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IN MEMORIAM STEPHANUS ANDREAS LOUW
8 augustus 1908 - 16 augustus 1979

Begin dit jaar bereikte de redactie het bericht van het overlijden
van Professor Dr. S. A. Louw. Een korte herdenking van deze verdienstelijke taalgeograaf is in een tijdschrift voor dialectologie zeker op zijn
plaats. Meteen al met zijn eerste publikatie Taalgeografie ; Inleidende
gedagtes oor Dialektstudie, Pretoria 1941, trekt de jonge geleerde de
aandacht van de taalkundigen. Kloeke spreekt de hoop uit „dat op dit
gelukkige debuut nog verdere studiën van dien aard mogen volgen"
(Ntg. 41 (1948), 83). Uit deze eersteling blijkt, dat Louw zich grondig
voorbereidt op de studie van het Afrikaans met behulp van de geografische methode. „Of ons van dialekte in Afrikaans kan praat of nie,
hoef hier geen faktor van deurslaggewende belang te wees nie : hoofsaak
is of ons wel plaaslike verskille aantref" (Taalgeografie, blz. 38). Van
meet af aan stelt hij dat het Zuidafrikaans om heel eigen aanpak vraagt.
Zijn meesterwerk verschijnt in 1948, zowel in Kaapstad als in Amsterdam.
De uitgever Balkema biedt Dialekvermenging en Taalontwikkeling ook
aan de Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen aan, die het als nr. 11 in de reeks Bijdragen en
Mededelingen opneemt. Het boek krijgt in Nederland niet de belangstelling die het verdient. Kloeke heeft het voor Herkomst niet gebruikt.
In eigen land wordt dit werk zeer gunstig ontvangen, al heeft men ernstige
kritiek op het feit, dat Louw na de oorlog niet de moeite heeft genomen
zijn boek op een aantal punten bij te werken. „Die versigtige, stelselmatige noukeurige wyse waarop hy hierdie beginsels uitpluis, laat verskeie
vroeër Afrikaanse publikasies t.o.v. die betrokke punte taamlik dilettanties lyk. Só word ons taalondersoek baie wetenskapliker" is het
oordeel van W. Kempen (Ons eie boek 15 (1949), 162) ; volgens hem liggen
de grote verdiensten „in die algemene beginsels wat hij i.v.m. dialekvermenging en taalontwikkeling kon formuleer" (O.c. 163).
In dit werk tracht Louw een antwoord te geven op de vraag : wat
doen mensen, afgesneden van de grote hen omringende taalgemeenschap,
in een volkomen vreemde omgeving, met hun taal? Een belangwekkend
boek voor de studie van het Afrikaans, maar ook voor de bestudering
van taalverandering en creoliseringsverschijnselen.
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In 1959 komt Louw met de Afrikaanse Taalatlas, het hoogtepunt in
zijn loopbaan als dialectgeograaf. Hijzelf is het die de atlas aan zijn
collega's voorstelt : eerst in een bijdrage aan de bundel Studierigtings
in die Taalkunde, onder redactie van H. J. J. M. van der Merwe, Pretoria 1964, waar op blz. 99 vv. onder de titel „Dialektstudie, Taalgeografie, Taalatlas", theorie en praktijk uitvoerig worden besproken,
juist aan de hand van zijn eigen atlas. In 1959 verschijnt in het Zeitschrift
für Mundartforschung 27, 82-88 „Über einen Sprachatlas für Afrikaans" ;
in 1968 gevolgd door „Afrikaanse Mundartforschung" in het Festschrift
Walther Mitzka, Wiesbaden, 209-224. Hierin presenteert hij de Afrikaanse
Taalatlas aan zijn Europese vakgenoten. Kloekes recensie in Levende
Talen (1960), 429, gaat meer over het formaat van de kaarten van deze
atlas in het bijzonder en van taaiatlassen in het algemeen, dan over de
inhoud, methode of verdienste ; ook Jo Daan in Taal en Tongval 12 (1960),
197, beperkt zich tot bijkomstigheden in haar recensie. In 1875-1975;
Studies oor die Afrikaanse Taal, Doornfontein, Johannesburg 1976,
blz. 53-64, geeft Louw nog eens een overzicht van het belang van de
taalgeografie voor het Afrikaans : „Taalgeografie en die studie van Afrikaans".
Een prachtig voorbeeld van Louws werkwijze als taalgeograaf is zijn
opstel in het hulde-album voor W. Kempen. Onder de titel „Harmonium,
Serafijn, Musiek" behandelt hij de namen voor huisorgel, hun geografische spreiding en de herkomst; hij laat tevens weer zien hoe waardevol
de geografische methode kan zijn voor een taal zonder echte dialecten.
(F. F. Odendal e.a. (red.), Taalkunde 'n lewe ; Studies opgedraan aan
Prof. W. Kempen, Kaapstad en Johannesburg 1974, 55-59.)
Ook Louw heeft in zijn leven geen sluitend antwoord kunnen geven
op de vraag naar de herkomst en de groei van het Afrikaans. Wel heeft
hij met zijn studies en taalkaarten aangetoond dat deze vraag ook
moeilijk zonder grondige kennis van tal van 17e-eeuwse dialekten van
(vooral) Noord- en Zuid-Nederland te beantwoorden is, wel is hij erin
geslaagd een belangrijk deel van de ontwikkeling te laten zien. Voor hen
die in het Zuidafrikaans geïnteresseerd zijn en voor hen die de studie van
het zeventiende eeuwse taailandschap ter harte gaat, blijven zijn werken
van belang. Daarnaast behouden ze een grote waarde voor de dialectologie en speciaal de dialectgeografie in het algemeen.
J. B. BERNS.

ONS BRUIN(E) PAARD I*
Een studie over het gebruik van de onverbogen en de verbogen vorm van
het adjectief voor een onzijdig substantief enkelvoud in standaardtaal, dialect
en ouder Nederlands.

Samenvatting
Een adjectief voor een onzijdig substantief enkelvoud heeft, als het
niet voorafgegaan wordt door het, dit, dat of een possessief, de onverbogen
vorm (een bruin paard). Dit geldt voor de standaardtaal, de dialecten en
alle stadia van het oudere Nederlands.
Gaat een van de genoemde determinatieven vooraf, dan is in het
Standaardnederlands de verbogen vorm (het bruine paard) regel, de onverbogen vorm uitzondering. Het gebruik van onverbogen vormen wordt
vooral bevorderd door : grotere lengte van het adjectief, het voorkomen
van een a in de slotlettergreep en van een possessief vóór het adjectief
(hun onbegrijpelijk misverstand). Dit blijkt uit een statistisch onderzoek
waarin een tiental hypotheses zijn getoetst.
Een Noord-Zuid-verschil is dat onverbogen vormen meer gebruikt
worden in (de krantetaai van) België dan in (die van) Nederland. Dit
hangt samen met de dialecttoestand : in de dialecten van Nederlandstalig
België, evenals in die van Noord-Brabant en Nederlands Limburg, komt
na lidwoord en possessief vrijwel uitsluitend de onverbogen vorm voor.
Elders in Nederland overweegt de verbogen vorm, vooral na lidwoord, in
meer of minder sterke mate.
De factoren die in het moderne Nederlands een rol spelen i.v.m. het
gebruik van de verbogen en de onverbogen adjectiefvormen, hebben dat
veelal ook in ouder Nederlands al gedaan.
0. Inleiding
In het hedendaagse Nederlands vormt het gebruik van de onverbogen
en de verbogen vorm van een adjectief voor een onzijdig substantief in
* Door de uitgebreidheid van het artikel was de redactie verplicht de tekst
in tweeën te splitsen. Het tweede deel, met de noten en de bibliografie, verschijnt
in afl. 3-4 van deze jaargang.

het enkelvoud een probleem. Een groot huis en een onbegrijpelijk misverstand zijn grammaticaal, *een grote huis en *een onbegrijpelijke misverstand niet. Daarentegen zijn dit onbegrijpelijk misverstand en dit onbegrijpelijke misverstand allebei mogelijk, maar is dat grote huis normaal en
?*dat groot huis in ieder geval voor de meeste Nederlanders op z'n minst
vreemd.
In de eerste paragraaf van deze studie zal allereerst worden geïnventariseerd welke regels grammatica's en grammaticale studies bevatten
voor het gebruik van de beide vormen van het adjectief en wordt vervolgens aan de hand van een grote hoeveelheid materiaal het werkelijke
taalgebruik bestudeerd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillen die er op dit punt tussen Nederland en België bestaan.
In de tweede paragraaf wordt de toestand in de moderne Nederlandse
dialecten en het Fries beschreven ; in de derde paragraaf volgt een korte
schets van het gebruik van beide vormen in het Nederlands van vóór de
twintigste eeuw. Voorzover mogelijk worden samenhangen tussen standaardtaal, dialect en ouder Nederlands aangegeven.
De titel 'Ons bruin(e) paard' is gekozen omdat in de dialectvragenlijst
die in de tweede paragraaf aan de orde komt, voorbeelden met de woorden
bruin en paard gebruikt werden, en tevens als een reminiscentie aan het
korte opstel 'Ons oude huis' van Jo Daan (T&T 21 [1969], 112-114), dat
een van de aanleidingen vormde tot het schrijven van dit artikel.
1. De moderne standaardtaal
1.1. Grammatica's en grammaticale studies
Onder « de moderne standaardtaal» versta ik het niet-dialectische,
niet-regionale Nederlands van de twintigste eeuw, die ik voor deze gelegenheid graag wil laten beginnen in 1897, het jaar waarin Den Hertog's
De Nederlandsche taal verscheen 1 . De keuze van de grammatica's en
grammaticale studies die hieronder behandeld worden, is in zoverre willekeurig, dat ik me beperkt heb tot de werken die aanwezig zijn op het
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde in Amsterdam.
Deze keus leek me echter verantwoord, omdat hierdoor in ieder geval de
belangrijkste Nederlandse grammatici aan de orde komen die iets over
het gebruik van de beide adjectiefvormen zeggen (Den Hertog, Overdiep,
De Vooys, Rijpma en Schuringa, Van den Berg, Paardekooper, Van den
Toorn), verder enkele schoolgrammatica's, een redelijk aantal spraakkunsten en leerboeken voor anderstaligen en een paar grammaticale

