% van alle gebruik van toch

Intonatie: Onbeaccentueerd, vraagintonatie

Omgeving: In vragende zinnen met epistemische modaliteit, in informele context

   a) Gebruik: Modaal partikel in middenveld of als losse uiting na een zin

Functie: Vraag om bevestiging

Parafrase: Is het niet?

Voorbeeld: We gaan morgen uit eten, toch?
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   b) Gebruik: Modaal partikel in middenveld

Functie: Hoop uitspreken en vraag om geruststelling

Parafrase: Hopelijk

Voorbeeld: Ze is toch niet ziek?

Opmerking: Toch wordt gevolgd door wel of niet

   c) Gebruik: Modaal partikel in middenveld

Functie: Mening geven en veronderstellen dat een ander hiermee akkoord gaat

Parafrase: Jij weet/vindt ook dat...

Voorbeeld: Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?

Opmerking: In een retorische vraag

Toch V - Redengevend

Frequentie: 4,7% van alle gebruik van toch

Intonatie: Stijgend accent, gevolgd door stijgend accent later in de zin

Omgeving: In stellende zinnen, in argumentatie

   a) Gebruik: Bijwoord in het middenveld

Functie: Aannemelijk maken van het voorgaande

Parafrase: Immers

Voorbeeld: Ik ga weer verder werken aan mijn scriptie; het moet tóch áf.

Toch VI - Vaststellend

Frequentie: 6,6% van alle gebruik van toch

Intonatie: Stijgend én dalend accent op toch

Omgeving: In stellende zinnen waarin werkelijkheid wordt beschreven; in bereik van negatie

   a) Gebruik: Bijwoord in het middenveld

Functie: Gebeurtenis presenteren als iets dat zeker gebeurt of gaat gebeuren

Parafrase: Sowieso

Voorbeeld: Hij moet niet idioot veel kosten, want als je verhuist dan wil je tôch weer iets

anders.
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10. Evaluatie

De titel van deze scriptie verwijst naar het doel ervan: een lemma over het woord  toch voor een 

partikelwoordenboek. In hoofdstuk 9 is dit lemma te vinden. Alle facetten die in de beschrijving van 

partikels van belang zijn (zie hoofdstuk 2), komen hierbij aan de orde. Uitgaande van semantische 

beschrijvingen  ben  ik  gekomen  tot  pragmatische  categorieën  die  berusten  op  werkelijke 

gebruiksvormen.  Deze  categorieën  zijn  geordend  volgens  de  polysemiestructuur  die  ik  in 

hoofdstuk 8 opgetekend heb. Uiteraard worden overal voorbeelden gegeven die gebaseerd zijn op 

natuurlijk taalgebruik: het zijn zinnen uit het corpus, uitingen die ik om me heen gehoord heb en 

enkele tekstregels uit Nederlandse liedjes.

De betekenis van partikels wordt doorgaans omschreven als zeer ongrijpbaar. Eén van de moeilijkste 

punten bij het maken van het lemma was dan ook het verzinnen van korte, eenduidige benamingen 

voor de categorieën. De namen zijn in fasen tot stand gekomen: ik ben in eerste instantie uitgegaan 

van de beschrijvingen in Van Dale en in andere literatuur. Naar aanleiding van de resultaten van de 

enquête zijn vervolgens enkele grenzen van categorieën verlegd (hoofdstuk 5). Met deze categorieën 

ben ik aan de slag gegaan, maar tijdens het corpusonderzoek bleken nog niet alle vlaggen de lading 

te dekken (hoofdstuk 7). Aan de hand van mijn bevindingen heb ik daarom nog enkele categorieën 

omgedoopt.

Minstens zo interessant als het lemma zelf, is de weg daarnaartoe. Om goed te kunnen zoeken in het 

Corpus Gesproken Nederlands heb ik programmatuur ontwikkeld (hoofdstuk 6). Ik heb afwegingen 

gemaakt over de functionaliteit: welke informatie uit het CGN ik precies wilde bekijken, wat ik met 

mijn eigen annotaties wilde toevoegen, welke gegevens aan elkaar gekoppeld moesten worden en 

hoe  dit  alles  zich  verhield  tot  mijn  onderzoek  naar  toch.  Bij  elk  van  de  keuzes  heb  ik  me 

voornamelijk laten leiden door het lemma dat ik wilde maken; semantiek kwam hierdoor centraal te 

staan. Mijn aanpak bleek echter ook bruikbaar voor onderzoek naar andere talige elementen. Omdat 

er ineens minder beperkingen waren in zoekmogelijkheden en tijd, ontdekte ik dat er andere vragen 

ontstonden dan ik eerder was tegengekomen in mijn studie: het was nu niet meer de vraag wat ik 

kón onderzoeken, maar wat ik wílde onderzoeken.
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Uiteraard heb ik mij, naast het corpusonderzoek, gebaseerd op bestaande literatuur (hoofdstuk 3). Ik 

heb ontdekt dat hier doorgaans zinnige omschrijvingen van enkele gebruiksvormen gegeven werden, 

maar dat zelden een volledig overzicht ontstond. In geen enkel artikel of overzichtswerk waren de 

beschrijvingen dekkend voor alle categorieën.  Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de gekozen 

benadering van de auteurs: geen van de artikelen was gebaseerd op een grote hoeveelheid taaldata.  

Pas  bij  een  uitgebreid  corpusonderzoek  in  een  verzameling  gesproken  taal  kunnen  alle 

gebruiksvormen van partikels naar vormen komen. En zelfs dan kunnen specifieke gevallen nog 

buiten de boot vallen. Een constructie als  kind toch! ben ik in mijn onderzoek bijvoorbeeld niet 

tegengekomen, al heb ik wel het idee dat deze vorm in natuurlijk taalgebruik voorkomt. Juist voor 

een categorie als de partikels, die zo ontzettend veel gebruiksmogelijkheden kennen, is daarom een 

grootscheeps corpusonderzoek nodig. De computer kan bij dit empirisch onderzoek goede diensten 

bewijzen, al blijft de inbreng van een taalkundige natuurlijk altijd onmisbaar.

Tijdens het  onderzoek en de beschrijving hiervan ben ik enkele zaken tegengekomen die nader 

onderzoek  verdienen.  Zo  kwam  in  paragraaf  7.6  en  7.8  een  mogelijke  relatie  tussen  jeugdige 

sprekers en epistemisch modale bepalingen naar voren. Het zou interessant zijn om te onderzoeken 

of er een verband bestaat tussen leeftijd en gebruik van modaliteit in het algemeen. Daarnaast heb ik 

een aantal clusters met een vaste betekenis besproken. Ik heb ervoor gekozen om de meest frequente 

clusters met een versteende betekenis uit te werken, maar ook in de minder frequente groep kunnen 

mogelijk nog bijzondere clusters gevonden worden.

Eén kwestie  is  ook binnen deze  scriptie  lastig  gebleken:  het  onderscheid  tussen  bijwoorden en 

modale  partikels.  Het  lijkt  mij  een  goede  zaak  om hieromtrent  overeenstemming  te  vinden  in 

benadering en terminologie, of eventueel het onderscheid overboord te gooien. Intonatie kan in deze 

discussie  mogelijk een rol  spelen,  maar  dient  wat mij betreft  ook daarbuiten vaker aandacht  te 

krijgen. De melodie van een zin laat gesproken taal namelijk leven en legt de betekenis bloot.

Tot  slot  wil  ik  graag  een  pleitbezorger  zijn  van  corpusonderzoek  in  gesproken  taal.  Mijn 

programmatuur  kan  daarbij  gebruikt  worden:  iedereen  heeft  hiermee  de  mogelijkheid  om  het 

Corpus Gesproken Nederlands aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ik ben erg benieuwd welke 

resultaten  een  onderzoek  naar  andere  partikels  oplevert.  En  wie  weet  komt  er  ooit  nog  dat 

langverwachte partikelwoordenboek van het Nederlands...
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Toch

Hieronder volgen enkele betekenisomschrijvingen van het woord 'toch'. 
Lees deze zorgvuldig door.

1. Tegenstellend
Geeft tegenstelling aan met het voorgaande of met een verwachting. 
Versterkt een tegenstellend voegwoord zoals 'maar'.
Synoniemen: desondanks, niettemin, evenwel, anders dan men denkt/verwacht
Voorbeeld 1: "Hij haalt slechte cijfers, maar is toch niet dom."
Voorbeeld 2: "Het eten was eigenlijk toch wel lekker."

2. Redengevend
Iets wordt gepresenteerd als bekend feit of als reden om iets anders te beslissen.
Synoniemen: immers, want
Voorbeeld 1: A: "Het lijkt wel alsof hier niet geveegd is." B: "Dat doen ze hier toch nooit?"
Voorbeeld 2: "Ik blijf nog even liggen, ik ben nu toch al te laat."

3. Versterkend
Benadrukt een conclusie, een mening, een vraag of een verzoek.
Synoniemen: echt, nu
Voorbeeld 1: "Het is toch zo'n kreng!"
Voorbeeld 2: "Hoe is het toch met Jan?"
Voorbeeld 3: "Luister dan toch!"

4. Vraag om bevestiging
Vraagt om bevestiging of instemming.
Synoniem: vindt/denkt u (ook) niet?
Voorbeeld 1: "Iedereen doet toch mee met de wedstrijd?"
Voorbeeld 2: "Het wordt morgen mooi weer, toch?"

5. Correctie
Ontkrachting, aanpassing of inperking van een eerdere uitspraak.
Synoniemen: eigenlijk, althans
Voorbeeld 1: "Nee, of ja, toch wel."
Voorbeeld 2: A: "Dat meent u niet!" B: "Toch wel."
Voorbeeld 3: "We gaan door Europa reizen, of toch door het noorden ervan."

6. Restcategorie
Alle vormen die niet kunnen worden ondergebracht in categorie 1 t/m 5.

Bekijk nu onderstaande zinnen en kies welke vorm van 'toch' er volgens u wordt gebruikt.
Vrees niet als u het even niet weet; kies voor de optie die het best past bij uw interpretatie van 
‘toch’. 
Misschien een geruststellende gedachte: een fout antwoord bestaat hier niet!

