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Grammatica Nederlands - uit het voorwoord 
 
Uit het voorwoord: 
 
Verwondering over het feit dat nieuwe inzichten op het gebied van grammaticale structuren in 
grammatica’s nauwelijks aandacht krijgen én ergernis over bijna alle bestaande grammatica’s, 
waarin met allerlei foefjes en onheldere definities zinnen grammaticaal worden ontleed, 
hebben ons ertoe gebracht deze Nederlandse grammatica samen te stellen ... 
 
We distantiëren ons niet van de traditionele grammatica, maar we vinden het noodzakelijk om 
deze traditionele grammatica te integreren in de zogenaamde valentie-grammatica: een 
werkwoord heeft op grond van zijn betekenis een x-aantal aanvullingen nodig ... 
 
 
Grammatica Nederlands - informatie op de website 
 
IN 1 PDF  - zie: www.wellink.nu (rechts:  grammatica nederlands) 
 
- omslag - taalkundig ontleden 
- inhoudsopgave - taalkundig ontleden 
- voorwoord - fragment 
- inleiding - taalkundig ontleden 
- bijwoorden 
- voegwoorden 
- omslag - redekundig ontleden 
- inhoudsopgave - redekundig ontleden 
- voorwoord - fragment 
 
- inleiding - redekundig ontleden 
- persoonsvorm 
- naamwoordelijk gezegde - fragment 
- meewerkend voorwerp - fragment 
 
- bibliografie 
 
- enkele gegevens - bestellen etc. 



informatie en / of bestellen 
 
 [VIA PARADOX] 
 
Lerarenexemplaar: € 7.50 (inclusief porto) 
Leerlingenexemplaar:  € 12.95 (inclusief porto) 
Paradox - J.G.J.M.  (Hans) Wellink 
Blasiusstraat 4 
5754 AV DEURNE 
 
t: 0493 - 31 55 10 
f: 0493 - 31 55 10 
e: wellink@wellink.nu  (bestelling per e-mail!) 
 
Postbank: 296 23 75 
t.n.v. Wellink - Deurne 
onder vermelding van uw naam + adres + aantal + gn 
 
Elekronisch bankieren via: 
 
ABN-AMRO:   https://www.abnamro.nl/toegang/aanloggen 
FORTISBANK:  http://www.fortisbank.nl/fbnl/do/homeI.do 
POSTBANK:   https://gto.postbank.nl/GTO 
PAYPAL:   http://www.paypal.nl/nl 
RABOBANK:   https://bankieren.rabobank.nl/  
 
 
[VIA BOEKHANDEL] 
 
Winkelexemplaar: € 18.50 
 
Uitgeverij paradox is niet opgenomen in het bestand van iedere boekhandel. 
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