studies waarin voor ons onderwerp belangrijke opmerkingen of beschouwingen voorkomen (Gerlach Royen, Schultink, Raidt).
Liever dan alle doorgenomen werken min of meer uitvoerig te inventariseren en de aldus verkregen gegevens daarna samen te vatten, ga ik
van het begin af aan systematisch te werk, namelijk door de gevonden
regels of opmerkingen weer te geven en daarbij te vermelden uit welke
bron(nen) ze afkomstig zijn.
Het eenvoudigst is het gesteld met de regel voor de gevallen waarin
een substantief niet wordt voorafgegaan door een lidwoord of een aanwijzend of bezittelijk voornaaamwoord. Er heerst grote eenstemmigheid
over, dat in die gevallen de onverbogen vorm gebruikt wordt (type een
bruin paard). Een (minstens impliciete) vermelding hiervan wordt aangetroffen in : Den Hertog 1897, 159 ; Van der Meer 1923, 35 ; Overdiep 1937,
259 ; Koolhoven 1948, 55 ; Van den Berg, 72 ; Festraets 1954, 125 ;
De Vooys 1957, 62 ; Shetter 1958, 39 ; Rijpma-Schuringa 1958, 178 ;
Bird-Shetter 1963, 42 ; Erné-Smit 1963, 15 ; Lulofs-Voskuilen 1963, 107 ;
Paardekooper 1963, 133 ; Jalink-Van den Toorn 1963, 50 ; Van DamOostendorp 1965, 85; Lagerwey 1968, 188; De Rooy-Wikén Bonde 1971,
54; Rijpma-Schuringa-Van Bakel 1968, 115-116; Raidt 1968, 99; EntjesEbeling 1973, 30 ; Moors-Delattre 1973, 33 ; Van den Toorn 1977, 175.
De woorden die in de hier bedoelde gevallen aan het adjectief vooraf
kunnen gaan, worden door sommige auteurs min of meer exhaustief opgesomd (Den Hertog 1897, 159 vermeldt b.v. : „ een, geen, elk, welk, eenig,
menig, ieder, zeker, alle, veel, zulk "), andere beperken zich tot een enkel
voorbeeld of spreken over een „woord met onbepaalde betekenis"
(Rijpma-Schuringa 1958, 178). Een overzicht hiervan laat ik achterwege,
omdat het voldoende duidelijk is om welke gevallen het hier gaat als we
zeggen dat de bedoelde substantiefsgroepen niet ingeleid worden door
het, dit, dat of een possessief pronomen 2. Dit houdt in dat het eerste woord
van de substantiefsgroep ook het adjectief zelf kan zijn (type koel bier),
zoals vrijwel alle auteurs ook vermelden.
Van uitzonderingen op de regel dat het adjectief in deze gevallen
onverbogen blijft, wordt zelden melding gemaakt. Rijpma-Schuringa
1958, 178 en 1968, 115-116 noemen de aanspreekvormen lieve kind en
lieve mens. Alleen Royen 1953, 108-109 durft te stellen : „ Het samengaan
van verbogen en onverbogen adj. komt ook voor na een, ofschoon dan
volgens de leer 'de adjektieven altijd onverbogen' blijven(< (108). Hij
geeft inderdaad enkele citaten als voorbeeld, waar echter wel wat op
aan te merken valt. In een lucide Indiaans meisje, een solide Zwitsersch
horloge en een soliede tijdschrift gaat het om adjectieven waarvan de grond5

vorm op -e eindigt (lucide, soli[e]de) en verbogen en onverbogen vorm dus
samenvallen ; o roode bloed in een gedicht van Boutens is ongetwijfeld
veroorzaakt door het metrum. Bij de andere citaten (bv. „Slechts uit een
democratische en vredelievend Duitsland kan Frankrijk zijn troepen terugnemen") ontkom ik niet aan de indruk dat we te maken hebben met
eenvoudige schrijf- of zetfouten.
Over het gebruik van verbogen en onverbogen vorm na het, dit, dat en
possessief is meer te zeggen. Enkele grammatica's beperken zich tot de
ex- of impliciete vermelding dat in deze gevallen de verbogen vorm gebruikt wordt (type het bruine paard), nl. Koolhoven 1948, 55 ; Shetter
1958, 39 ; Erné-Smit 1963, 15 ; Paardekooper 1963, 133 ; Van den Toorn
1977, 175. In andere werken (Festraets 1954, 125 ; Rijpma-Schuringa
1958, 178 en 1968, 115-116; Lulofs-Voskuilen 1963, 107; Bird-Shetter
1963, 42) wordt vermeld dat zowel de verbogen als de onverbogen vorm
voorkomen, meestal met een of meer voorbeelden, maar zonder nadere
beregeling of toelichting.
Een bijzondere plaats neemt Moors-Delattre 1973 in. Daarin wordt
vermeld dat de adjectieven voor de-woorden en in het meervoud verbogen
worden, maar „au neutre singulier, ils ne prennent ordinairement pas
de terminaison" (33). Er wordt wel alleen maar het voorbeeld een mooi
kind gegeven, maar de formulering impliceert toch, dat ook na het, dit,
dat en possessieven (veel) meer onverbogen dan verbogen vormen voorkomen. Dit in tegenstelling tot de in de vorige alinea genoemde werken,
die ofwel alleen het gebruik van de verbogen vorm vermelden, ofwel deze
als regel en de onverbogen vorm als uitzondering presenteren. Dit laatste
geldt dan weer niet voor Festraets, die „het mooie of mooi huis" als gelijkwaardig beschouwt. Blijkens de vermelding van dialectische onverbogen
vormen als goei jongens en schoon schilderijen is deze auteur zuidelijk
georiënteerd. Voor de opgave in Moors-Delattre kan dezelfde verklaring
gelden. Zoals verderop in dit artikel zal blijken, staan de onverbogen
vormen in het zuiden namelijk veel sterker dan in het noorden.
Weer andere auteurs vermelden niet alleen dat zowel de verbogen als
de onverbogen vorm gebruikt worden, maar noemen ook een of meer
factoren die het gebruik beïnvloeden.
Zo wordt nogal eens opgemerkt dat na een possessief vaker een onverbogen vorm voorkomt dan na het, dit of dat. Den Hertog 1897, 159 en
Van der Meer 1923, 35 zijn zelfs van mening dat, bij neutrale betekenis,
na possessieven meer onverbogen dan verbogen vormen voorkomen. Na
het, dit en dat zijn de verbogen vormen gebruikelijker. Volgens Jalink-Van
den Toorn 1963 kan het adjectief na possessief pronomen „bei het-WÖT-

tern, zumal wenn sie Personen bezeichnen, undekliniert bleiben" (50). Ook
Overdiep 1937, Raidt 1968 en Lagerwey 1968 zeggen dat na possessieven
meer onverbogen vormen gebruikt worden, maar dan vooral in bepaalde
stijlsoorten. Het is wel opvallend dat Overdiep enerzijds en Raidt en
Lagerwey anderzijds diametraal tegenover elkaar staan in hun opvattingen welke stijlsoort het hier betreft. Overdiep schrijft: „In ambtelijke,
maar vooral in litteraire taal, en dan bijzonder in poëtischen stijl, bestaat
de neiging, de onverbogen vormen te gebruiken, vooral na possessieve
pronomina : daar is, in litteraire taal, de verbogen vorm zelfs betrekkelijk
zeldzaam" (260). Volgens Raidt echter „oorweeg die /e/-lose formasie,
veral in die omgangstaal" (100). Lagerwey situeert het gebruik van de
onverbogen vorm na possessief „particularly in the spoken language : ons
klein landje ; in the written language the adjective is generally inflected :
ons kleine landje". In De Rooy-Wikén Bonde 1971 ten slotte wordt het
gebruik van onverbogen vorm na possessief pronomen gepresenteerd als
een 'niet algemeen geldige' uitzondering op de hoofdregel ( = verbogen
vorm na het, dit, dat en possessief). Over de frequentie ervan wordt niets
gezegd ; over samenhang met stijlsoort alleen in zoverre dat na possessief
ook een eenlettergrepig adjectief onverbogen kan blijven (haar lief gezicht), wat overigens alleen voorkomt in literaire stijl (dat blij gelaat) en
vaste combinaties (het Duits Instituut).
Over het gebruik van verbogen of onverbogen adjectiefvormen in
bepaalde stijlsoorten wordt door andere grammatici niet gesproken, wel
over het zeer frequent voorkomen van onverbogen vormen in vaste combinaties. De Vooys 1957, 62 zegt hierover : „Een andere oorzaak voor het
achterwege blijven van de -e is daarin gelegen, dat adjektief en substantief een min of meer nauwe eenheid vormen, eventueel tot samenstelling
naderen" en geeft als voorbeelden o.a. het kostbare Delfts aardewerk en
het goed verzorgde hoger onderwijs. Ook Van den Berg, 72 wijst op dit
verschijnsel.
Het ritme is een andere factor die volgens veel auteurs het gebruik
van de onverbogen vorm bevordert. Den Hertog 1897, 159 en EntjesEbeling 1973, 30 noemen het ritme zonder er verder op in te gaan. Royen
1953 erkent de invloed van het ritme, maar vindt die secundair t.o.v. de
betekenis (waarover aanstonds) (106, 111). Toch geeft hij toe dat ritme
de doorslaggevende factor kan zijn bij langere woorden : „Wanneer ik
echter zeg : 'mijn onvergetelijk ouderlijk huis' met vermijding van :
'mijn onvergetelijke ouderlijke huis', dan is daar het ritme debet aan"
(111). Van den Berg merkt alleen op : „In gedichten vindt men dikwijls
een bijvoeglijk naamwoord zonder e, ondanks het feit, dat er het aan

voorafgaat; bijvoorbeeld het hachelijk avontuur. Men laat de e in zo'n
geval weg ter wille van het ritme". (Hieruit zou men kunnen lezen dat
volgens deze auteur de onverbogen vormen alleen of vooral in poëtische
taal voorkomen (vgl. Overdiep).) De Vooys 1957 en De Rooy-Wikén
Bonde 1971 zeggen respectievelijk dat de onverbogen vorm gebruikt kan
worden „indien er te veel zwak betoonde syllaben op elkaar zouden
volgen" (63) en (ik vertaal uit het Zweeds :) „in het bijzonder wanneer
de adjectieven meerlettergrepig zijn (met onbeklemtoonde slotlettergreep)" (56). Meer gespecificeerd vermeldt Van Dam-Oostendorp 1965
dat adjectieven voor Ae£-woorden bijna altijd zonder -e gebruikt worden
„cuando terminan en -ig, -UjJc(s), -rijk y -end" (84). Ook Van der Meer
1923, 37 spreekt over „mehrsilbige Adjektive", maar die zouden dan wel
voor „mehrsilbige(n) Substantive(n)" moeten staan, wat me erg onwaarschijnlijk lijkt.
Comparatieven, die door hun uitgang altijd meerlettergrepig zijn,
worden nogal eens apart vermeld. Volgens Royen 1953 geldt voor comparatieven in principe hetzelfde als voor positieven : zijn ze tweelettergrepig
dan is de betekenis bepalend voor het gebruik van de verbogen of onverbogen vorm. „Het ritme komt pas aan de slag bij meerlettergrepige [hier
blijkbaar bedoeld als meer-dan-tweelettergrepige, JdR.] komparatieven,
bijv. het prachtiger huis, dat belangrijker bericht tegenover het voornamere
huis, het beschaafdere volk" (113). De Vooys 1957, 62 beperkt zich tot de
opmerking dat de onverbogen vorm vooral voorkomt bij comparatieven,
terwijl Overdiep 1937 zegt: „Het kan voorkomen, dat in de omgangstaal
een lange comparatief de -e verliest" (260) (overigens komen de onverbogen vormen volgens deze auteur, zoals we gezien hebben, alleen in
ambtelijke en literaire taal voor). Den Hertog 1897, 159 en De RooyWikén Bonde 1971, 56 vermelden beide dat het hier vooral gaat om drieof meerlettergrepige comparatieven, maar dat die ook onverbogen vormen
kunnen vertonen bij eie-woorden (een voorzichtiger formulering) en in het
meervoud (ingewikkelder problemen). Merkwaardig is dat Van der Meer
1923 weer het aantal lettergrepen van het substantiefin de beschouwing
betrekt : „auch drei- und mehrsilbige Komparative vor einsilbigen Substantiven kommen oft in der Stammform vor", maar van zijn voorbeelden : „het prachtiger huis, dat belangrijker bericht dagegen het voornamere