* Required
01. Wat is het toch een lieverd. *

 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

Bijlage I – Enquête
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02. We gaan morgen toch varen? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

03. Je zit op de verkeerde bladzijde, oh nee, bladzijde 16 toch. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

04. Het is toch niet zo gemakkelijk. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

05. Jan toch! *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

06. Als niemand het ermee eens is, waarom voeren we het dan toch in? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

07. Zo moeilijk is dat toch niet? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

08. Staan de hoogtelijnen dicht bij elkaar, of vind je ze toch wel ver uit elkaar staan?
*
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 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

09. Als je toch staat, wil je dan meteen even de afstandsbediening pakken? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

10. Kom nu toch! *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

11. Je kunt toch maar één keer levenslang krijgen, of niet? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

12. Ik euh... ik vind het toch wel leuk als iemand het weet. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

13. Hoe zit dat toch? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

14. Ik zeg toch niets? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend
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 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

15. Verder uithoren heeft geen zin, ik zeg tóch niets. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

16. En toch moeten we wat doen. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

17. Ze zijn toch doorgegaan terwijl de docent er niet was. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

18. Je let toch wel op hè? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

19. Als het makkelijk is, dan doen we dat toch even? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

20. Je hoeft niet extra je best te doen, het lukt uiteindelijk tóch wel. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie
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21. Maar toch bedankt. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

22. Ik zeg toch dat ik van niets weet... *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

23. Ik chargeer een beetje, maar toch. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

24. Toch denk ik dat het niet zo'n goed idee is. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

25. Het is onbegonnen werk om hen te overtuigen, die mensen willen toch niets. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

26. Trek je er niets van aan, het zijn toch maar sukkels. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

27. Stel je toch niet aan! *
 1. Tegenstellend
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 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

28. Dan verkoop je toch gewoon de boot? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

29. Op die manier lukt het allemaal toch nog. *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

30. Dat was best leuk, toch? *
 1. Tegenstellend

 2. Redengevend

 3. Versterkend

 4. Vraag om bevestiging

 5. Correctie

 6. Restcategorie

Extra opmerkingen (optioneel)
Bijvoorbeeld over de betekenisomschrijvingen of over specifieke zinnen.

Naam (optioneel)
Ik vraag uw naam alleen om te weten wie ik mag bedanken voor het invullen van dit formulier.

E-mailadres (optioneel)
Als u de uitkomsten van dit onderzoek wilt ontvangen, kunt u hier uw e-mailadres achterlaten.

Wie heeft u op dit onderzoek geattendeerd? (optioneel)
 Barbara Snel

 Onze Taal

 Other: 

Submit

Powered by Google Docs
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Bijlage II – Vooraf ingevulde enquête

01. Wat is het toch een lieverd.

 3. Versterkend 

02. We gaan morgen toch varen?

 4. Vraag om bevestiging 

03. Je zit op de verkeerde bladzijde, oh nee, bladzijde 16 toch.

 5. Correctie

04. Het is toch niet zo gemakkelijk.

 1. Tegenstellend 

05. Jan toch!

 3. Versterkend 

06. Als niemand het ermee eens is, waarom voeren we het dan toch in?

 1. Tegenstellend 

07. Zo moeilijk is dat toch niet?

 4. Vraag om bevestiging 

08. Staan de hoogtelijnen dicht bij elkaar, of vind je ze toch wel ver uit elkaar staan?

 1. Tegenstellend

09. Als je toch staat, wil je dan meteen even de afstandsbediening pakken?

 6. Restcategorie 

10. Kom nu toch!

 3. Versterkend 

11. Je kunt toch maar één keer levenslang krijgen, of niet?

 4. Vraag om bevestiging 

12. Ik euh... ik vind het toch wel leuk als iemand het weet.

 1. Tegenstellend 
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13. Hoe zit dat toch?

 3. Versterkend 

14. Ik zeg toch niets?

 4. Vraag om bevestiging 

15. Verder uithoren heeft geen zin, ik zeg tóch niets.

 2. Redengevend 

16. En toch moeten we wat doen.

 1. Tegenstellend 

17. Ze zijn toch doorgegaan terwijl de docent er niet was.

 1. Tegenstellend 

18. Je let toch wel op hè?

 4. Vraag om bevestiging 

19. Als het makkelijk is, dan doen we dat toch even?

 6. Restcategorie 

20. Je hoeft niet extra je best te doen, het lukt uiteindelijk tóch wel.

 2. Redengevend 

21. Maar toch bedankt.

 1. Tegenstellend

22. Ik zeg toch dat ik van niets weet...

 3. Versterkend 

23. Ik chargeer een beetje, maar toch.

 1. Tegenstellend 

24. Toch denk ik dat het niet zo'n goed idee is.

 1. Tegenstellend 

25. Het is onbegonnen werk om hen te overtuigen, die mensen willen toch niets.

 2. Redengevend 
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26. Trek je er niets van aan, het zijn toch maar sukkels.

 2. Redengevend 

27. Stel je toch niet aan!

 3. Versterkend 

28. Dan verkoop je toch gewoon de boot?

 6. Restcategorie 

29. Op die manier lukt het allemaal toch nog.

 1. Tegenstellend 

30. Dat was best leuk, toch?

 4. Vraag om bevestiging 
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90 responses

Summary See complete responses

01. W at is het toch een lieverd.
1. Tegenstellend 0 0%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 87 97%

4. Vraag om bevestiging 2 2%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 1 1%

02. W e gaan morgen toch varen?
1. Tegenstellend 0 0%

2. Redengevend 1 1%

3. Versterkend 0 0%

4. Vraag om bevestiging 88 98%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 0 0%

03. Je zit op de verkeerde bladzijde, oh nee, bladzijde 16 toch.
1. Tegenstellend 1 1%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 0 0%

4. Vraag om bevestiging 6 7%

5. Correctie 83 92%

6. Restcategorie 0 0%

04. Het is toch niet zo gemakkelijk.
1. Tegenstellend 60 67%

2. Redengevend 1 1%

3. Versterkend 11 12%

4. Vraag om bevestiging 1 1%

5. Correctie 14 16%

6. Restcategorie 3 3%

Bijlage III – Resultaten enquête per zin
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05. Jan toch!
1. Tegenstellend 0 0%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 66 73%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 2 2%

6. Restcategorie 22 24%

06. Als niemand het ermee eens is, waarom voeren we het dan toch in?
1. Tegenstellend 64 71%

2. Redengevend 7 8%

3. Versterkend 3 3%

4. Vraag om bevestiging 7 8%

5. Correctie 3 3%

6. Restcategorie 6 7%

07. Zo moeilijk is dat toch niet?
1. Tegenstellend 4 4%

2. Redengevend 9 10%

3. Versterkend 14 16%

4. Vraag om bevestiging 59 66%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 4 4%

08. Staan de hoogtelijnen dicht bij  elkaar, of vind je ze toch wel ver uit elkaar staan?
1. Tegenstellend 58 64%

2. Redengevend 2 2%

3. Versterkend 7 8%

4. Vraag om bevestiging 13 14%

5. Correctie 9 10%

6. Restcategorie 1 1%
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09. Als je toch staat, wil je dan meteen even de afstandsbediening pakken?
1. Tegenstellend 1 1%

2. Redengevend 68 76%

3. Versterkend 10 11%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 11 12%

10. Kom nu toch!
1. Tegenstellend 1 1%

2. Redengevend 1 1%

3. Versterkend 76 84%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 12 13%

11. Je kunt toch maar één keer levenslang krijgen, of niet?
1. Tegenstellend 1 1%

2. Redengevend 5 6%

3. Versterkend 2 2%

4. Vraag om bevestiging 79 88%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 3 3%

12. Ik euh... ik vind het toch wel leuk als iemand het weet.
1. Tegenstellend 34 38%

2. Redengevend 14 16%

3. Versterkend 19 21%

4. Vraag om bevestiging 2 2%

5. Correctie 17 19%

6. Restcategorie 4 4%
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13. Hoe zit dat toch?
1. Tegenstellend 0 0%

2. Redengevend 1 1%

3. Versterkend 57 63%

4. Vraag om bevestiging 14 16%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 18 20%

14. Ik zeg toch niets?
1. Tegenstellend 11 12%

2. Redengevend 19 21%

3. Versterkend 15 17%

4. Vraag om bevestiging 39 43%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 5 6%

15. Verder uithoren heeft geen zin, ik zeg tóch niets.
1. Tegenstellend 8 9%

2. Redengevend 40 44%

3. Versterkend 40 44%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 1 1%

16. En toch moeten we wat doen.
1. Tegenstellend 58 64%

2. Redengevend 11 12%

3. Versterkend 15 17%

4. Vraag om bevestiging 1 1%

5. Correctie 3 3%

6. Restcategorie 2 2%
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17. Ze zijn toch doorgegaan terwij l de docent er niet was.
1. Tegenstellend 67 74%

2. Redengevend 8 9%

3. Versterkend 10 11%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 2 2%

6. Restcategorie 3 3%

18. Je let toch wel op hè?
1. Tegenstellend 3 3%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 22 24%

4. Vraag om bevestiging 59 66%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 5 6%

19. Als het makkelijk is, dan doen we dat toch even?
1. Tegenstellend 0 0%

2. Redengevend 29 32%

3. Versterkend 21 23%

4. Vraag om bevestiging 27 30%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 13 14%

20. Je hoeft niet extra je best te doen, het lukt uiteindelijk tóch wel.
1. Tegenstellend 16 18%

2. Redengevend 39 43%

3. Versterkend 32 36%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 2 2%

6. Restcategorie 1 1%
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21. Maar toch bedankt.
1. Tegenstellend 68 76%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 10 11%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 11 12%

