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In onze onderwijspraktijk aan de Universiteit van Oldenburg (DE) merkten wij dat er behoefte was aan een nieuwe inleiding in
de Nederlandse taalkunde. Bestaande inleidingen waren vaak niet meer actueel, of niet in het Nederlands geschreven, of
beperkten zich tot deelgebieden van de (Nederlandse) taalkunde. Ook waren de inleidingen niet altijd even geschikt voor
studenten die Nederlands als vreemde taal studeren. Zodoende ontstond bij ons het idee om zelf een inleiding te schrijven die
aan deze vraag voldoet.
Om dat idee uit te werken hebben we keuzes moeten maken. Om te beginnen: wat komt er wel en niet in? Ons doel was om
studenten een inleiding te geven in de taalkunde, waarbij we ons concentreren op het Nederlands en de Nederlandse
taalkunde. We willen dat studenten met dit boek kennismaken met de basisbegrippen en modellen uit de taalkunde. Daarbij
komen alle talige niveaus aan bod, van de kleinste delen (klanken) tot grote eenheden (gesprekken).
Het boek is geschreven vanuit het taalkundig raamwerk waarin wij als auteurs werken, de generatieve grammatica. Dat was
voor ons de meest natuurlijke manier om dit boek te schrijven. We wilden dat niet dogmatisch te doen, en waar zinvol hebben
we verschillen en overeenkomsten met andere theorieën besproken.
Onze inleiding houdt uitdrukkelijk rekening met lezers die niet-moedertaalsprekers zijn. In de verschillende hoofdstukken
worden daarom ook voorbeelden uit andere talen dan het Nederlands gegeven. Lezers worden aangemoedigd voorbeelden uit
hun eigen taal te bedenken om bepaalde verschijnselen te bestuderen. We leggen taalkundige concepten uit van de
verschillende taalkundige deelgebieden aan de hand van taalvergelijkende voorbeelden. Verder geven we inkijkjes in
verschillende taalkundige disciplines om de taalkunde zo breed mogelijk te introduceren.
In deze presentatie willen we laten zien hoe het boek tot stand is gekomen en de uitdagingen en onze oplossingen daarvoor
bespreken.