huis, het beschaafdere 'gebildetere' volk" (37) klopt alleen het eerste met
zijn regel. Dit zijn dus de voorbeelden die Royen 1953 ook gebruikt; ze
zijn blijkens diens opgave ontleend aan : J. G. Talen, R. A. Kollewijn en
F. Buitenrust Hettema, Nederlandse taal. Zwolle, 1908 (par. 180). Het is
niet moeilijk in te zien waarop het gebruik van de onverbogen en verbogen
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vormen in deze gevallen wél berust : de eerste twee adjectieven hebben
een onbeklemtoonde slotlettergreep, de twee andere niet. Dat principe
kende Van der Meer trouwens ook wel, want na de voorbeelden merkt hij
op : „In den Beispielen ohne e wird die Stammform bevorzugt, weil sonst
die unbetonten Silben sich haufen würden".
Ten slotte wordt door enkele auteurs de betekenis van het adjectief
aangevoerd als een factor die de keuze tussen de verbogen en de onverbogen vorm mede bepaalt. Den Hertog 1897 onderscheidt tussen gevallen
zonder en met een „bijzondere bedoeling". In het eerste geval hebben de
possessieven meestal de onverbogen, het, dit en dat meestal de verbogen
vorm. In het tweede is de onverbogen vorm „het meest geschikt om te
karakteriseren, d.w.z. om de hoedanigheid als uitbreiding, als tweede
gezegde, te doen gelden", de verbogen vorm „leent zich meer om uitdrukkelijk te onderscheiden : d.w.z. om de hoedanigheid als beperking te doen
gelden" (160). Een voorbeeld van de eerste categorie is : „Hij zou zijn
oud kasteel niet licht voor uw modern buitengoed ruilen" ; van de tweede :
„Ik ga mijn oude huis verlaten en mijn nieuwe zelf bewonen". Waarschijnlijk heeft Van der Meer 1923 hetzelfde onderscheid op het oog
gehad toen hij schreef dat na een possessief alleen een verbogen vorm
gebruikt wordt „wenn das Adjektiv hervorgehoben werden soll", met
als voorbeeld : „mijn zieke been heeft mij veel pijn gedaan" (38).
Ook Royen 1953 is overtuigd van de rol die de betekenis speelt bij de
keuze van de verbogen of onverbogen adjectiefvorm, maar hij ziet de
zaak anders dan Den Hertog : „Naar mijn taalgevoel (al van jaren her)
komt na het, dit, dat en de possessieven, bij verbuiging een duidelijke
waardering, een sprekender affektief element tot uitdrukking dan bij
niet-verbuiging. Vergelijk bijv. het oude klavier tegenover het oud klavier,
mijn oude huis tegenover mijn oud huis" (105). De schrijver gaat nog
bladzijden lang over dit onderwerp door, acht —zoals we gezien hebben —
de invloed van de factor ritme secundair, verzet zich tegen "journalistenin-ruste en adepten van grammatici, voor wie bestaande of vermeende
regels het eigen taalgevoel vervangen" (107) en besluit zijn beschouwingen
met : „Wat chaos leek is kosmos voor wie zien en horen kan" (113). Ik
kan dat blijkbaar niet, want evenmin als de betekenisonderscheiding van
Den Hertog zegt die van Royen me iets, althans in verband met het
gebruik van de verbogen en onverbogen adjectiefvormen. Een rustig
gevoel is dat ik niet de enige ben voor wie dit geldt. Schultink 1962
schrijft over het type het oud klavier versus het oude klavier : „... gebruikt
waarschijnlijk weer niet iedere Nederlander groepen van het eerstge-

noemde type en wie dat wel doen, onderscheiden ze zeker niet allen
semantisch van groepen van het type het oude klavier" (66).
Wat we bij de behandelde grammatici gevonden hebben, kan als
volgt vereenvoudigd worden samengevat.
Het adjectief vóór een onzijdig substantief in het enkelvoud heeft in
het twintigste-eeuwse Standaardnederlands :
1. als het adjectief niet voorafgegaan wordt door het, dit, dat of een
possessief pronomen : de onverbogen vorm ;
2. als het adjectief voorafgegaan wordt door het, dit, dat of een possessief pronomen : in de regel de verbogen, bij uitzondering de onverbogen
vorm. Het voorkomen van dit laatste wordt bevorderd door :
a.
b.
c.
d.
e.

een possessief pronomen ;
de stijlsoort (?) ;
vaste combinaties ;
het ritme (lengte van het adjectief, onbeklemtoonde lettergrepen) ;
de betekenis (?).

De factoren waarover tegengestelde meningen werden aangetroffen,
zijn van een vraagteken voorzien.
1.2. Het werkelijk(e) taalgebruik
1.2.1. Het materiaal
Om het werkelijke taalgebruik in het hedendaagse Standaardnederlands te bestuderen, gebruikte ik het materiaal van de Werkgroep Frequentie-onderzoek van het Nederlands. Voor een volledige beschrijving
daarvan verwijs ik naar de inleidingen van Uit den Boogaart 1975 en
De Jong 1979. Een korte samenvatting daarvan volgt hier. Uit den Boogaart 1975 is gebaseerd op een corpus van ca. 720 000 woorden, bestaande
uit 6 subcorpora van elk ca. 120 000 woorden, geselecteerd uit resp. dagbladen, opiniebladen, gezinsbladen, romans en novellen (hieronder aangeduid als 'Romans'), populair-wetenschappelijke boeken (hieronder aangeduid als 'Pop.-wet.') en spreektaal. Dit laatste subcorpus, dat het karakter
van een proefcorpus heeft, bestaat uit twee delen : ca. 65 000 woorden
zijn afkomstig van sprekers met een academische of vergelijkbare opleiding, ca. 55 000 woorden van sprekers met weinig schoolopleiding ; de
beide delen worden hieronder aangeduid als 'Proefcorpus 1' resp. 'Proef10

corpus 2'. Voor De Jong 1979 is een subcorpus van eveneens 120 000
woorden geselecteerd uit een sociolinguïstisch opgebouwd corpus Amsterdamse spreektaal (zie Heikens 1978), dat bestaat uit spreektaal van mannelijke en vrouwelijke Amsterdammers van verschillende leeftijden en
opleidings- en beroepsgroepen in een meer formele en een meer informele
gesprekssituatie. Alleen de laatste onderverdeling heb ik in het materiaal
doorgevoerd ; had ik de geslachts-, leeftijds- en sociale variabelen in
aanmerking genomen, dan waren de 120 000 woorden in zulke kleine
partjes verdeeld dat de aantallen substantiefsgroepen met een adjectief
in iedere subgroep wel zeer klein geworden zouden zijn. Bovendien was
in het overige materiaal de laatstgenoemde onderverdeling ook niet aanwezig (met uitzondering voor wat we de opleidingsvariabele zouden kunnen noemen in het 'proefcorpus' spreektaal), terwijl de verdeling in formeel en informeel enigszins vergelijkbaar geacht kon worden met die in
schrijftaal en spreektaal (in die zin dat de 'formele' en 'informele spreektaal' resp. beschouwd konden worden als 'meer schrijffcalige' en 'meer
spreektalige spreektaal') en met die in de verschillende 'stijlsoorten' in de
schrijftaal ('Pop.-wet.' zou de meest, 'Komans' de minst 'schrijffcalige
schrijftaal' zijn : zie De Rooij 1975, 24). In de praktijk bleken de aantallen
gevonden substantiefsgroepen met een adjectief echter te gering om vergelijkingen tussen het 'formele' en het 'informele' deel van het subcorpus
te maken. Deze beide delen worden hieronder aangeduid als 'A'dam
formeel' en 'A'dam informeel'.
Het hierboven beschreven materiaal, met uitzondering van het proefcorpus spreektaal, is sinds enige tijd toegankelijk via de computer van
de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam. De benodigde woordgroepen werden daarom uit het proefcorpus spreektaal (aanwezig op het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde)
met de hand verzameld 3 , uit de overige corpora per computer 4. Op
details van deze materiaalverzameling, die zich over een vrij lange periode
uitstrekte, zal ik hier niet ingaan, wel moet uiteraard vermeld worden
welke woordgroepen in het onderzoek betrokken werden.
Dit waren woordgroepen bestaande uit : het /dit /dat j~possessief pronomen + adjectief -f onzijdig substantief enkelvoud. Onder adjectieven
worden hier ook attributief gebruikte deelwoorden verstaan zoals die
voorkomen in het spelende kind, het gestrande schip (in het materiaal als
werkwoordsvormen gecodeerd), onder substantieven ook gesubstantiveerde infinitieven als in het lekkere eten.
Het zal duidelijk zijn dat ik het niet nodig vond ook groepen die door
een ander determinatief voorafgegaan werden of alleen uit adjectief
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+ substantief bestonden, te verzamelen : de grammatici zijn vrijwel
eensluidend van oordeel dat er dan alleen onver bogen adjectieven voorkomen, de dialecten en de oudere perioden van het Nederlands geven,
zoals we in de volgende paragrafen zullen zien, hetzelfde beeld.
Iets anders is dat het natuurlijk zinvol geweest zou zijn woordgroepen
te verzamelen waarin tussen determinatief en adjectief en/of tussen adjectief en substantief nog een of meer andere woorden staan (waaronder
ook weer adjectieven kunnen voorkomen), bv. het onlangs herbouwde huis ;
het grote, maar niet zo bijzonder gerieflijke huis. Het bleek echter niet
mogelijk deze groepen per computer te verzamelen, althans niet zonder
uit een overstelpende hoeveelheid materiaal met de hand een waarschijnlijk niet zo groot aantal woordgroepen te moeten selecteren. De kans dat
de adjectieven in dit soort groepen zich als categorie anders gedragen dan
andere is niet groot : voor de Zuidnederlandse krantetaai is althans aangetoond dat dit niet het geval is (Lebrun-Schurmans-Swillen 1966, 181182). Ik heb er daarom van afgezien deze meer complexe groepen te
verzamelen.
Op de aldus verzamelde woordgroepen werd nog een selectie toegepast.
De adjectieven die in het algemeen of in de context waarin ze voorkwamen, geen andere vorm konden hebben dan die waarin ze werden
aangetroffen, werden namelijk niet in het onderzoek betrokken. De eerste
categorie vormde geen probleem : slechts één vorm hebben bv. adjectieven
op -en {open, gesloten, houten), -er (Groninger) of een klinker (privé, extra,
solide) 5, rangtelwoorden, adjectieven die op de eerste plaats staan in de
combinatie 'adjectief + koppelteken + adjectief' ([het] Belgisch[-Nederlands(e) verdrag]) en enkele andere (gratis, [het] live [programma]). Ook
superlatieven, die attributief gebruikt (vrijwel) altijd op -(st)e eindigen,
heb ik tot deze categorie gerekend.
Moeilijker is het met adjectieven die in een bepaalde context maar
één vorm kunnen hebben. Het gaat hier om vaste combinaties, maar het
is niet zonder meer duidelijk wanneer we daarmee te maken hebben en
wanneer niet. Omdat het mij de moeite waard leek het Noord- en Zuidnederlandse taalgebruik te vergelijken en de mogelijkheid daarvoor
bestond — in ieder geval voor wat de krantetaai betreft — door het al
genoemde onderzoek van Lebrun en Schurmans-Swillen, heb ik ernaar
gestreefd dezelfde criteria voor het al of niet opnemen van in het materiaal
voorkomende adjectieven toe te passen als deze onderzoekers aangehouden hebben. Zij geven echter geen uitvoerige verantwoording van hun
werkwijze ; op blz. 177 van hun artikel wordt slechts vermeld dat ze geen
adjectieven in aanmerking hebben genomen die voorkwamen in „een min
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of meer vaststaande uitdrukking (b.v. het koninklijk besluit), een firma
(b.v. het Antwerps Centrum voor Produktiviteitsbevordering), een plaatsnaam (b.v. het verre Oosten, het Witte Huis) of een officiële benaming
(b.v. het Hoger Onderwijs, het Provinciaal Toneelverbond, het Nationaal
Studiefonds, het Rode Kruis)".
Het zal duidelijk zijn dat heb niet doenlijk is een opsomming te geven
van alle genomen beslissingen. In het algemeen heb ik me gehouden aan
het principe : bij twijfel onthouding. Dat wil in dit geval zeggen, dat ik
bij onvoldoende zekerheid over de status van een bepaalde woordgroep
heb aangenomen dat het niet om een vaste combinatie ging en het betrokken adjectief dus wel heb opgenomen. Ik beperk me verder tot het geven
van een paar illustratieve voorbeelden. Niet opgenomen werden bv. de
adjectieven die voorkwamen in de groepen : het Brouwershavense Gat, het
Nabije Oosten, het Koninklijk Zeemanscollege, het Openbaar Ministerie, het
vege lijf, het doctoraal examen, hun kort geding, hun dagelijks brood en (in)
haar dooie eentje. Wel opgenomen werden de adjectieven in : het Haags
muziektheater (niet als eigennaam beschouwd wegens het ontbreken vaneen
hoofdletter bij het substantief), het openbaar vervoer (geheel tegen verwachting vond ik namelijk ook éénmaal het openbare vervoer), het lijdend
voorwerp (omdat ook een keer het zelfstandige naamwoord werd aangetroifen), het Nederlands elftal, het wetenschappelijk onderwijs en het noordelijk halfrond (de laatste drie op grond van bovengenoemd principe).
Op deze wijze verkreeg ik uit de hierboven genoemde corpora in totaal
2099 woordgroepen, waarin 1706 verbogen en 393 onverbogen adjectiefvormen voorkwamen.
1.2.2. Het onderzoek