22. Ik zeg toch dat ik van niets weet...
1. Tegenstellend 4 4%

2. Redengevend 17 19%

3. Versterkend 63 70%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 3 3%

6. Restcategorie 3 3%

23. Ik chargeer een beetje, maar toch.
1. Tegenstellend 39 43%

2. Redengevend 9 10%

3. Versterkend 11 12%

4. Vraag om bevestiging 1 1%

5. Correctie 12 13%

6. Restcategorie 18 20%

24. Toch denk ik dat het niet zo'n goed idee is.
1. Tegenstellend 62 69%

2. Redengevend 8 9%

3. Versterkend 10 11%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 10 11%

6. Restcategorie 0 0%
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25. Het is onbegonnen werk om hen te overtuigen, die mensen willen toch niets.
1. Tegenstellend 6 7%

2. Redengevend 53 59%

3. Versterkend 28 31%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 2 2%

6. Restcategorie 1 1%

26. Trek je er niets van aan, het zijn toch maar sukkels.
1. Tegenstellend 3 3%

2. Redengevend 59 66%

3. Versterkend 26 29%

4. Vraag om bevestiging 0 0%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 1 1%

27. Stel je toch niet aan!
1. Tegenstellend 0 0%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 76 84%

4. Vraag om bevestiging 1 1%

5. Correctie 2 2%

6. Restcategorie 11 12%

28. Dan verkoop je toch gewoon de boot?
1. Tegenstellend 1 1%

2. Redengevend 18 20%

3. Versterkend 20 22%

4. Vraag om bevestiging 30 33%

5. Correctie 1 1%

6. Restcategorie 20 22%
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29. Op die manier lukt het allemaal toch nog.
1. Tegenstellend 47 52%

2. Redengevend 5 6%

3. Versterkend 18 20%

4. Vraag om bevestiging 2 2%

5. Correctie 7 8%

6. Restcategorie 11 12%

30. Dat was best leuk, toch?
1. Tegenstellend 1 1%

2. Redengevend 0 0%

3. Versterkend 0 0%

4. Vraag om bevestiging 89 99%

5. Correctie 0 0%

6. Restcategorie 0 0%

W ie heeft u op dit onderzoek geattendeerd? (optioneel)
Barbara Snel 9 10%

Onze Taal 29 32%

Other 52 58%

Number of daily responses
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Bijlage IV – Resultaten corpusonderzoek

Algemeen

Frequentie van toch per land – volledige CGN

land toch woorden frequentie (%)

NL 19086 6388126 0.299
VL 10804 3705947 0.292

Frequentie van toch per geslacht – volledige CGN

geslacht toch woorden frequentie (%)

Female 14547 4667021 0.312
Male 15161 5369901 0.282

Frequentie van toch per leeftijdscategorie – volledige CGN

leeftijdscategorie toch woorden frequentie (%)

age0 29 8383 0.346
age1 5816 1834760 0.317
age2 6056 2006239 0.302
age3 4367 1651996 0.264
age4 6025 2128500 0.283
age5 6162 1971815 0.313
ageX 1253 435229 0.288

Frequentie van toch per opleidingsniveau – volledige CGN

opleidingsniveau toch woorden frequentie (%)

edu1 21005 7369898 0.285
edu2 5925 1779338 0.333
edu3 1103 266688 0.414
eduX 1675 620998 0.270

Frequentie van toch per component – volledige CGN

component toch woorden frequentie (%)

a 10881 3057566 0.356
b 2277 627715 0.363
c 4858 1432798 0.339
d 3196 986918 0.324
e 760 152910 0.497
f 2549 865135 0.295
g 1074 380789 0.282
h 877 458356 0.191
i 747 230468 0.324
j 502 201019 0.250
k 246 396282 0.062
l 353 157637 0.224
m 23 19188 0.120
n 290 148997 0.195
o 1257 978295 0.128

- 89 -



Woorden direct voor toch – volledige CGN

lemma voortoch totaal frequentie (%) rel. frequentie

blijkbaar 37 1067 3.47 11.7
uiteindelijk 63 2020 3.12 10.5
jee 11 365 3.01 10.2
schelen 16 591 2.71 9.1
misschien 185 9435 1.96 6.6
me 176 9111 1.93 6.5
waarschijnlijk 59 3135 1.88 6.4
schijnen 16 925 1.73 5.8
meestal 27 1706 1.58 5.3
hoeven 48 3051 1.57 5.3
er 882 61036 1.45 4.9
jongen 44 3103 1.42 4.8
je 1516 109083 1.39 4.7
zijn 4415 318952 1.38 4.7
duren 18 1362 1.32 4.5
klinken 12 951 1.26 4.3
nu 333 27640 1.20 4.1
betreffen 18 1504 1.20 4.0
blijven 76 6837 1.11 3.8
gij 43 3882 1.11 3.7

Woorden direct na toch – volledige CGN

lemma natoch totaal frequentie (%) rel. frequentie

minstens 15 255 5.88 19.9
enigszins 11 193 5.70 19.2
wel 3536 70411 5.02 17.0
tamelijk 14 311 4.50 15.2
liever 36 918 3.92 13.2
logisch 14 409 3.42 11.6
redelijk 30 927 3.24 10.9
nergens 20 692 2.89 9.8
gauw 17 615 2.76 9.3
altijd 314 11574 2.71 9.2
hartstikke 27 1083 2.49 8.4
niks 163 6632 2.46 8.3
nog 1261 53200 2.37 8.0
ergens 65 2753 2.36 8.0
ook 1932 89186 2.17 7.3
niet 2420 113087 2.14 7.2
weer 374 18312 2.04 6.9
min 12 594 2.02 6.8
iets 291 14550 2.00 6.8
raar 33 1660 1.99 6.7

- 90 -



Frequentie van toch per spreker (‘toch-zeggers’), met gemiddelden

spreker toch-zegger geannoteerd toch totaal frequentie (%) relatieve frequentie

N03399 t 1 15 746 2.01 7.01
N01174 t 2 52 5238 0.99 3.46
N01146 t 3 117 12722 0.92 3.20
N08006 t 2 40 5018 0.80 2.78
N00151 t 1 21 3154 0.67 2.32
N01203 t 2 20 3122 0.64 2.23
V40112 t 2 18 2999 0.60 2.09
V90041 t 1 16 2769 0.58 2.01
N04036 t 2 21 3830 0.55 1.91
V40218 t 2 49 9646 0.51 1.77
N03346 t 1 15 3429 0.44 1.52
N01176 t 2 27 6306 0.43 1.49
N03349 t 1 17 4422 0.38 1.34
V90083 t 1 11 3460 0.32 1.11
N01211 t 2 44 14946 0.29 1.03
N00116 t 1 4 3025 0.13 0.46

Groepsgemiddelde (n=16) t 1.63 30.44 5302.00 0.64 2.23
Groepsgemiddelde (n=539) f 1.34 23.46 6532.75 0.41 1.43
Groepsgemiddelde (n=3677) 0.00 4.51 1748.96 0.27 0.93

GEMIDDELDE (n=4232) 0.18 7.02 2371.67 0.29 1.00
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Kruistabellen

Semantiek en zinsvorm – absolute waarden

sem \ zvorm onderbroken stellend uitroepend vragend TOTAAL

1.tegenstellend 13 123 4 17 157
2.redengevend 2 29 1 2 34
3.versterkend 8 186 21 5 220
4.bevestigingsvraag 13 13 2 179 207
5.suggererend 0 14 0 6 20
6.sowieso 2 46 0 0 48
7.restcategorie 4 33 0 5 42
(leeg) 22 0 0 0 22

TOTAAL 64 444 28 214 750

Semantiek en zinsvorm – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ zvorm onderbroken stellend uitroepend vragend TOTAAL

1.tegenstellend 0.97 (.529) 1.32 (.001) 0.68 (.303) 0.38 (.000) 157
2.redengevend 0.69 (.445) 1.44 (.035) 0.79 (.638) 0.21 (.003) 34
3.versterkend 0.43 (.004) 1.43 (.000) 2.56 (.000) 0.08 (.000) 220
4.bevestigingsvraag 0.74 (.157) 0.11 (.000) 0.26 (.017) 3.03 (.000) 207
5.suggererend 0.00 (.181) 1.18 (.301) 0.00 (.474) 1.05 (.507) 20
6.sowieso 0.49 (.224) 1.62 (.001) 0.00 (.166) 0.00 (.000) 48
7.restcategorie 1.12 (.482) 1.33 (.064) 0.00 (.208) 0.42 (.020) 42
(leeg) 11.72 (.000) 0.00 (.000) 0.00 (.440) 0.00 (.002) 22

TOTAAL 64 444 28 214 750

Semantiek en zinsfunctie – absolute waarden

sem \ zfunc assertief commissief declaratief directief expressief (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 105 0 1 11 40 0 157
2.redengevend 23 0 0 4 7 0 34
3.versterkend 71 0 0 12 137 0 220
4.bevestigingsvraag 25 0 0 125 56 1 207
5.suggererend 2 1 0 10 7 0 20
6.sowieso 34 0 0 3 11 0 48
7.restcategorie 25 0 0 4 12 1 42
(leeg) 0 0 0 0 0 22 22

TOTAAL 285 1 1 169 270 24 750

Semantiek en zinsfunctie – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ zfunc assertief commissief declaratief directief expressief (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 1.76 (.000) 0.00 (.811) 4.78 (.189) 0.31 (.000) 0.71 (.011) 0.00 (.006) 157
2.redengevend 1.78 (.007) 0.00 (.956) 0.00 (.956) 0.52 (.119) 0.57 (.078) 0.00 (.337) 34
3.versterkend 0.85 (.078) 0.00 (.746) 0.00 (.746) 0.24 (.000) 1.73 (.000) 0.00 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 0.32 (.000) 0.00 (.759) 0.00 (.759) 2.68 (.000) 0.75 (.012) 0.15 (.010) 207
5.suggererend 0.26 (.018) 37.50 (.026) 0.00 (.974) 2.22 (.017) 0.97 (.569) 0.00 (.527) 20
6.sowieso 1.86 (.001) 0.00 (.938) 0.00 (.938) 0.28 (.005) 0.64 (.073) 0.00 (.215) 48
7.restcategorie 1.57 (.021) 0.00 (.946) 0.00 (.946) 0.42 (.040) 0.79 (.255) 0.74 (.611) 42
(leeg) 0.00 (.000) 0.00 (.971) 0.00 (.971) 0.00 (.007) 0.00 (.000) 31.25 (.000) 22

TOTAAL 285 1 1 169 270 24 750
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Semantiek en modus – absolute waarden

sem \ modus imperatief indicatief infinitief (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 2 116 3 36 157
2.redengevend 0 32 0 2 34
3.versterkend 2 197 5 16 220
4.bevestigingsvraag 0 172 2 33 207
5.suggererend 0 18 1 1 20
6.sowieso 0 48 0 0 48
7.restcategorie 0 25 3 14 42
(leeg) 0 0 0 22 22

TOTAAL 4 608 14 124 750

Semantiek en modus – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ modus imperatief indicatief infinitief (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 2.39 (.205) 0.91 (.147) 1.02 (.562) 1.39 (.033) 157
2.redengevend 0.00 (.834) 1.16 (.219) 0.00 (.530) 0.36 (.080) 34
3.versterkend 1.70 (.328) 1.10 (.061) 1.22 (.392) 0.44 (.000) 220
4.bevestigingsvraag 0.00 (.331) 1.02 (.370) 0.52 (.258) 0.96 (.460) 207
5.suggererend 0.00 (.899) 1.11 (.360) 2.68 (.312) 0.30 (.157) 20
6.sowieso 0.00 (.774) 1.23 (.082) 0.00 (.408) 0.00 (.000) 48
7.restcategorie 0.00 (.799) 0.73 (.062) 3.83 (.045) 2.02 (.012) 42
(leeg) 0.00 (.889) 0.00 (.000) 0.00 (.663) 6.05 (.000) 22

TOTAAL 4 608 14 124 750

Semantiek en actief/passief – absolute waarden

sem \ actpas actief passief (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 113 4 40 157
2.redengevend 32 0 2 34
3.versterkend 197 1 22 220
4.bevestigingsvraag 169 4 34 207
5.suggererend 17 1 2 20
6.sowieso 47 1 0 48
7.restcategorie 25 0 17 42
(leeg) 0 0 22 22

TOTAAL 600 11 139 750

Semantiek en actief/passief – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ actpas actief passief (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.90 (.117) 1.74 (.201) 1.37 (.029) 157
2.redengevend 1.18 (.198) 0.00 (.607) 0.32 (.049) 34
3.versterkend 1.12 (.040) 0.31 (.167) 0.54 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 1.02 (.396) 1.32 (.361) 0.89 (.266) 207
5.suggererend 1.06 (.434) 3.41 (.254) 0.54 (.284) 20
6.sowieso 1.22 (.093) 1.42 (.506) 0.00 (.000) 48
7.restcategorie 0.74 (.072) 0.00 (.540) 2.18 (.003) 42
(leeg) 0.00 (.000) 0.00 (.724) 5.40 (.000) 22

TOTAAL 600 11 139 750
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Semantiek en tempus – absolute waarden

sem \ tempus ott ottt ovt ovtt vtt vttt vvt vvtt (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 65 5 22 2 17 1 4 1 40 157
2.redengevend 24 0 4 0 4 0 0 0 2 34
3.versterkend 158 3 22 6 9 0 0 0 22 220
4.bevestigingsvraag 125 4 21 5 13 0 5 0 34 207
5.suggererend 14 2 0 0 1 0 1 0 2 20
6.sowieso 44 2 2 0 0 0 0 0 0 48
7.restcategorie 21 0 1 0 3 0 0 0 17 42
(leeg) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22

TOTAAL 451 16 72 13 47 1 10 1 139 750

Semantiek en tempus – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ tempus ott ottt ovt ovtt vtt vttt vvt vvtt (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.69 (.000) 1.49 (.246) 1.46 (.053) 0.73 (.488) 1.73 (.023) 4.78 (.189) 1.91 (.160) 4.78 (.189) 1.37 (.029) 157
2.redengevend 1.17 (.241) 0.00 (.484) 1.23 (.412) 0.00 (.555) 1.88 (.167) 0.00 (.956) 0.00 (.635) 0.00 (.956) 0.32 (.049) 34
3.versterkend 1.19 (.009) 0.64 (.310) 1.04 (.453) 1.57 (.186) 0.65 (.118) 0.00 (.746) 0.00 (.053) 0.00 (.746) 0.54 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 1.00 (.495) 0.91 (.548) 1.06 (.429) 1.39 (.291) 1.00 (.535) 0.00 (.759) 1.81 (.146) 0.00 (.759) 0.89 (.266) 207
5.suggererend 1.16 (.320) 4.69 (.069) 0.00 (.146) 0.00 (.707) 0.80 (.643) 0.00 (.974) 3.75 (.234) 0.00 (.974) 0.54 (.284) 20
6.sowieso 1.52 (.004) 1.95 (.273) 0.43 (.161) 0.00 (.435) 0.00 (.049) 0.00 (.938) 0.00 (.527) 0.00 (.938) 0.00 (.000) 48
7.restcategorie 0.83 (.227) 0.00 (.408) 0.25 (.089) 0.00 (.483) 1.14 (.490) 0.00 (.946) 0.00 (.571) 0.00 (.946) 2.18 (.003) 42
(leeg) 0.00 (.000) 0.00 (.625) 0.00 (.121) 0.00 (.683) 0.00 (.252) 0.00 (.971) 0.00 (.746) 0.00 (.971) 5.40 (.000) 22

TOTAAL 451 16 72 13 47 1 10 1 139 750

Semantiek en getal – absolute waarden

sem \ getal plur sing (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 18 99 40 157
2.redengevend 13 19 2 34
3.versterkend 23 175 22 220
4.bevestigingsvraag 31 142 34 207
5.suggererend 2 16 2 20
6.sowieso 12 36 0 48
7.restcategorie 8 17 17 42
(leeg) 0 0 22 22

TOTAAL 107 504 139 750

Semantiek en getal – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ getal plur sing (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.80 (.204) 0.94 (.267) 1.37 (.029) 157
2.redengevend 2.68 (.001) 0.83 (.244) 0.32 (.049) 34
3.versterkend 0.73 (.070) 1.18 (.008) 0.54 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 1.05 (.417) 1.02 (.407) 0.89 (.266) 207
5.suggererend 0.70 (.456) 1.19 (.275) 0.54 (.284) 20
6.sowieso 1.75 (.046) 1.12 (.274) 0.00 (.000) 48
7.restcategorie 1.34 (.254) 0.60 (.015) 2.18 (.003) 42
(leeg) 0.00 (.043) 0.00 (.000) 5.40 (.000) 22

TOTAAL 107 504 139 750
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Semantiek en persoon – absolute waarden

sem \ pers 1e 2e 3e (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 23 11 83 40 157
2.redengevend 13 5 14 2 34
3.versterkend 58 22 118 22 220
4.bevestigingsvraag 26 44 103 34 207
5.suggererend 5 8 5 2 20
6.sowieso 17 11 20 0 48
7.restcategorie 8 5 12 17 42
(leeg) 0 0 0 22 22

TOTAAL 150 106 355 139 750

Semantiek en persoon – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ pers 1e 2e 3e (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.73 (.070) 0.50 (.006) 1.12 (.158) 1.37 (.029) 157
2.redengevend 1.91 (.022) 1.04 (.525) 0.87 (.357) 0.32 (.049) 34
3.versterkend 1.32 (.021) 0.71 (.052) 1.13 (.081) 0.54 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 0.63 (.006) 1.50 (.006) 1.05 (.309) 0.89 (.266) 207
5.suggererend 1.25 (.371) 2.83 (.008) 0.53 (.089) 0.54 (.284) 20
6.sowieso 1.77 (.019) 1.62 (.083) 0.88 (.328) 0.00 (.000) 48
7.restcategorie 0.95 (.537) 0.84 (.455) 0.60 (.039) 2.18 (.003) 42
(leeg) 0.00 (.012) 0.00 (.044) 0.00 (.000) 5.40 (.000) 22

TOTAAL 150 106 355 139 750

Semantiek en binnen negatiebereik – absolute waarden

sem \ negbereik false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 146 11 0 157
2.redengevend 30 4 0 34
3.versterkend 198 21 1 220
4.bevestigingsvraag 169 38 0 207
5.suggererend 18 2 0 20
6.sowieso 31 17 0 48
7.restcategorie 38 4 0 42
(leeg) 2 0 20 22

TOTAAL 632 97 21 750

Semantiek en binnen negatiebereik – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ negbereik false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 1.10 (.104) 0.54 (.017) 0.00 (.012) 157
2.redengevend 1.05 (.425) 0.91 (.551) 0.00 (.386) 34
3.versterkend 1.07 (.153) 0.74 (.088) 0.16 (.015) 220
4.bevestigingsvraag 0.97 (.337) 1.42 (.022) 0.00 (.003) 207
5.suggererend 1.07 (.422) 0.77 (.522) 0.00 (.571) 20
6.sowieso 0.77 (.070) 2.74 (.000) 0.00 (.260) 48
7.restcategorie 1.07 (.350) 0.74 (.367) 0.00 (.308) 42
(leeg) 0.11 (.000) 0.00 (.058) 32.47 (.000) 22

TOTAAL 632 97 21 750
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Semantiek en modaliteit(ja/nee) – absolute waarden

sem \ ismod false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 81 76 0 157
2.redengevend 18 16 0 34
3.versterkend 84 136 0 220
4.bevestigingsvraag 2 205 0 207
5.suggererend 0 20 0 20
6.sowieso 2 46 0 48
7.restcategorie 20 21 1 42
(leeg) 0 1 21 22