Lebrun en Schurmans-Swillen (hierna : L-SS) hebben voor hun materiaal uit Belgische dagbladen onderzocht of er samenhang bestond, en zo
ja welke, tussen het gebruik van de verbogen en onverbogen adjectiefvorm en bepaalde eigenschappen van de adjectieven en van de groepen
waarin ze voorkwamen. Het leek me zinvol dit onderzoek voorzover
mogelijk te herhalen voor mijn eigen materiaal, dat Noordnederlands, en
stilistisch van meer gevarieerde herkomst is. (Zoals al vermeld, was dat
niet mogelijk t.a.v. de groepen waarin tussen determinatief en adjectief
of tussen adjectief en substantief een of meer woorden stonden).
Ik groepeerde mijn materiaal daarom evenals L-SS op de volgende
wijzen :
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a. naar het aantal lettergrepen van het adjectief in de onverbogen vorm
(in navolging van L-SS werd het aantal lettergrepen geteld „waarin
een woord bij het schrijven kan verdeeld worden. Zo telt cru-d-aal
3 lettergrepen, en es-sen-ti-eel 4" (178) ; koppelingen als sociaal-cultureel, Belgisch-Nederlands heb ik hier als één woord beschouwd) ;
b. naar het aantal woordgroepen met een possessief pronomen en met een
ander woord aan het begin ;
c. naar het aantal woordgroepen met het en met dit of dat aan het begin ;
d. naar het aantal woordgroepen waarin het op het adjectief volgende
woord (in mijn geval steeds een substantief; bij L-SS kon het ook een
ander woord zijn) met een vocaal en waarin dat woord met een consonant begon ;
e. naar het aantal adjectieven dat eindigde op -isch(e) en het aantal
overige adjectieven ;
ƒ. naar het aantal adjectieven (niet eindigend op -isch(e)), afgeleid van
een eigennaam en met een hoofdletter beginnend (hierna : 'afleidingen
met hoofdletter' ; L-SS : „Deze categorie sluit ook de adjectieven
Duits[e) en Frans(e) in, evenals composita zoals Grootduitse en ZuidAmerikaanse" [183]) en het aantal overige adjectieven ;
g. naar het aantal adjectieven (niet eindigend op -isch(e), geen afleidingen
met hoofdletter) met de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep van
de onverbogen vorm, aan het Frans ontleend en als zodanig duidelijk
herkenbaar (L-SS : „Tot deze categorie behoren o.a. interessant,
modern(e), organiek, ministerieel; maar participia (b.v. geallieerde,
gecompliceerde, geè'lektrificeerd{e), gevarieerde) ... zijn hier niet meegerekend" (185) ; ik had nogal moeite met de criteria „aan het Frans
ontleend" en „duidelijk herkenbaar" en heb ook ontleningen aan de
klassieke talen (bv. monogaam) die vaak via het Frans ontleend zijn,
meegeteld en duid de categorie verder aan met 'vreemde woorden')
en het aantal overige adjectieven ;
h. naar het aantal adjectieven (niet eindigend op -isch(e), geen afleidingen
met hoofdletter, geen vreemde woorden) met de hoofdklemtoon op de
laatste lettergreep der onverbogen vorm (L-SS : „Tot deze categorie
behoren o.a. gewone, onbegrensde en de [onder g.] vermelde participia"
(185) ; ik heb hier alleen die adjectieven meegeteld die in mijn uitspraak
de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep zouden hebben in de woordgroep waarin ik ze aantrof : dit geldt bv. niet voor hedendaags in het
hedendaagse modebeeld, het zou wel gelden voor dit modebeeld kan ik
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niet hedendaags noemen ; de categorie wordt hierna aangeduid met
'woorden met eindklem') en het aantal overige adjectieven ;
i. naar het aantal adjectieven (niet eindigend op -isch(e), geen afleidingen
met hoofdletter, geen vreemde woorden, geen woorden met eindklem)
met een a in de laatste lettergreep van de onverbogen vorm (hierna 'a
in slotlettergreep' ; L-SS : „Tot deze categorie behoren o.a. ander(e),
dagelijks, daaropvolgende, gemarteld, simpele, verouderde en zomerse"

[185] en het aantal overige adjectieven).
De aantallen onverbogen en verbogen adjectiefvormen in deze categorieën zijn vermeld in tabel 1.
Bij het onderzoek van L-SS bleek t.a.v. (a.) dat een adjectief van
meer dan twee lettergrepen meer neiging vertoonde in de onverbogen
vorm gebruikt te worden, terwijl voor een eenlettergrepig adjectief het
omgekeerde gold, t.a.v. (b.) dat possessieven het gebruik van onverbogen
adjectiefvormen bevorderden en t.a.v. (c.) en (d.) dat het voorkomen van
het enerzijds, dit/dat anderzijds, resp. van een vocaal enerzijds, een consonant anderzijds aan het begin van het op het adjectief volgende woord
geen significante verschillen opleverden. T.a.v. (e.) t/m (i.) gold dat de
factoren 'uitgang -isch(e)', 'vreemd woord' en 'a in slotlettergreep' het
gebruik van de onverbogen vorm, en 'afleiding met hoofdletter' en 'eindklem' het gebruik van de verbogen vorm bevorderden.
Omdat ik nergens vermeld had gezien dat een verschil in het gebruik
van verbogen en onverbogen adjectiefvormen zou samenhangen met het
gebruik van het of dit/dat, omdat L-SS hier ook geen significant verschil
gevonden hadden en omdat mijn aantal groepen met dit/dat nogal gering
was, heb ik ervan afgezien mijn materiaal op dit punt (c.) te toetsen.
Voor het overige is het materiaal op dezelfde punten onderzocht als hierboven voor dat van L-SS vermeld is, en bovendien op het verschil in
gebruik van verbogen en onverbogen adjectieven in Belgische en Nederlandse dagbladen (L-SS vonden 651 onverbogen en 817 verbogen vormen)
(j.) en in schrijftaal en spreektaal (&.).
Daarmee zijn dan tevens de belangrijkste uitspraken van grammatici
over de factoren die het gebruik van de verbogen en onverbogen vorm
beïnvloeden, aan het werkelijke taalgebruik getoetst (zie het einde van
paragraaf 1.1.). Immers, van de in het materiaal onderzochte factoren
heeft (6.) betrekking op possessieven, (Je.) (en de onderlinge verschillen
tussen alle subcorpora) op stijlsoort, en (a.), (e.) (adjectieven op -isch zijn
altijd minstens tweelettergrepig en hebben de klemtoon niet op de slotlettergreep), (h.) en (i.) op ritme. Niet onderzocht zijn dan het gebruik in
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TABEL 1

a)

Aant. lettergrepen
in onverbogen vorm

0

-e

2
14
34
14
6
2
1

84
90
96
43
13
1

13,5
26,2
24,6
31,6
66,7

3 83
12 82
33 108
18 51
5 14
3
1
1

Totaal

1
73 328

18,2

Possessief
het, dit/dat
Totaal

12 22
61 306
73 328

dit/dat
Subtotaal

d)

e)

1
2
3
4
5
6

0/

/o

0

-e

%

•e

0/

0

1,9

3 119
12 54
22 38
5 10
1

18,2
36,7
33,3

/o

-6

0/

/o

0

72 342

17,4

59 277

17,6

43 221

16,3

116 364

24,2

35,3
16,6
18,2

16 20
56 322
72 342

44,4
17,4

17 47
42 230
59 277

26,6
15,4
17,6

21 24
22 197
43 221

46,7
10,0
16,3

9 15
107 349
116 364

37,5
23,5
24,2

59 292
2 14
61 306

16,8
12,5
16,6

50 305
6 17
56 322

14,1
26,1
14,8

40 207
2 23
42 230

16,2

11,1

15,4

21 168
1 29
22 197

10,0

99 328
8 21
107 349

23,2
27,6
23,5

Volg.woord m/voc.
Volg.woord m/cons.
Totaal

14 34
59 294
73 328

29,2
16,7
18,2

12 45
60 297
72 342

21,1
16,8
17,4

10 30
49 247
59 277

25,0
16,6
17,6

5 23
38 198
43 221

17,9
16,1
16,3

20 47
96 317
116 364

-isch(e)
overige
Totaal

9 20
64 308
73 328

31,0
17,2
18,2

10 22
62 320
72 342

31,3
16,2
17,4

8
9
50 269
59 277

52,9
15,7
17,6

1
0
42 221
43 221

16,0
16,3

17 33
99 331
116 364

29,9
23,2
24,2
34,0
23,0
24,2

f) Afl. m/hoofdletter

8 80
56 228
64 308

9,1

19,7
17,2

3 64
59 256
62 320

4,5

overige
Subtotaal

18,7
16,2

3 24
47 245
50 269

11,1
16,1
15,7

1 10
41 211
42 221

16,3
16,0

1 28
98 303
99 331

24,4
23,0

Vreemd woord
overige
Subtotaal

12 46
44 182
56 228

20,7
19,5
19,7

10 68
49 188
59 256

12,9
20,7
18,7

3 39
44 206
47 245

7,1

17,6
16,1

7
41 204
41 211

16,7
16,3

8 70
90 233
98 303

10,3
27,9
24,4

Eindklem
overige
Subtotaal

8 17
36 165
44 182

32,0
18,0
19,5

6 21
43 167
49 188

22,2
20,5
20,7

2 22
42 184
44 206

18,6
17,6

3 18
38 186
41 204

14,3
17,0
16,7

2 39
88 194
90 233

31,2
27,9

[9] in slotl.gr.
overige
Subtotaal

29 66
7 99
36 165

34,1

31 76
12 91
43 167

29,0
11,7
20,5

36 68
6 116
42 184

28 59
10 127
38 186

32,2

79 86
9 108
88 194

o) het

g)

h)

i)

6,6
9,0

9,7

8,0

8,3

34,6
4,9

18,6

3,3

1 85
22 118
52 94
32 44
8 14
1
5
4

%

17,6
30,0
30,3
11,1
50,0

b)

2,5

-e

2 105
15 70
30 70
10 23
1
8
1
1

10

3,5

0

Pop.-wet.