TOTAAL 207 521 22 750

Semantiek en modaliteit(ja/nee) – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ ismod false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 1.87 (.000) 0.70 (.000) 0.00 (.010) 157
2.redengevend 1.92 (.008) 0.68 (.062) 0.00 (.369) 34
3.versterkend 1.38 (.002) 0.89 (.068) 0.00 (.002) 220
4.bevestigingsvraag 0.04 (.000) 1.43 (.000) 0.00 (.002) 207
5.suggererend 0.00 (.004) 1.44 (.070) 0.00 (.556) 20
6.sowieso 0.15 (.000) 1.38 (.019) 0.00 (.244) 48
7.restcategorie 1.73 (.015) 0.72 (.068) 0.81 (.651) 42
(leeg) 0.00 (.002) 0.07 (.000) 32.54 (.000) 22

TOTAAL 207 521 22 750

Semantiek en modaliteitstype – absolute waarden

sem \ modsoort deontisch epistemisch (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 22 54 81 157
2.redengevend 8 9 17 34
3.versterkend 75 63 82 220
4.bevestigingsvraag 33 172 2 207
5.suggererend 11 9 0 20
6.sowieso 7 39 2 48
7.restcategorie 9 13 20 42
(leeg) 0 1 21 22

TOTAAL 165 360 225 750

Semantiek en modaliteitstype – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ modsoort deontisch epistemisch (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.64 (.014) 0.72 (.004) 1.72 (.000) 157
2.redengevend 1.07 (.473) 0.55 (.035) 1.67 (.031) 34
3.versterkend 1.55 (.000) 0.60 (.000) 1.24 (.026) 220
4.bevestigingsvraag 0.72 (.029) 1.73 (.000) 0.03 (.000) 207
5.suggererend 2.50 (.006) 0.94 (.508) 0.00 (.002) 20
6.sowieso 0.66 (.172) 1.69 (.001) 0.14 (.000) 48
7.restcategorie 0.97 (.556) 0.64 (.059) 1.59 (.032) 42
(leeg) 0.00 (.008) 0.09 (.000) 3.18 (.000) 22

TOTAAL 165 360 225 750
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Semantiek en accent – absolute waarden

sem \ accent false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 29 128 0 157
2.redengevend 17 17 0 34
3.versterkend 211 9 0 220
4.bevestigingsvraag 183 24 0 207
5.suggererend 18 2 0 20
6.sowieso 1 47 0 48
7.restcategorie 22 20 0 42
(leeg) 2 0 20 22

TOTAAL 483 247 20 750

Semantiek en accent – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ accent false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.29 (.000) 2.48 (.000) 0.00 (.015) 157
2.redengevend 0.78 (.171) 1.52 (.062) 0.00 (.404) 34
3.versterkend 1.49 (.000) 0.12 (.000) 0.00 (.003) 220
4.bevestigingsvraag 1.37 (.000) 0.35 (.000) 0.00 (.004) 207
5.suggererend 1.40 (.101) 0.30 (.040) 0.00 (.587) 20
6.sowieso 0.03 (.000) 2.97 (.000) 0.00 (.278) 48
7.restcategorie 0.81 (.188) 1.45 (.068) 0.00 (.326) 42
(leeg) 0.14 (.000) 0.00 (.001) 34.09 (.000) 22

TOTAAL 483 247 20 750

Semantiek en zinsveld – absolute waarden

sem \ zveld aanloop eerste zinsplaats ellips laatste zinsplaats middenstuk uitloop (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 1 10 40 2 104 0 0 157
2.redengevend 0 0 2 0 32 0 0 34
3.versterkend 0 0 20 0 200 0 0 220
4.bevestigingsvraag 0 0 36 4 167 0 0 207
5.suggererend 0 0 2 0 18 0 0 20
6.sowieso 0 0 0 0 48 0 0 48
7.restcategorie 0 0 17 2 22 1 0 42
(leeg) 0 0 0 0 0 0 22 22

TOTAAL 1 10 117 8 591 1 22 750

Semantiek en zinsveld – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ zveld aanloop eerste zinsplaats ellips laatste zinsplaats middenstuk uitloop (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 4.78 (.189) 4.78 (.000) 1.63 (.002) 1.19 (.499) 0.84 (.027) 0.00 (.811) 0.00 (.010) 157
2.redengevend 0.00 (.956) 0.00 (.635) 0.38 (.100) 0.00 (.696) 1.19 (.176) 0.00 (.956) 0.00 (.369) 34
3.versterkend 0.00 (.746) 0.00 (.053) 0.58 (.005) 0.00 (.095) 1.15 (.013) 0.00 (.746) 0.00 (.002) 220
4.bevestigingsvraag 0.00 (.759) 0.00 (.063) 1.11 (.276) 1.81 (.182) 1.02 (.379) 0.00 (.759) 0.00 (.002) 207
5.suggererend 0.00 (.974) 0.00 (.766) 0.64 (.396) 0.00 (.808) 1.14 (.317) 0.00 (.974) 0.00 (.556) 20
6.sowieso 0.00 (.938) 0.00 (.527) 0.00 (.001) 0.00 (.599) 1.27 (.057) 0.00 (.938) 0.00 (.244) 48
7.restcategorie 0.00 (.946) 0.00 (.571) 2.59 (.000) 4.46 (.075) 0.66 (.025) 17.86 (.054) 0.00 (.291) 42
(leeg) 0.00 (.971) 0.00 (.746) 0.00 (.032) 0.00 (.791) 0.00 (.000) 0.00 (.971) 34.09 (.000) 22

TOTAAL 1 10 117 8 591 1 22 750
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Semantiek en cluster(ja/nee) – absolute waarden

sem \ iscluster false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 140 17 0 157
2.redengevend 28 6 0 34
3.versterkend 110 110 0 220
4.bevestigingsvraag 175 32 0 207
5.suggererend 7 13 0 20
6.sowieso 34 13 1 48
7.restcategorie 33 9 0 42
(leeg) 0 1 21 22

TOTAAL 527 201 22 750

Semantiek en cluster(ja/nee) – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ iscluster false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 1.27 (.002) 0.40 (.000) 0.00 (.010) 157
2.redengevend 1.17 (.222) 0.66 (.195) 0.00 (.369) 34
3.versterkend 0.71 (.000) 1.87 (.000) 0.00 (.002) 220
4.bevestigingsvraag 1.20 (.004) 0.58 (.000) 0.00 (.002) 207
5.suggererend 0.50 (.030) 2.43 (.003) 0.00 (.556) 20
6.sowieso 1.01 (.505) 1.01 (.523) 0.71 (.589) 48
7.restcategorie 1.12 (.281) 0.80 (.312) 0.00 (.291) 42
(leeg) 0.00 (.000) 0.17 (.019) 32.54 (.000) 22

TOTAAL 527 201 22 750

Semantiek en constructie(ja/nee) – absolute waarden

sem \ isconstr false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 130 27 0 157
2.redengevend 33 1 0 34
3.versterkend 195 25 0 220
4.bevestigingsvraag 167 40 0 207
5.suggererend 19 1 0 20
6.sowieso 43 5 0 48
7.restcategorie 36 6 0 42
(leeg) 1 0 21 22

TOTAAL 624 105 21 750

Semantiek en constructie(ja/nee) – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ isconstr false true (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 1.00 (.499) 1.23 (.163) 0.00 (.012) 157
2.redengevend 1.17 (.207) 0.21 (.049) 0.00 (.386) 34
3.versterkend 1.07 (.165) 0.81 (.165) 0.00 (.002) 220
4.bevestigingsvraag 0.97 (.343) 1.38 (.027) 0.00 (.003) 207
5.suggererend 1.14 (.311) 0.36 (.231) 0.00 (.571) 20
6.sowieso 1.08 (.331) 0.74 (.337) 0.00 (.260) 48
7.restcategorie 1.03 (.451) 1.02 (.535) 0.00 (.308) 42
(leeg) 0.05 (.000) 0.00 (.046) 34.09 (.000) 22

TOTAAL 624 105 21 750
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Semantiek en woordsoort – absolute waarden

sem \ wsoort bijwoord discourse partikel modaal partikel voegwoordelijk bijwoord (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 106 19 19 13 0 157
2.redengevend 0 0 33 0 1 34
3.versterkend 0 6 214 0 0 220
4.bevestigingsvraag 0 34 173 0 0 207
5.suggererend 0 0 20 0 0 20
6.sowieso 0 0 48 0 0 48
7.restcategorie 3 10 26 1 2 42
(leeg) 0 0 1 0 21 22

TOTAAL 109 69 534 14 24 750

Semantiek en woordsoort – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ wsoort bijwoord discourse partikel modaal partikel voegwoordelijk bijwoord (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 4.65 (.000) 1.32 (.141) 0.17 (.000) 4.44 (.000) 0.00 (.006) 157
2.redengevend 0.00 (.007) 0.00 (.044) 1.36 (.048) 0.00 (.530) 0.92 (.703) 34
3.versterkend 0.00 (.000) 0.30 (.000) 1.37 (.000) 0.00 (.016) 0.00 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 0.00 (.000) 1.79 (.001) 1.17 (.012) 0.00 (.021) 0.00 (.001) 207
5.suggererend 0.00 (.054) 0.00 (.158) 1.40 (.085) 0.00 (.688) 0.00 (.527) 20
6.sowieso 0.00 (.001) 0.00 (.012) 1.40 (.013) 0.00 (.408) 0.00 (.215) 48
7.restcategorie 0.49 (.141) 2.59 (.006) 0.87 (.268) 1.28 (.544) 1.49 (.389) 42
(leeg) 0.00 (.041) 0.00 (.132) 0.06 (.000) 0.00 (.663) 29.83 (.000) 22

TOTAAL 109 69 534 14 24 750

Semantiek en leeftijdscategorie – absolute waarden

sem \ leeftijdscategorie age1 age2 age3 age4 age5 (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 17 34 22 36 37 11 157
2.redengevend 7 5 7 10 4 1 34
3.versterkend 38 39 43 53 33 14 220
4.bevestigingsvraag 58 49 21 30 39 10 207
5.suggererend 7 7 4 1 1 0 20
6.sowieso 14 14 4 7 8 1 48
7.restcategorie 7 10 4 10 8 3 42
(leeg) 6 3 0 6 6 1 22

TOTAAL 154 161 105 153 136 41 750

Semantiek en leeftijdscategorie – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ leeftijdscategorie age1 age2 age3 age4 age5 (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.53 (.002) 1.01 (.504) 1.00 (.528) 1.12 (.260) 1.30 (.067) 1.28 (.245) 157
2.redengevend 1.00 (.548) 0.69 (.263) 1.47 (.203) 1.44 (.162) 0.65 (.262) 0.54 (.445) 34
3.versterkend 0.84 (.152) 0.83 (.121) 1.40 (.019) 1.18 (.122) 0.83 (.148) 1.16 (.320) 220
4.bevestigingsvraag 1.36 (.011) 1.10 (.260) 0.72 (.073) 0.71 (.027) 1.04 (.426) 0.88 (.422) 207
5.suggererend 1.70 (.122) 1.63 (.143) 1.43 (.308) 0.25 (.085) 0.28 (.122) 0.00 (.335) 20
6.sowieso 1.42 (.124) 1.36 (.157) 0.60 (.199) 0.71 (.238) 0.92 (.495) 0.38 (.262) 48
7.restcategorie 0.81 (.369) 1.11 (.415) 0.68 (.300) 1.17 (.356) 1.05 (.493) 1.31 (.403) 42
(leeg) 1.33 (.300) 0.64 (.305) 0.00 (.046) 1.34 (.295) 1.50 (.213) 0.83 (.662) 22

TOTAAL 154 161 105 153 136 41 750
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Semantiek en opleidingsniveau – absolute waarden

sem \ opleidingsniveau edu1 edu2 edu3 (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 109 32 3 13 157
2.redengevend 23 10 0 1 34
3.versterkend 162 40 2 16 220
4.bevestigingsvraag 144 44 9 10 207
5.suggererend 15 1 2 2 20
6.sowieso 31 15 1 1 48
7.restcategorie 30 7 0 5 42
(leeg) 13 5 3 1 22

TOTAAL 527 154 20 49 750

Semantiek en opleidingsniveau – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ opleidingsniveau edu1 edu2 edu3 (leeg) TOTAAL

1.tegenstellend 0.99 (.471) 0.99 (.530) 0.72 (.397) 1.27 (.232) 157
2.redengevend 0.96 (.481) 1.43 (.167) 0.00 (.404) 0.45 (.349) 34
3.versterkend 1.05 (.265) 0.89 (.240) 0.34 (.067) 1.11 (.367) 220
4.bevestigingsvraag 0.99 (.469) 1.04 (.429) 1.63 (.107) 0.74 (.207) 207
5.suggererend 1.07 (.435) 0.24 (.083) 3.75 (.100) 1.53 (.376) 20
6.sowieso 0.92 (.356) 1.52 (.075) 0.78 (.634) 0.32 (.179) 48
7.restcategorie 1.02 (.489) 0.81 (.369) 0.00 (.326) 1.82 (.143) 42
(leeg) 0.84 (.318) 1.11 (.471) 5.11 (.022) 0.70 (.579) 22

TOTAAL 527 154 20 49 750

Semantiek en land – absolute waarden

sem \ land NL VL TOTAAL

1.tegenstellend 83 74 157
2.redengevend 25 9 34
3.versterkend 136 84 220
4.bevestigingsvraag 141 66 207
5.suggererend 17 3 20
6.sowieso 28 20 48
7.restcategorie 24 18 42
(leeg) 13 9 22

TOTAAL 467 283 750

Semantiek en land – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ land NL VL TOTAAL

1.tegenstellend 0.85 (.059) 1.25 (.030) 157
2.redengevend 1.18 (.227) 0.70 (.175) 34
3.versterkend 0.99 (.486) 1.01 (.471) 220
4.bevestigingsvraag 1.09 (.131) 0.84 (.080) 207
5.suggererend 1.37 (.126) 0.40 (.056) 20
6.sowieso 0.94 (.408) 1.10 (.358) 48
7.restcategorie 0.92 (.382) 1.14 (.325) 42
(leeg) 0.95 (.496) 1.08 (.450) 22

TOTAAL 467 283 750
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Semantiek en regio jeugd – absolute waarden

rj \ sem 1.tegenstellend 2.redengevend 3.versterkend 4.bevestigingsvraag 5.suggererend 6.sowieso 7.restcategorie (leeg) TOTAAL

regN1a 8 2 10 12 0 3 2 1 38
regN1b 10 4 12 7 1 3 4 0 41
regN1c 3 0 4 3 0 2 0 0 12
regN2a 0 1 1 7 1 0 0 0 10
regN2b 3 0 3 11 0 2 1 0 20
regN2c 8 2 14 15 1 4 1 3 48
regN2d 5 0 2 4 0 0 1 0 12
regN2e 0 0 1 4 0 0 0 0 5
regN2f 1 0 1 2 0 0 0 0 4
regN3a 5 1 4 12 1 3 1 1 28
regN3b 2 2 5 9 0 2 1 0 21
regN3c 2 1 3 2 1 1 0 0 10
regN3d 1 0 2 1 0 1 0 2 7
regN3e 1 0 1 1 0 2 0 0 5
regN4a 11 3 35 30 7 3 2 2 93
regN4b 2 2 7 5 1 1 4 3 25
regNx 2 0 2 0 0 0 0 0 4
regV1 25 4 24 24 2 4 0 0 83
regV2 18 2 15 15 0 3 7 4 64
regV3 19 3 16 11 1 5 6 0 61
regV4 10 0 29 15 0 7 4 5 70
regX 20 6 27 13 4 1 8 1 80
regZ 0 1 2 1 0 1 0 0 5
(leeg) 1 0 0 3 0 0 0 0 4

TOTAAL 157 34 220 207 20 48 42 22 750

Semantiek en regio jeugd – relatieve waarden (significantiewaarden)

rj \ sem 1.tegenstellend 2.redengevend 3.versterkend 4.bevestigingsvraag 5.suggererend 6.sowieso 7.restcategorie (leeg) TOTAAL

regN1a 1.01 (.541) 1.16 (.514) 0.90 (.441) 1.14 (.359) 0.00 (.363) 1.23 (.439) 0.94 (.642) 0.90 (.694) 38
regN1b 1.17 (.357) 2.15 (.118) 1.00 (.573) 0.62 (.122) 0.91 (.701) 1.14 (.488) 1.74 (.200) 0.00 (.300) 41
regN1c 1.19 (.459) 0.00 (.580) 1.14 (.468) 0.91 (.578) 0.00 (.726) 2.60 (.180) 0.00 (.511) 0.00 (.703) 12
regN2a 0.00 (.123) 2.21 (.365) 0.34 (.209) 2.54 (.023) 3.75 (.234) 0.00 (.527) 0.00 (.571) 0.00 (.746) 10
regN2b 0.72 (.397) 0.00 (.404) 0.51 (.162) 1.99 (.025) 0.00 (.587) 1.56 (.366) 0.89 (.692) 0.00 (.556) 20
regN2c 0.80 (.326) 0.92 (.629) 0.99 (.562) 1.13 (.350) 0.78 (.634) 1.30 (.369) 0.37 (.250) 2.13 (.168) 48
regN2d 1.99 (.110) 0.00 (.580) 0.57 (.317) 1.21 (.422) 0.00 (.726) 0.00 (.464) 1.49 (.489) 0.00 (.703) 12
regN2e 0.00 (.351) 0.00 (.797) 0.68 (.569) 2.90 (.051) 0.00 (.875) 0.00 (.726) 0.00 (.756) 0.00 (.864) 5
regN2f 1.19 (.567) 0.00 (.834) 0.85 (.672) 1.81 (.302) 0.00 (.899) 0.00 (.774) 0.00 (.799) 0.00 (.889) 4
regN3a 0.85 (.468) 0.79 (.638) 0.49 (.087) 1.55 (.092) 1.34 (.526) 1.67 (.267) 0.64 (.535) 1.22 (.560) 28
regN3b 0.45 (.185) 2.10 (.247) 0.81 (.420) 1.55 (.132) 0.00 (.571) 1.49 (.389) 0.85 (.671) 0.00 (.540) 21
regN3c 0.96 (.651) 2.21 (.365) 1.02 (.562) 0.72 (.479) 3.75 (.234) 1.56 (.473) 0.00 (.571) 0.00 (.746) 10
regN3d 0.68 (.569) 0.00 (.728) 0.97 (.662) 0.52 (.424) 0.00 (.830) 2.23 (.361) 0.00 (.676) 9.74 (.018) 7
regN3e 0.96 (.719) 0.00 (.797) 0.68 (.569) 0.72 (.599) 0.00 (.875) 6.25 (.041) 0.00 (.756) 0.00 (.864) 5
regN4a 0.57 (.026) 0.71 (.392) 1.28 (.083) 1.17 (.217) 2.82 (.013) 0.50 (.154) 0.38 (.107) 0.73 (.486) 93
regN4b 0.38 (.106) 1.76 (.313) 0.95 (.549) 0.72 (.313) 1.50 (.487) 0.63 (.525) 2.86 (.054) 4.09 (.038) 25
regNx 2.39 (.205) 0.00 (.834) 1.70 (.328) 0.00 (.331) 0.00 (.899) 0.00 (.774) 0.00 (.799) 0.00 (.889) 4
regV1 1.44 (.048) 1.06 (.519) 0.99 (.525) 1.05 (.437) 0.90 (.619) 0.75 (.387) 0.00 (.009) 0.00 (.087) 83
regV2 1.34 (.131) 0.69 (.445) 0.80 (.227) 0.85 (.311) 0.00 (.181) 0.73 (.414) 1.95 (.071) 2.13 (.121) 64
regV3 1.49 (.059) 1.08 (.523) 0.89 (.382) 0.65 (.088) 0.61 (.516) 1.28 (.352) 1.76 (.131) 0.00 (.167) 61
regV4 0.68 (.134) 0.00 (.042) 1.41 (.043) 0.78 (.191) 0.00 (.154) 1.56 (.166) 1.02 (.551) 2.44 (.057) 70
regX 1.19 (.241) 1.65 (.159) 1.15 (.256) 0.59 (.025) 1.88 (.167) 0.20 (.036) 1.79 (.084) 0.43 (.320) 80
regZ 0.00 (.351) 4.41 (.203) 1.36 (.431) 0.72 (.599) 0.00 (.875) 3.13 (.274) 0.00 (.756) 0.00 (.864) 5
(leeg) 1.19 (.567) 0.00 (.834) 0.00 (.309) 2.72 (.100) 0.00 (.899) 0.00 (.774) 0.00 (.799) 0.00 (.889) 4