Romans

12,8
23,4
26,1
26,3

7
8
9

2,3

gezinsbladen

Opiniebladen

Dagbladen

9,1

7,3

17,0

In iedere kolom zijn vermeld : het aantal onverbogen vormen, het aantal
verbogen vormen en het percentage onverbogen vormen van het geheel.
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1,2
9,2

35,6
42,1
36,4
16,7

3,4

4,9

47,9
7,7

31,2

Totaal
schrijftaal
0

-6

%

A.'dam
formeel

0

-e %

11 476 2,3 1 23 4,2
75 414 15,3
4
171 406 29,6 4 4 50,0
79 171 31,6 3 1 75,0
21
49 30,0 1
4
10 28,6
2
4 33,3

A'dam

Proefcorpus 1

informeel

0

-e %

11
3
1 2 33,3
1

0

1
3
4
2
4
2

-e

o/
/o

38
19
12
6
3
3

13,6
25,0
25,0
57,1
40,0

2,6

Proefcorpus 2

0

-e o/
/o

1 35 2,8
2 10 16,6

Totaal

Totaal
generaal

spreektaal

0

-e

%

3 107 2,8
5 36 12,2
9 18 33,3
7 46,2
6
5
3 62,5
2
3 40,0

0

-e

%

14 583 2,3
80 450 15,1
180 424 29,8
85 178 32,3
26
52 33,3
6
13 31,6
4 33,3
2
1

1
1

1

363 1532 19,2 9 32 22,0 2 16 11,1

16 81 16,5

3 45

75 128 36,9 1 3 25,0
288 1404 17,0 8 29 25,8 2 16 11,1
363 1532 19,2 9 32 22,0 2 16 11,1

11
16 70 18,6
16 81 16,5

77 145 34,7
1 3 25,0 2 17 10,5
2 42 4,5 28 157 15,1 316 1561 16,8
3 45 6,3 30 174 14,7 393 1706 18,8

269 1300 17,1 7 23 22,6 1 9 10,0
19 104 15,4 1 6 14,3 1 7 12,5
288 1404 17,0 8 29 21,6 2 16 11,1

11 51 17,7
5 19 20,8
16 70 18,6

2 24 7,7
18
2 42 4,5

4
61 179 25,4
302 135S 18,2 9 28 24,3
363 1532 19,2 9 32 22,0

1 3 25,0
1 13 7,1
2 16 11,1

8 7 53,3
8 74 9,8
16 81 16,5

70 194 26,5
1
9 15 37,5
3 44 6,4 21 159 11,7 323 1512 17,6
3 45 6,3 30 174 14,7 393 1706 18,8

46
83 35,7 1 3 25,0 1 1 50,0
317 1449 18,0 8 29 21,6 1 15 6,3
363 1532 19,2 9 32 22,0 2 16 11,1

4 3 57,1
12 78 13,3
16 81 16,5

3 45
3 45

16 206 7,2
301 1243 19,5 8 29 21,6
317 1449 18,0 8 29 21,6

1 15
1 15

6,3
6,3

6
12 72 14,3
12 78 13,3

1 8 11,1
17 214 7,4
1 2 33,3
2 43 4,4 23 159 12,6 324 1402 18,8
3 45 6,3 24 167 12,6 341 1616 17,4

33 230 12,5
268 1013 20,9 8 29 21,6
301 1243 19,5 8 29 21,6

1 13 7,1
1 15 6,3

1 12 7,7
11 60 15,5
12 72 14,3

1 14 6,7
34 244 12,2
2 43 4,4 22 145 13,2 290 1158 20,0
2 43 4,4 23 159 12,6 324 1402 18,8

21 117 15,2 3 3 50,0
247 896 21,6 5 26 16,1
268 1013 20,9 8 29 21,6

1 11 8,3
1 13 7,1

4
11 56 16,4
11 60 15,5

2 43
2 43

10 14 41,7
1 42 2,3
11 56 16,4

1 8 11,1
1 35 2,8
2 43 4,4

203
44
247

355 36,4 4 2 66,7
541 7,5 1 24 4,0
896 21,6 5 26 16,1

2

2

1
11
1 11

8,3

6,3

6,3
6,3

30 174 14,7 393 1706 18,8

21 107 16,4 290 1407 17,1
7 50 12,3 26 154 14,4
28 157 15,1 316 1561 16,8

90 36,6
7 46,2 52
6
24 167 12,6 341 1616 17,4
30 174 14,7 393 1706 18,8

9 25,0 24 126 16,0
3
4,4 19 136 12,3 266 1032 20,5
4,4 22 145 13,2 290 1158 20,0
16 24 40,0 219 379 36,6
3 112 2,6
47 653 6,7
19 136 12,3 266 1032 20,5
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vaste combinaties, wat met dit materiaal niet uitvoerbaar was en trouwens op interpretatieproblemen zou stuiten, en de betekenisfactor, die
alleen door oudere grammatici genoemd wordt en nog veel grotere interpretatieproblemen zou opleveren. Ook niet onderzocht zijn de comparatieven, die door de grammatici soms apart genoemd worden : er bleken
er zo weinig in de corpora voor te komen dat ik ze niet opgenomen heb.
Wat de wel onderzochte maar in de vorige alinea niet genoemde
factoren betreft : het verschil tussen België en Nederland (j.) is vooral
van belang in verband met wat we in de paragrafen 2 en 3 zullen zien,
(d.) is met wat goede wil wel tot het ritme te rekenen, al zou ik liever van
'eufonie' spreken (hiaatvermijding) en (ƒ.) en (g.) zijn moeilijk te rubriceren. L-SS vermelden van de door hen onderzochte factoren niet waarom
ze deze gekozen hebben ; ik heb de laatste twee alleen genomen om vergelijking van de beide onderzoeken mogelijk te maken.
Om het cijfermateriaal statistisch te kunnen laten toetsen, stelde ik
de volgende tien hypothesen op, waarbij ik zo mogelijk de uitkomsten
van L-SS en anders mijn intuïtie volgde :
1) Het percentage onverbogen adjectiefvormen neemt toe naarmate het
aantal lettergrepen waaruit het adjectief bestaat, groter wordt.
2) Onverbogen vormen komen meer voor als er een possessief voor het
adjectief staat.
3) Onverbogen vormen komen meer voor als het op het adjectief volgende woord met een vocaal begint.
4) Onverbogen vormen komen meer voor als het adjectief op -isch(e)
uitgaat.
5) Verbogen vormen komen meer voor als het adjectief afgeleid is van
een eigennaam en met een hoofdletter begint.
6a) Onverbogen vormen komen meer voor als het adjectief een 'vreemd
woord' is.
6b) Verbogen vormen komen meer voor als het adjectief een 'vreemd
woord' is.
(N.B. Hypothese 6b werd opgesteld, toen tijdens het onderzoek het
vermoeden ontstond dat voor dit materiaal het omgekeerde zou gelden
van wat L-SS voor de Zuidnederlandse krantetaai gevonden hadden).
7) Verbogen vormen komen meer voor als het adjectief de hoofdklemtoon heeft op de laatste lettergreep.
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8) Onverbogen vormen komen meer voor als het adjectief een a in de
laatste lettergreep heeft.
9) Onverbogen vormen komen meer voor in Belgische dagbladen dan
in Nederlandse.
10) Onverbogen vormen komen meer voor in de schrijftaal dan in de
spreektaal.
Voor de statistische toetsing riep ik de hulp in van de Stichting
Mathematisch Centrum te Amsterdam 6 . Hoe deze toetsing in zijn werk
ging, is te lezen in de twee volgende alinea's, waarvan de tekst mij door
het Mathematisch Centrum werd toegezonden.
Om het eerste vermoeden te onderzoeken, is de nulhypothese „het
percentage onverbogen vormen blijft gelijk bij toenemend aantal lettergrepen" getoetst tegen de eenzijdig alternatieve hypothese (het vermoeden van de onderzoeker) „het percentage onverbogen vormen stijgt
bij toenemend aantal lettergrepen". Hierbij is gebruik gemaakt van de
trendtoets van Van Eeden (De Jonge 1963, 345). De toetsingsgrootheid
van Van Eeden is voor grote steekproeven bij benadering, indien de
nulhypothese juist zou zijn, standaardnormaal verdeeld. Deze toetsingsgrootheid is tezamen met de bijbehorende overschrijdingskans, d.w.z. de
kans dat, indien de nulhypothese juist is, de toetsingsgrootheid de verkregen waarde of een nog grotere waarde aanneemt, gegeven in tabel 2,
sub 1. Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5 % kunnen we de te
toetsen hypothese verwerpen ten gunste van de alternatieve hypothese
als deze toetsingsgrootheid groter is dan 1,645 (1,645 is het 95 % percentiel van de standaardnor male verdeling ; met een kans 0,05 heeft een
standaardnormale grootheid een waarde groter dan 1,645). De kans dat
men het vermoeden van de onderzoeker ten onrechte bevestigt, is nu
kleiner dan ?« 0,05. De toetsingsgrootheid is voor alle categorieën (dagbladen, etc.) apart berekend, waarna voor de totalen schrijftaal en spreektaal de toetsingsresultaten op een eenvoudige wijze gecombineerd zijn
door gebruik te maken van het feit dat de som van de toetsingsgrootheden
per categorie bij benadering ook weer normaal verdeeld is met gemiddelde 0, terwijl de variantie in dit geval gelijk is aan het aantal categorieën waarover gesommeerd is.
Om de overige vermoedens te onderzoeken is telkens de hypothese
getoetst (de nulhypothese), dat er gelijkheid is van het percentage verbogen en onverbogen adjectieven met de verschillende eigenschappen,
tegen het eenzijdig alternatief (het vermoeden van de onderzoeker), dat
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TABEL 2
Dagbladen
4.99
Hypothese 1 : meer onverbogen vormen naarmate het aantal lettergroepen toeneemt
(< 10"5)

Opiniebladen
4.36

5.61

ÏO"5)

«

Romans

Gezinsbladen

10-5)

«

6.36
10-s)

«

Hypothese 2 : meer onverbogen vormen na
possessief

2.46
(0.007)

4.25
(10- 5 < . . .
< 10-*)

1.92
(0.028)

5.83
(< 10-6)

Hypothese 3 : meer onverbogen vormen voor
vocaal dan voor consonant

1.90
(0.029)

0.60
(0.28)

1.09
(0.14)

— 0.03
(0.51)

Hypothese 4 : meer onverbogen vormen als
adjectief uitgaat op -isch(e)

1.61
(0.054)

1.91
(0.028)

3.60

0.91
(0.187)

Hypothse 5 : meer verbogen vormen bij
afleiding met hoofdletter

2.14
(0.016)

2.69
(0.004)

0.40
(0.34)

0.22
(0.41)

Hypothese 6a : meer onverbogen vormen bij
vreemde woorden

0.02
(0.49)

— 1.71
(0.956)

— 0.39
(0.65)
— 1.94
(0.974)

1.37
(0.085)

— 1.93
(0.973)
1.48
(0.070)

— 1.70
(0.955)
0.66
(0.25)

— 0.46
(0.68)

0.97
(0.17)

0.01
(0.50)

2.93
(0.002)

5.54
(< 10~6)

4.64
(< 10-5)

Hypothese 6b : meer verbogen vormen bij
vreemde woorden
Hypothese 7 : meer verbogen vormen bij
woorden met eindklem

4.22
Hypothese 8 : meer onverbogen vormen bij
(10-5 < 4. . .
[e] in slotlettergreep
< 10" )

Hypothese 9 : meer onverbogen vormen in
Belgische dagbladen dan in Nederlandse

(io-*<...
< 10-3)

België
onverbogen
verbogen

651
817

1468
Hypothese 10 : meer onverbogen vormen in
schrijftaal dan in spreektaal

Schrijftaal
Dagbladen
Opiniebladen
Gezinsbladen
Romans
Pop. Wetensch

Nederland
73
328
401

<—>

*-*
<->
<->
<->
>

724
1145
1869

Spreektaal
Spreektaal
Spreektaal
Spreektaal
Spreektaal
Spreektaal

* Het totaal spreektaal bij hypothese 5 is verkregen uit de „gepoolde" waarnemingen.
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:
:
:
:
:
:

Populair
Totaal
Wetensch. schrijftaal
6.63
(< 10"5)

12.50
(< 10-»)

1.32
(0.094)

« io-=)

1.02
(0.15)

2.04
(0.020)

«

2.36
(0.009)

3.49
(10-1 <...
< 10"3)

— 3.39
(1.000)
3.10
(0.001)

— 3.89
(1.000)

io-*<...
3

3.32

0.85
(0.20)

4.28
10"=)

7.03
« 10"=)

10.90
(< 10-=)

2.78
(0.003)

< 10~ )

10-=)

=
=
=
=
=
=

1.45
0.97
0.73
0.75
0.34
2.66

3.98
(10-* <5. . .
< 10- )

2.65
(0.004)

(p
(p
(p
(p
(p
(p

— 0.32
(0.637)
— 1.73
(0.958)

0.10
(0.46)

— 0.47
(0.68)

0.64
(0.26)

—

—

— 1.60
(0.945)
— 0.30
(0.62)
— 1.02
— 2.35
(0.85)
(0.991)
3.08
(0.001)

1.51
(0.066)

Proefcorpus 1

Proefcorpus 2

4.47
(< lO-o)

Totaal
spreektaal
6.40
(< 10"6)

Totaal
generaal

«

13.37
10-*)

— 1.99
(0.977)

0.53
(0.30)

— 1.03
(0.85)

4.26
(10"=<...
4

3.78
(10-= < 4. . .

— 2.32
(0.990)

— 0.09
(0.53)

1.38
(0.084)

1.80
(0.036)

4.30
« io-=)

— 0.38 *
(0.65)

2.20
(0.014)
— 3.98
(1.000)

— 0.08
(0.53)

— 1.73
(0.958)
0.27
(0.61)

— 0.08
(0.53)

— 2.00
(0.977)

— 0.81
(0.79)

4.28
(< 10-=)

« io-=)

< 10~ )

2.96
(0.002)
0.37
(0.36)

— 3.20
(0.999)

— 0.85
(0.80)

3.80
(10-5 < 4. . .
< 10" )

0.18
(0.43)

< ÏO" )

1.77
(0.038)

10.73

Een hypothese wordt bevestigd als T > 1.645.
De waarden van T („toetsingsgrootheid") staan in de vakjes als
eerste vermeld. Daaronder staan tussen haakjes de overschrijdingskansen (p).
Als T > 1.645 is p < 0.05.

T = 9.46

T
T
T
T
T
T

A'dam
informeel

7.05

1.54
(0.062)

(p

A'dam
formeel

=
=
=
=
=
=

0.073)
0.17)
0.23)
0.23)
0.37)
0.004)
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er meer onverbogen vormen (hypothese 2, 3, 4, 6a, 8, 9, 10) resp. verbogen
vormen (hypothese 5, 6b, 7) voorkomen. De hypothesen zijn per categorie
(zie boven) getoetst met behulp van de toets van Fisher voor de 2 x 2tabel (De Jonge 1963, 254), waarbij gebruik is gemaakt van de normale
benadering met continuïteitscorrecties. De toetsingsgrootheid voor de
totalen schrijftaal en spreektaal is weer berekend door combinatie van
de afzonderlijke toetsingsgrootheden per categorie, net zoals bij de eerste
hypothese. Alle verkregen toetsingsgrootheden zijn, wanneer de nulhypothese juist is, bij benadering standaardnormaal verdeeld. Dit houdt in,
dat bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5 % de te toetsen hypothese
wordt verworpen ten gunste van de alternatieve hypothese (het vermoeden van de onderzoeker), als de toetsingsgrootheid groter dan 1,645
uitvalt. De toetsingsgrootheden, alsmede de bijbehorende overschrijdingskansen zijn te vinden in tabel 2.
1.2.3. Het resultaat
Het resultaat van het onderzoek, d.w.z. welke hypothesen bevestigd
werden en welke niet, is af te lezen uit tabel 2. Alvorens over te gaan tot
een bespreking daarvan, wil ik erop wijzen dat het feit dat een hypothese
niet bevestigd is, nog niet wil zeggen dat het veronderstelde niet waar is :
het is alleen met het gebruikte materiaal niet te bewijzen. Dit is in dit
onderzoek te meer van belang m.b.t. de spreektaalcorpora, waarin — zoals
in tabel 1 te zien was — aanzienlijk minder adjectieven voorkomen dan
in het schrijftaalmateriaal. Als de waarnemingen zo gering in aantal zijn
als in de spreekcorpora dikwijls het geval is, moeten de statistische gevolgtrekkingen met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden.
In de hieronder volgende bespreking zal ik ook de resultaten van
L-SS betrekken, die hierboven vermeld zijn op blz. 15.
Het komt mij voor dat er uit dit onderzoek enkele conclusies getrokken
kunnen worden die van belang zijn voor de grammaticale beschrijving
van het Standaardnederlands. De eerste is wel dat in het Noordnederlands
de verbogen adjectiefvormen veel meer voorkomen dan de onverbogen.
Dit blijkt zo duidelijk uit tabel 1, dat het niet nodig was hierover een
algemene hypothese op te stellen en te toetsen (op het verschil met het
Zuidnederlands kom ik direct terug). De belangrijkste andere conclusies,
die 'uitzonderingen' op deze 'hoofdregel' betreffen, lijken me de bevestigde hypothesen 1, 8 en 2. Hypothese 1 is over de hele linie bevestigd,
ook in het onderzoek van L-SS ; voor hypothese 8 geldt hetzelfde met
uitzondering van twee spreektaalcorpora. Langere adjectieven en vooral
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die op uitgangen als -ig en -lijk (die altijd al ten minste tweelettergrepig
zijn) komen dus vaker in onverbogen vorm voor dan andere bijvoeglijke
naamwoorden. Dezelfde tendentie, maar bewerkt door een heel andere
oorzaak, vinden we in hypothese 2, die bevestigd is voor de schrijftaalcorpora met uitzondering van de populair-wetenschappelijke taal (maar
voor de schrijftaal als geheel blijft de tendentie gelden), ook voor de
Zuidnederlandse krantetaai, maar niet voor de spreektaalcorpora (maar
weer wel voor het 'totaal generaal'). In een grammatica van het Standaardnederlands kan dus vermeld worden dat adjectieven na een possessief meer in onverbogen vorm voorkomen dan na het, dit of dat, maar
voorzichtigheidshalve met de toevoeging : „althans in geschreven taal".
Een negatief resultaat is natuurlijk ook een resultaat. Het lag in de
lijn der verwachtingen dat bij de duidelijke bevestiging van hypothese 8,
waar het gaat om meer onverbogen vormen bij een onbeklemtoonde
slotlettergreep, ook hypothese 7 bevestigd zou worden, nl. dat er meer
verbogen vormen zouden voorkomen als de slotlettergreep wel beklemtoond is. Voor de Zuidnederlandse krantetaai konden L-SS dit ook aantonen, maar in mijn materiaal wordt de hypothese alleen bevestigd voor
de populair-wetenschappelijke taal, niet voor het totaal schrijftaal, noch
voor de spreektaal, laat staan voor het totale corpus. De verwachte
tendentie is dus niet aangetoond.
Een minder mooi beeld geven de hypothesen 3, 4 en 5. Dat er voor
een vocaal meer onverbogen adjectieven zouden voorkomen dan voor een
consonant (hypothese 3), konden L-SS niet aantonen, terwijl het voor de
Noordnederlandse krantetaai dus wel geldt, en de verdeling in de schrijftaalcorpora zo is dat de hypothese zelfs voor de schrijftaal als geheel als
bevestigd beschouwd kan worden. De genoemde tendentie is ook aan te
tonen voor één van de spreektaalcorpora, maar niet voor de hele spreektaal en ook niet voor het totale materiaal. Een voorzichtig grammaticus
kan dus de factor 'vocaal of consonant aan het begin van het volgende
woord' beter onvermeld laten. Dezelfde grammaticus zou wel kunnen
vermelden, dat er in het Standaardnederlands een tendentie bestaat meer
onverbogen vormen van adjectieven op -isch (hypothese 4) te gebruiken
en meer verbogen vormen van 'afleidingen met een hoofdletter' (hypothese 5 ; dit laatste met een voorbehoud voor de spreektaal) : beide hypothesen zijn immers bevestigd voor het hele materiaal, voor de schrijftaal,
voor de Belgische krantetaai en wat hypothese 4 betreft ook voor de
spreektaal, al gelden ze niet voor alle subcorpora afzonderlijk.
Een bijzonder geval is hypothese 6. L-SS toonden aan dat er in
Belgische dagbladen meer onverbogen vormen van 'vreemde woorden'
23