TOTAAL 157 34 220 207 20 48 42 22 750
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Semantiek en component – absolute waarden

cmp \ sem 1.tegenstellend 2.redengevend 3.versterkend 4.bevestigingsvraag 5.suggererend 6.sowieso 7.restcategorie (leeg) TOTAAL

a 41 12 80 99 9 22 17 11 291
b 16 2 23 7 2 1 7 0 58
c 24 7 34 45 3 13 3 3 132
d 15 3 16 19 1 8 4 5 71
e 3 3 8 2 2 0 2 1 21
f 18 4 20 11 2 0 2 1 58
g 2 0 13 2 1 1 0 0 19
h 3 1 4 5 0 0 0 1 14
i 8 1 8 1 0 0 4 0 22
j 5 0 6 5 0 0 3 0 19
k 4 0 0 0 0 1 0 0 5
l 5 0 2 1 0 0 0 0 8
m 1 0 1 0 0 0 0 0 2
n 2 0 1 0 0 0 0 0 3
o 10 1 4 10 0 2 0 0 27

TOTAAL 157 34 220 207 20 48 42 22 750

Semantiek en component – relatieve waarden (significantiewaarden)

cmp \ sem 1.tegenstellend 2.redengevend 3.versterkend 4.bevestigingsvraag 5.suggererend 6.sowieso 7.restcategorie (leeg) TOTAAL

a 0.67 (.003) 0.91 (.441) 0.94 (.292) 1.23 (.018) 1.16 (.374) 1.18 (.243) 1.04 (.464) 1.29 (.240) 291
b 1.32 (.164) 0.76 (.511) 1.35 (.093) 0.44 (.009) 1.29 (.458) 0.27 (.114) 2.16 (.047) 0.00 (.182) 58
c 0.87 (.278) 1.17 (.391) 0.88 (.247) 1.24 (.088) 0.85 (.532) 1.54 (.087) 0.41 (.063) 0.77 (.458) 132
d 1.01 (.521) 0.93 (.598) 0.77 (.168) 0.97 (.506) 0.53 (.435) 1.76 (.090) 1.01 (.562) 2.40 (.060) 71
e 0.68 (.359) 3.15 (.072) 1.30 (.278) 0.35 (.071) 3.57 (.109) 0.00 (.260) 1.70 (.329) 1.62 (.460) 21
f 1.48 (.067) 1.52 (.270) 1.18 (.263) 0.69 (.124) 1.29 (.458) 0.00 (.024) 0.62 (.369) 0.59 (.493) 58
g 0.50 (.241) 0.00 (.422) 2.33 (.005) 0.38 (.105) 1.97 (.398) 0.82 (.657) 0.00 (.345) 0.00 (.573) 19
h 1.02 (.562) 1.58 (.470) 0.97 (.608) 1.29 (.345) 0.00 (.688) 0.00 (.408) 0.00 (.456) 2.44 (.337) 14
i 1.74 (.095) 1.00 (.631) 1.24 (.320) 0.16 (.016) 0.00 (.556) 0.00 (.244) 3.25 (.036) 0.00 (.524) 22
j 1.26 (.367) 0.00 (.422) 1.08 (.484) 0.95 (.573) 0.00 (.602) 0.00 (.296) 2.82 (.092) 0.00 (.573) 19
k 3.82 (.022) 0.00 (.797) 0.00 (.230) 0.00 (.251) 0.00 (.875) 3.13 (.274) 0.00 (.756) 0.00 (.864) 5
l 2.99 (.028) 0.00 (.696) 0.85 (.584) 0.45 (.352) 0.00 (.808) 0.00 (.599) 0.00 (.639) 0.00 (.791) 8
m 2.39 (.342) 0.00 (.913) 1.70 (.444) 0.00 (.576) 0.00 (.948) 0.00 (.880) 0.00 (.894) 0.00 (.943) 2
n 3.18 (.131) 0.00 (.873) 1.14 (.585) 0.00 (.437) 0.00 (.923) 0.00 (.825) 0.00 (.845) 0.00 (.916) 3
o 1.77 (.061) 0.82 (.654) 0.51 (.103) 1.34 (.217) 0.00 (.487) 1.16 (.516) 0.00 (.220) 0.00 (.453) 27

TOTAAL 157 34 220 207 20 48 42 22 750
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Combinaties met andere woorden

hè in zin met toch – absolute waarden

sem \ he false true TOTAAL

1.tegenstellend 150 7 157
2.redengevend 31 3 34
3.versterkend 203 17 220
4.bevestigingsvraag 187 20 207
5.suggererend 19 1 20
6.sowieso 45 3 48
7.restcategorie 41 1 42
(leeg) 22 0 22

TOTAAL 698 52 750

hè in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ he false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.03 (.374) 0.64 (.149) 157
2.redengevend 0.98 (.501) 1.27 (.419) 34
3.versterkend 0.99 (.462) 1.11 (.360) 220
4.bevestigingsvraag 0.97 (.336) 1.39 (.090) 207
5.suggererend 1.02 (.496) 0.72 (.596) 20
6.sowieso 1.01 (.502) 0.90 (.574) 48
7.restcategorie 1.05 (.399) 0.34 (.212) 42
(leeg) 1.07 (.396) 0.00 (.217) 22

TOTAAL 698 52 750

wel in zin met toch – absolute waarden

sem \ wel false true TOTAAL

1.tegenstellend 132 25 157
2.redengevend 30 4 34
3.versterkend 145 75 220
4.bevestigingsvraag 193 14 207
5.suggererend 18 2 20
6.sowieso 42 6 48
7.restcategorie 38 4 42
(leeg) 21 1 22

TOTAAL 619 131 750

wel in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ wel false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.02 (.422) 0.91 (.364) 157
2.redengevend 1.07 (.381) 0.67 (.292) 34
3.versterkend 0.80 (.001) 1.95 (.000) 220
4.bevestigingsvraag 1.13 (.031) 0.39 (.000) 207
5.suggererend 1.09 (.388) 0.57 (.321) 20
6.sowieso 1.06 (.371) 0.72 (.267) 48
7.restcategorie 1.10 (.304) 0.55 (.143) 42
(leeg) 1.16 (.280) 0.26 (.103) 22

TOTAAL 619 131 750

- 103 -



maar in zin met toch – absolute waarden

sem \ maar false true TOTAAL

1.tegenstellend 99 58 157
2.redengevend 26 8 34
3.versterkend 150 70 220
4.bevestigingsvraag 151 56 207
5.suggererend 8 12 20
6.sowieso 37 11 48
7.restcategorie 34 8 42
(leeg) 18 4 22

TOTAAL 523 227 750

maar in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ maar false true TOTAAL

1.tegenstellend 0.90 (.151) 1.22 (.070) 157
2.redengevend 1.10 (.344) 0.78 (.299) 34
3.versterkend 0.98 (.399) 1.05 (.349) 220
4.bevestigingsvraag 1.05 (.282) 0.89 (.210) 207
5.suggererend 0.57 (.062) 1.98 (.021) 20
6.sowieso 1.11 (.290) 0.76 (.215) 48
7.restcategorie 1.16 (.210) 0.63 (.112) 42
(leeg) 1.17 (.279) 0.60 (.205) 22

TOTAAL 523 227 750

gewoon in zin met toch – absolute waarden

sem \ gewoon false true TOTAAL

1.tegenstellend 154 3 157
2.redengevend 33 1 34
3.versterkend 213 7 220
4.bevestigingsvraag 203 4 207
5.suggererend 18 2 20
6.sowieso 45 3 48
7.restcategorie 41 1 42
(leeg) 22 0 22

TOTAAL 729 21 750

gewoon in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ gewoon false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.01 (.464) 0.68 (.359) 157
2.redengevend 1.00 (.543) 1.05 (.614) 34
3.versterkend 1.00 (.491) 1.14 (.419) 220
4.bevestigingsvraag 1.01 (.455) 0.69 (.312) 207
5.suggererend 0.93 (.428) 3.57 (.109) 20
6.sowieso 0.96 (.439) 2.23 (.153) 48
7.restcategorie 1.00 (.511) 0.85 (.671) 42
(leeg) 1.03 (.476) 0.00 (.540) 22

TOTAAL 729 21 750
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misschien in zin met toch – absolute waarden

sem \ misschien false true TOTAAL

1.tegenstellend 153 4 157
2.redengevend 34 0 34
3.versterkend 214 6 220
4.bevestigingsvraag 207 0 207
5.suggererend 16 4 20
6.sowieso 47 1 48
7.restcategorie 42 0 42
(leeg) 22 0 22

TOTAAL 735 15 750

misschien in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ misschien false true TOTAAL

1.tegenstellend 0.99 (.491) 1.27 (.384) 157
2.redengevend 1.02 (.477) 0.00 (.506) 34
3.versterkend 0.99 (.467) 1.36 (.280) 220
4.bevestigingsvraag 1.02 (.380) 0.00 (.016) 207
5.suggererend 0.82 (.245) 10.00 (.001) 20
6.sowieso 1.00 (.536) 1.04 (.617) 48
7.restcategorie 1.02 (.469) 0.00 (.432) 42
(leeg) 1.02 (.491) 0.00 (.644) 22