voorkwamen, maar in het Noordnederlandse materiaal werd de hypothese
niet alleen voor geen enkel subcorpus bevestigd, maar waren de waarden
van de toetsingsgrootheid van dien aard dat besloten werd de omgekeerde
hypothese te toetsen. Dat er bij 'vreemde woorden' meer verbogen vormen voorkomen, blijkt wat de subcorpora betreft alleen maar te bewijzen
voor de populair-wetenschappelijke taal (waarin uiteraard veel 'vreemde
woorden' gebruikt worden), maar de verdeling is zodanig dat de hypothese
ook bevestigd geacht kan worden voor het totaal schrijftaal en zelfs voor
het totaal generaal. Een dergelijke stand van zaken, dat voor het Zuidnederlands (althans voor de krantetaai) het omgekeerde geldt van wat
voor het Noordnederlands (althans voor de schrijftaal) van kracht is,
vraagt natuurlijk om een verklaring, maar die zal niet zo makkelijk te
geven zijn. Enerzijds denk ik aan de mogelijkheid dat het resultaat
beïnvloed is door verschillende criteria bij het indelen van de adjectieven
in deze categorie, in het onderzoek van L-SS en het mijne. De Belgische
onderzoekers spreken van „adjectieven met de klemtoon op de laatste
lettergreep der onverbogen vorm, aan het Frans ontleend en als zodanig
duidelijk herkenbaar" (L-SS, 184), maar zoals in 1.2.2. vermeld, had ik
met de laatste twee criteria nogal moeite en heb ik ook ontleningen aan
de klassieke talen (b.v. monogaam), die vaak via het Frans ontleend zijn,
meegeteld. Anderzijds zou ik me kunnen voorstellen dat deze 'vreemde
woorden' door de Zuidnederlanders meer als 'vreemd' gevoeld worden
dan door de Noordnederlanders (die er, naar ons van Vlaamse zijde altijd
verweten wordt, ook zoveel meer gebruiken), waarvan het gevolg zou
kunnen zijn, dat ze in Vlaanderen minder makkelijk in het Nederlandse
morfologische systeem worden ingepast dan in Nederland. Als dat zo is,
zou overigens alleen nog maar hypothese 6a voor Nederland niet bevestigd
moeten zijn. Dat ook hypothese 6b (gedeeltelijk) bevestigd is, kan dan
veroorzaakt zijn door het feit dat deze 'vreemde woorden' ook meestal
tot de langere behoren (zie hypothese 1).
Een ander Noord-Zuid-verschil treffen we aan in hypothese 9 : in
Belgische dagbladen worden meer onverbogen vormen gebruikt dan in
Nederlandse. Omdat L-SS alleen krantetaai onderzochten, moest de hypothese wel zo geformuleerd worden, maar het is niet te gewaagd aan te
nemen dat hetzelfde voor andere stijlsoorten geldt. De verklaring is in
dit geval niet moeilijk : zoals in 2. zal blijken, is hier sprake van dialectinvloed.
Dat hypothese 10 voor de tegenstelling schrijftaal-spreektaal niet
bevestigd werd, is in strijd met mijn intuïtie. Voor mij is het gebruik van
onverbogen adjectiefvormen na het, dit, dat of possessief (afgezien van
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vaste combinaties) een kenmerk van de 'bijzondere stijl'. Ik breng hier
nog eens in herinnering wat ik aan het begin van deze paragraaf zei over
het naar verhouding geringe aantal adjectieven in de spreektaalcorpora
en wijs erop dat de hypothese in ieder geval wel bevestigd wordt als we
de spreektaal tegenover de populair-wetenschappelijke taal (de meest
'schrijftalige' schrijftaal; zie De Rooij 1975, 24) stellen. Er lijkt mij alle
aanleiding te zijn deze hypothese in de toekomst nog eens te toetsen aan
een materiaalverzameling waarin een groter aantal adjectieven uit de
spreektaal voorkomt.
J. de Rooij
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DE DISCREPANTIE
TUSSEN TAALGEBRUIK EN TAALHOUDING
Of de oplossing van een verkeerd gesteld
methodologisch probleem
INLEIDING

In een recent artikel van Geerts, Nootens en Van den Broeck in
Taal en Tongval (29, 3-4, 1977) wordt een onderzoek ingesteld naar
„Opinies van Vlamingen over dialekt en standaardtaal". In het besluit
van het artikel wordt een vergelijking gemaakt met vroegere, beperktere
onderzoeksresultaten. Uit hun analyse blijkt dat er een rangorde gevonden
kan worden in de opvattingen over de geschiktheid van het dialect voor
verschillende situaties. Er wordt vastgesteld dat ook in andere onderzoekingen de opvatting van een dalende geschiktheid van het dialect
naarmate de situatie formeler wordt te vinden is.
Daar er in het artikel gebruik gemaakt is van een (volgens mijn
mening, thans reeds sterk verouderd) geschrift van mij uit 1971, meen
ik dat mij hierdoor een gelegenheid wordt geboden om een sterker onderscheid te maken tussen taalgebruik en taaiattitude. Mijn artikel behandelde een zeer beperkt aantal domeinen van het taalgebruik en niet van
taaiattitude. Het onderzoek werd door middel van een mondelinge
enquête gehouden bij jonge gezinnen in heel Vlaanderen. De vragen
waren zeer elementair en waren slechts in laatste instantie toegevoegd
aan de vragenlijst van een onderzoek over een heel ander onderwerp.
Bij een aantal echtparen werd zowel het taalgebruik van de man als dat
van de vrouw opgevraagd. Een methodologisch bezwaar tegen deze
manier van werken is natuurlijk dat de betrouwbaarheid van de antwoorden niet te controleren is. Door de auteurs van het recente artikel
werd trouwens gewezen op het grote verschil tussen hun gemiddelde
cijfers en de mijne. De oorzaak ligt hier zonder twijfel in de formulering
van de vraag. Er kan door de informanten anders geantwoord worden
op een vraag naar de geschiktheid van een taal in een bepaalde situatie
dan op een vraag naar het taalgebruik in diezelfde situatie.
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Het artikel van 1971 was slechts een vluchtige kennismaking met
het zeer ruime gebied van de sociolinguistiek. In 1972 wijdde ik een
nieuwe studie aan het gebruik van ABN en dialect in het Vlaamse land.
Het aantal ondervraagde personen was wel beperkter, maar de vragenlijst was veel meer genuanceerd en omvatte naast vragen over het taalgebruik ook vragen over de geschiktheid van het dialect in bepaalde
situaties. In verschillende bijdragen (cfr. literatuurlijst) werd op die
enquête gesteund. De gegevens die vooral behandeld werden, waren die
in verband met het taalgebruik. De opzet was na te gaan of er een situatie
van diglossie in het gebruik van de diverse variëteiten van het Nederlands bestond.
Wat echter minder grondig geanalyseerd werd, hoofdzakelijk uit
financiële overwegingen, waren de vragen met betrekking tot de geschiktheid van het dialect. Het recente artikel van Geerts e.a. heeft mij echter
genoopt hierop terug te komen. Globaal kan gesteld worden dat het
dialectgebruik en de attitude ten aanzien van de geschiktheid van het
dialect voor de onderzochte situaties direct correleren. Maar naast de
vele overeenkomsten zijn er ook tal van verschillen.
Een fundamenteel onderscheid heeft in hun interpretatie op pg 134135 geleid tot verwarring. Mijn eerste primaire gegevens van 1971
betroffen alleen het taalgebruik ; het is daarom misleidend die cijfers
met die van Geerts e.a. te vergelijken.
De gegevens van de enquête van 1972 bieden de mogelijkheid om zes
diverse situaties te onderzoeken. Vier daarvan zou ik in dit kader „zuiver"
willen noemen, omdat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de
vraagstelling over het taalgebruik en de vraag naar de geschiktheid van
een taalvorm. Het betreft hier de situaties : man en vrouw, de ouders
met de kinderen, de ondervraagde met zijn vrienden, en de ondervraagde
met zijn collega's op het werk.
Twee situaties zijn minder zuiver omdat de vraag naar de geschiktheid
het geheel van de situatie betreft en een veel ruimer perspectief heeft
dan die naar het taalgebruik van de ondervraagde. Het gaat ten eerste
om de vraag naar de geschiktheid van het dialect op school en die naar
het taalgebruik met de leraar van de kinderen, ten tweede om die naar
de geschiktheid van het dialect in de eredienst en naar het taalgebruik
met de lokale geestelijkheid.
Het zijn vooral de elementen uit de eerste vier situaties die het best
de discrepantie aantonen tussen norm en gedrag. De attitude is de individuele norm en die is niet steeds in overeenstemming met het individuele
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handelen van dezelfde persoon. Terwijl Geerts hiervoor de term schizoglossie gebruikt, beschouw ik dit verschijnsel als een algemene wetmatigheid in de sociologie. (Denkt men hier b.v. aan de norm op sexueel
gebied, de attitude en het feitelijk gedrag ; of b.v. aan de juridische norm.)
Er bestaat steeds een verschil, groot of klein, tussen de individuele
norm en het handelen, ook op het vlak van de taal. De term schizoglossie
zou ik willen reserveren voor een ander verschijnsel, namelijk het gebruik
van twee talen, los van elkaar en dit in een tweetalige situatie, waar
de determinant om de keuze te bepalen niet teruggaat tot het normale
diglossische verschijnsel, maar wel veeleer toevallig is, in hoge mate
zelfs onberedeneerd. Op dit verschijnsel heb ik reeds gewezen in 1975
bij de analyse van het taalgebruik van de nederlandstalige immigrant
in de Brusselse agglomeratie. Zijn taalgebruikspatroon, dat daar in hoge
mate afhangt van wie de spreekact initieert, is volgens mij schizoglossisch.
Het wijkt af van het strenge patroon van diglossie en kan met een zeer
kort interval tot tegenovergestelde resultaten aanleiding geven. Tot zover
die beperking.
DE

RESULTATEN

Bij het onderzoek van de resultaten moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de vragen omtrent het taalgebruik en de vragen omtrent
de geschiktheid van het dialect.
Het taalgebruik
De antwoorden omtrent het taalgebruik werden reeds meerdere malen
uitvoerig onderzocht in andere artikels en bijdragen. Voor de vergelijking
van het onderzoeksmateriaal zal ik hier steunen op de versie zoals die
in 1975 in de studie „Taaitoestanden in België" werd gepubliceerd.
Zoals uit het geheel van de literatuur blijkt, bestaat er ook in het
gebruik van variëteiten van het Nederlands een bepaald diglossisch
patroon. Het Algemeen Nederlands (ABN) wordt hoofdzakelijk gebruikt
in die situaties waarbij de vorm van het contact niet meer bepaald wordt
door reeds vroeger geformuleerde rolverwachtingen, maar door een formele situatie of een waarin de gesprekspartner een onbekende is. De
laagste frequentie van het gebruik van het Algemeen Nederlands treft
men aan in de meer informele sfeer.
Voor de door ons beschouwde situaties kan men dus een hoog gebruik
van het Algemeen Nederlands verwachten in de situatie met een priester
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en met de leraar van de kinderen, en gedeeltelijk ook in de relatie met
de kinderen, het gebruik van het dialect zal daarentegen sterk overwegen
in de situaties waar het gaat om contacten tussen het echtpaar, de contacten met vrienden en de contacten in de werksfeer met de collega's.
Het gebruik van het dialect vermindert naarmate men zich beweegt
van een informele naar een formele situatie. De tabel I m.b.t. het taalgebruik over de verschillende situaties, voor alle steekproefpersonen,
toont dit duidelijk aan. De situaties die tot de informele sfeer behoren,
vertonen een overwegend gebruik van het dialect, die van de formele
sfeer een overwegend gebruik van het Algemeen Nederlands.
TABEL I
Het taalgebruik volgens sociolinguistische
voor de totale steekproef.