TOTAAL 735 15 750

kunnen (lemma) in zin met toch – absolute waarden

sem \ kunnen false true TOTAAL

1.tegenstellend 142 15 157
2.redengevend 31 3 34
3.versterkend 197 23 220
4.bevestigingsvraag 189 18 207
5.suggererend 11 9 20
6.sowieso 42 6 48
7.restcategorie 37 5 42
(leeg) 21 1 22

TOTAAL 670 80 750

kunnen (lemma) in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ kunnen false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.01 (.450) 0.90 (.393) 157
2.redengevend 1.02 (.479) 0.83 (.509) 34
3.versterkend 1.00 (.498) 0.98 (.516) 220
4.bevestigingsvraag 1.02 (.378) 0.82 (.224) 207
5.suggererend 0.62 (.056) 4.22 (.000) 20
6.sowieso 0.98 (.485) 1.17 (.405) 48
7.restcategorie 0.99 (.509) 1.12 (.464) 42
(leeg) 1.07 (.410) 0.43 (.320) 22

TOTAAL 670 80 750
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moeten (lemma) in zin met toch – absolute waarden

sem \ moeten false true TOTAAL

1.tegenstellend 148 9 157
2.redengevend 29 5 34
3.versterkend 200 20 220
4.bevestigingsvraag 195 12 207
5.suggererend 13 7 20
6.sowieso 39 9 48
7.restcategorie 38 4 42
(leeg) 21 1 22

TOTAAL 683 67 750

moeten (lemma) in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ moeten false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.04 (.334) 0.64 (.106) 157
2.redengevend 0.94 (.404) 1.65 (.191) 34
3.versterkend 1.00 (.508) 1.02 (.499) 220
4.bevestigingsvraag 1.03 (.305) 0.65 (.073) 207
5.suggererend 0.71 (.129) 3.92 (.002) 20
6.sowieso 0.89 (.260) 2.10 (.031) 48
7.restcategorie 0.99 (.527) 1.07 (.517) 42
(leeg) 1.05 (.444) 0.51 (.415) 22

TOTAAL 683 67 750

denken (lemma) in zin met toch – absolute waarden

sem \ denken false true TOTAAL

1.tegenstellend 153 4 157
2.redengevend 33 1 34
3.versterkend 192 28 220
4.bevestigingsvraag 203 4 207
5.suggererend 18 2 20
6.sowieso 45 3 48
7.restcategorie 39 3 42
(leeg) 22 0 22

TOTAAL 705 45 750

denken (lemma) in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ denken false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.04 (.323) 0.42 (.041) 157
2.redengevend 1.03 (.450) 0.49 (.395) 34
3.versterkend 0.93 (.121) 2.12 (.000) 220
4.bevestigingsvraag 1.04 (.254) 0.32 (.005) 207
5.suggererend 0.96 (.487) 1.67 (.337) 20
6.sowieso 1.00 (.532) 1.04 (.550) 48
7.restcategorie 0.99 (.511) 1.19 (.462) 42
(leeg) 1.06 (.414) 0.00 (.267) 22

TOTAAL 705 45 750
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vinden (lemma) in zin met toch – absolute waarden

sem \ vinden false true TOTAAL

1.tegenstellend 149 8 157
2.redengevend 32 2 34
3.versterkend 201 19 220
4.bevestigingsvraag 202 5 207
5.suggererend 20 0 20
6.sowieso 48 0 48
7.restcategorie 38 4 42
(leeg) 21 1 22

TOTAAL 711 39 750

vinden (lemma) in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ vinden false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.00 (.509) 0.98 (.570) 157
2.redengevend 0.99 (.530) 1.13 (.528) 34
3.versterkend 0.96 (.284) 1.66 (.024) 220
4.bevestigingsvraag 1.03 (.329) 0.46 (.042) 207
5.suggererend 1.05 (.436) 0.00 (.353) 20
6.sowieso 1.05 (.372) 0.00 (.082) 48
7.restcategorie 0.95 (.424) 1.83 (.177) 42
(leeg) 1.01 (.518) 0.87 (.683) 22

TOTAAL 711 39 750

denken/vinden (lemma) in zin met toch – absolute waarden

sem \ denken vinden false true TOTAAL

1.tegenstellend 145 12 157
2.redengevend 31 3 34
3.versterkend 178 42 220
4.bevestigingsvraag 198 9 207
5.suggererend 18 2 20
6.sowieso 45 3 48
7.restcategorie 35 7 42
(leeg) 21 1 22

TOTAAL 671 79 750

denken/vinden (lemma) in zin met toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ denken vinden false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.03 (.350) 0.73 (.157) 157
2.redengevend 1.02 (.483) 0.84 (.519) 34
3.versterkend 0.90 (.063) 1.81 (.000) 220
4.bevestigingsvraag 1.07 (.149) 0.41 (.002) 207
5.suggererend 1.01 (.522) 0.95 (.648) 20
6.sowieso 1.05 (.395) 0.59 (.256) 48
7.restcategorie 0.93 (.373) 1.58 (.159) 42
(leeg) 1.07 (.412) 0.43 (.326) 22

TOTAAL 671 79 750
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als voor toch – absolute waarden

sem \ als false true TOTAAL

1.tegenstellend 146 11 157
2.redengevend 34 0 34
3.versterkend 198 22 220
4.bevestigingsvraag 199 8 207
5.suggererend 19 1 20
6.sowieso 44 4 48
7.restcategorie 37 5 42
(leeg) 21 1 22

TOTAAL 698 52 750

als voor toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ als false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.00 (.518) 1.01 (.527) 157
2.redengevend 1.07 (.359) 0.00 (.094) 34
3.versterkend 0.97 (.306) 1.44 (.059) 220
4.bevestigingsvraag 1.03 (.311) 0.56 (.051) 207
5.suggererend 1.02 (.496) 0.72 (.596) 20
6.sowieso 0.98 (.498) 1.20 (.426) 48
7.restcategorie 0.95 (.406) 1.72 (.170) 42
(leeg) 1.03 (.484) 0.66 (.549) 22

TOTAAL 698 52 750

nu/nou voor toch – absolute waarden

sem \ nu nou false true TOTAAL

1.tegenstellend 142 15 157
2.redengevend 33 1 34
3.versterkend 189 31 220
4.bevestigingsvraag 201 6 207
5.suggererend 18 2 20
6.sowieso 38 10 48
7.restcategorie 37 5 42
(leeg) 22 0 22

TOTAAL 680 70 750

nu/nou voor toch – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ nu nou false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.00 (.510) 1.02 (.499) 157
2.redengevend 1.07 (.370) 0.32 (.174) 34
3.versterkend 0.95 (.206) 1.51 (.017) 220
4.bevestigingsvraag 1.07 (.140) 0.31 (.000) 207
5.suggererend 0.99 (.550) 1.07 (.557) 20
6.sowieso 0.87 (.219) 2.23 (.016) 48
7.restcategorie 0.97 (.471) 1.28 (.355) 42
(leeg) 1.10 (.351) 0.00 (.128) 22

TOTAAL 680 70 750
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toch ook – absolute waarden

sem \ ook false true TOTAAL

1.tegenstellend 154 3 157
2.redengevend 30 4 34
3.versterkend 208 12 220
4.bevestigingsvraag 184 23 207
5.suggererend 19 1 20
6.sowieso 48 0 48
7.restcategorie 41 1 42
(leeg) 20 2 22

TOTAAL 704 46 750

toch ook – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ ook false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.04 (.284) 0.31 (.013) 157
2.redengevend 0.94 (.409) 1.92 (.158) 34
3.versterkend 1.01 (.465) 0.89 (.409) 220
4.bevestigingsvraag 0.95 (.208) 1.81 (.005) 207
5.suggererend 1.01 (.511) 0.82 (.653) 20
6.sowieso 1.07 (.346) 0.00 (.052) 48
7.restcategorie 1.04 (.421) 0.39 (.272) 42
(leeg) 0.97 (.501) 1.48 (.391) 22

TOTAAL 704 46 750

toch wel/niet – absolute waarden

sem \ wel niet false true TOTAAL

1.tegenstellend 136 21 157
2.redengevend 29 5 34
3.versterkend 157 63 220
4.bevestigingsvraag 176 31 207
5.suggererend 17 3 20
6.sowieso 33 15 48
7.restcategorie 39 3 42
(leeg) 20 2 22

TOTAAL 607 143 750

toch wel/niet – relatieve waarden (significantiewaarden)

sem \ wel niet false true TOTAAL

1.tegenstellend 1.07 (.205) 0.70 (.052) 157
2.redengevend 1.05 (.413) 0.77 (.371) 34
3.versterkend 0.88 (.037) 1.50 (.001) 220
4.bevestigingsvraag 1.05 (.241) 0.79 (.093) 207
5.suggererend 1.05 (.453) 0.79 (.470) 20
6.sowieso 0.85 (.190) 1.64 (.046) 48
7.restcategorie 1.15 (.211) 0.37 (.041) 42
(leeg) 1.12 (.331) 0.48 (.210) 22

TOTAAL 607 143 750
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Bijlage V – Dvd met demonstratieversie programmatuur

In een papieren exemplaar van deze masterscriptie vindt u onderaan deze pagina een dvd met de 

demonstratieversie  van de  programmatuur  die  ik  heb ontwikkeld voor  mijn  onderzoek.  De dvd 

illustreert de werkwijze van het handmatig annoteren in het formulier. Bovendien is het mogelijk om 

het CGN te doorzoeken met behulp van SQL-zoekopdrachten. Deze kunnen worden uitgevoerd met 

het programma psql, zoals beschreven in de handleiding op de dvd.

De  demonstratieversie  is  beschikbaar  gemaakt  als  een  zogeheten  ‘virtuele  machine’.  Dit  werkt 

weliswaar iets langzamer, maar het vergemakkelijkt de installatie aanzienlijk. In de virtuele machine 

zijn namelijk alle benodigde softwarepakketten reeds geïnstalleerd. Bovendien is de programmatuur 

hiermee  bruikbaar  in  vrijwel  ieder  besturingssysteem.  Alleen  de  installatie  van  het  programma 

VirtualBox is vereist (zie de handleiding op de dvd). Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met 

de auteur.
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