situatie,

Gebruikte taalvariëteit
Sociolinguistische
situatie

Contacten met vrienden
Contacten van de echtgenoten
met elkaar
Contacten met de kinderen
Contacten met collega's
Contacten met de lokale priester
Contacten met de leraar van de
kinderen

Symbool
Dialect

Algemeen Nederlands

V

79,37

20,63

E
K
C
P

76,32
67,82
48,61
22,48

23,68
32,18
51,39
77,52

L

15,00

85,00

Het gebruikspatroon vertoont bij een splitsing volgens geslacht geen
significant verschil tussen mannen en vrouwen. Anderzijds is er een hoger
gebruik van het dialect in het landelijk dan in het stedelijk milieu. Het
bijkomend verschijnsel, dat het verschil tussen beide milieus vermindert
naarmate de situatie meer formeel wordt, wijst op het sterk normregulerend karakter van het landelijk milieu voor de informele situaties. De
splitsing toont duidelijk aan in welke mate in het landelijk milieu het
gebruik van het dialect vermindert bij de overgang van informeel naar
formeel.
Verder gebruikt de vrouw in het stedelijk milieu meer het Algemeen
Nederlands dan de man, vooral in de formele situaties. Dit kan vooral
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verklaard worden vanuit de niet-gelijke en niet-solidaire toestand van
de vrouw tegenover de andere personen in de situatie. Het Algemeen
Nederlands wordt als statusverlenend beschouwd.
Uit de combinatie van de parameters geslacht en milieu kan het
volgende samengevat worden : in de situaties „V" (zie betekenis symbolen
in tabel I) en „E" is het milieu bepalend, in „K" en „C" het geslacht (ook
in belangrijke mate bepaald door de samenstelling van de steekproef)
en in „P" en „L" het karakter van de situatie. In de eerste twee gevallen
tellen de zgn. „achtergrond van de spreker", in de laatste twee de zgn.
„structuur van de situatie" en in de twee andere een zgn. „identificatie
van de mogelijkheden". De drie elementen zijn niet te scheiden, doch ze
zullen elk op een bepaald moment de andere verdringen.
Die invloeden worden nog doorkruist door andere variabelen : 1) een
hoog onderwijsniveau heeft een minder gebruik van het dialect tot gevolg,
en in het stedelijk milieu wordt het gebruik van het dialect versterkt
voor een laag onderwijsniveau; 2) voor een hoog beroepsniveau gelden
dezelfde vaststellingen, doch hier is het opvallend dat in het stedelijke
milieu ook een laag beroepsniveau het gebruik van het dialect sterk doet
verminderen, en dat vooral in de groep van de vrouwen zonder beroep
een hoog gebruik van het dialect opvalt ; 3) naarmate de leeftijd daalt,
daalt ook het gebruik van het dialect.
De geschiktheid
Voor de analyse van de geschiktheid werd zoals reeds eerder gemeld
een beroep gedaan op een aantal situaties die al of niet volledig overeenstemmen met de situaties bestudeerd bij het taalgebruik. Het is niet
noodzakelijk nogmaals terug te komen op de beschouwde domeinen.
Hiervoor vindt de lezer elders voldoende materiaal.
Een rangschikking volgens dalende gemiddelde score toont reeds aan
dat er grote verschillen bestaan in de tolerantie tegenover het gebruik
van het dialect.
Uit tabel II blijkt duidelijk dat de zes beschouwde situaties gegroepeerd kunnen worden in drie paren, nl. die paren waarvan de scores
elkaar benaderen en waarvan het houdingpatroon een grote overeenkomst
vertoont. De paarvorming stemt overeen met datgene wat in de samenvatting hierboven reeds werd gezegd.
In tabel III hebben we voor de totale steekproef een vergelijking
gemaakt enerzijds tussen het gebruikspatroon en het gunstige houdingpatroon (in %) en anderzijds tussen de gemiddelde scores uit onze steekproef en de resultaten van Geerts e.a. (pg. 105).
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TABEL II
De totale resultaten m.b.t. de tolerantie tegenover het gebruik van het dialect.

manvrouw
E

ouderkind
K

collega's

priester

leraar

C

P

L

8,84
10,88
29,25
48,98
36,05
12,93
2,04

6,90
4,83
31,03
42,76
33,10
19,31
4,83

20,83
23,61
29,86
74,31
18,75
6,94

26,39
19,44
30,56
76,39
15,97
6,94
0,69

72,03
18,18
4,20
94,41
2,80
1,40
1,40

73,61
18,06
3,47
95,14
3,47
0,69
0,69

51,02

57,24

25,69

23,61

5,59

4,86

Dialect is voor de vrienden
sociolinguistisohe
V
situaties

De minst
geschikte taal
— — —
— —
—

in % subtotaal

+
+ +
+ + +

De meest
geschikte taal
in % subtotaal

TOTAAL =

N

Gemiddelde score
op de
zespuntenschaal

147

145

—

144

144

3,39

3,68

2,67

2,60

4,2

4,5

3,8

3,8

143

1,48

144

1,42

Gemiddelde score
in GEEBTS

e.a.

—

1,7

Bron : eigen enquête.
Zespuntenschaal : de meest geschikte taal : 6 = + + +

5= + +
4= +
O

2 =
de minst geschikte taal : 1 =

Uit het eerste paar blijkt in welke mate het gebruik van het dialect
hoger ligt dan de tolerante houding tegenover het dialect als geschikte
taal in elk van de aangeduide situaties.
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TABEL III
Vergelijking gebruikspatroon — tolerantiepatroon ;
vergelijking gemiddelde scores volgens zespuntenschaal, spreidingscoëfficiënt.
Vergelijkbare scores
Totaal Dialect
Symbool Gebruikspatroon

Spreiding

Tolerante
houding

GEERTS e.a.

o

Eigen
enquête
Totaal Brabant

V
E
K
C
P
L

79,37
76,32
48,61
67,82
22,48
15,00

51,02
57,24
25,69
23,61
5,59
4,86

3,39
3,68
2,67
2,60
1,48
1,42

4,2
4,5
3,8
3,8
—
1,7

4,3
4,9
4,4
3,9
—
1,6

1,17
1,18
1,25
1,20
0,97
0,86

Uit het tweede paar blijkt dat er in onze steekproef een geringere
tolerantie is tegenover het dialect dan in de steekproef van Geerts e.a.,
Dit kan het gevolg zijn van de structuur van de vragenlijst waarbij
gebruik en houding duidelijk tegenover elkaar konden worden gesteld.
Bij Geerts e.a. wordt uitsluitend gevraagd naar het houdingpatroon en
dit komt dan ook gunstiger over bij de ondervraagde.
Het grote verschil tussen gebruik en houding komt hier reeds duidelijk
naar voren ; in het laatste gedeelte zal onderzocht worden hoe de vastgestelde discrepantie in feite gestructureerd is. De gemiddelden lopen
relatief sterk uit elkaar, doch de diverse spreidingscoëfficiënten liggen
dichter bij elkaar. Ook hier stellen we vast dat de spreidingscoëfficiënten
zich rond drie paren concentreren. Uit het eerste paar, „V" en „E",
blijkt een grote tolerantie tegenover het gebruik van het dialect. De
spreidingscoëfficiënten duiden op een relatief sterke concentratie rond
het gemiddelde. Het tweede paar, „C" en „K", vertoont een minder
grote tolerantie tegenover het dialect. De spreidingscoëfficiënt is groter
dan in het voorgaande paar, waaruit een minder sterke concentratie rond
het gemiddelde volgt. Het derde paar, „P" en „L", heeft een zeer lage
tolerantie. De spreidingscoëfficiënt is zeer klein, waaruit een sterke
concentratie rond het gemiddelde volgt.
Het verschil tussen onze cijfers en die van Geerts e.a. ligt misschien
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in de samenstelling van de steekproeven. Dit zal verder onderzocht
worden. Daar onze steekproef genomen werd in Vlaams-Brabant, kunnen
de cijfers ook vergeleken worden met tabel 4 (Geerts e.a., pg 108). Ook
hier is in onze steekproef een duidelijk geringere tolerantie tegenover
het dialect waar te nemen. De score blijft bij Geerts e.a. hoger, zelfs
uitgaande van hun noot 1 (pg 108).
Een eerste splitsing, volgens geslacht, toont aan dat er geen significant
verschil is in de gemiddelde scores van mannen en vrouwen. De houding
m.b.t. de geschiktheid van het dialect vertoont echter een mindere
tolerantie dan men zou mogen verwachten op basis van het taalgebruik.
De grootste afwijking treft men aan bij „C" en „K". Opvallend is dat
er voor „C" bij het gebruikspatroon een groot verschil bestaat tussen
mannen en vrouwen, en uit tabel IV blijkt het verschil nog slechts gering
en niet langer significant te zijn voor het houdingpatroon.
TABEL IV
De gemiddelde scores, per geslacht.

% Tolerant

Gemiddelde score (x)

Spreiding (o)

Symbool

V
E
K
C
P
L

M

V

M

V

M

V

53,42
58,90
28,57
29,58
4,35
4,23

48,65
55,56
22,97
20,27
6,76
6,25

3,44
3,70
2,66
2,85
1,36
1,32

3,35
3,60
2,69
2,35
1,57
1,59

1,14
1,19
1,19
1,24
0,82
0,77

1,19
1,33
1,19
1,25
1,09
0,99

Toch kan gesteld worden dat ook voor het houdingpatroon dezelfde
schaarbeweging bestaat als voor het gebruikspatroon, nl. de gemiddelden
vertonen voor de formele situaties een hogere tolerantie bij de vrouwen
dan bij de mannen, en voor de informele situaties een hogere tolerantie
bij de mannen dan bij de vrouwen.
Een vergelijking met tabel 7 (Geerts e.a. pg 114) toont aan dat er
in onze steekproef grotere verschillen bestaan in de gemiddelde scores
volgens geslacht voor „C" en „L" (of D3 en D6). De gemiddelde score
is echter een relatief weinig betrouwbaar gegeven omdat de spreiding
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niet wordt weergegeven. Scores kunnen bij volledig andere spreiding
toch hetzelfde gemiddelde aanwijzen.
De tweede splitsing, volgens streek, vertoont globaal in het landelijk
milieu een grotere tolerantie tegenover het dialect dan in het stedelijk
milieu. Opvallend hierbij is echter dat er een verschil bestaat in de gemiddelde scores : bij drie situaties ligt de score het hoogst in het landelijk
gebied, en bij de drie andere in het stedelijk gebied. Dit verschijnsel
is belangrijk, omdat het voortkomt uit de spreiding van de scores : in de
situaties „P" en „L" vertoont het houdingpatroon in het stedelijk gebied
een grotere spreiding dan in het landelijk gebied in de categorie nietgeschikt.
TABEL V
De gemiddelde scores, per streek.

% Tolerant

Gemiddelde score (x)

Spreiding (a)

Symbool

V
E
K

C
P
L

Landel.

Stedel.

Landel.

Stedel.

Landel.

59,21
65,33
27,63
31,58
5,26
5,26

42,25
48,57
23,53
14,71
5,97
4,41

3,43
3,85
2,57
2,71
1,26
1,29

3,35
3,49
2,79
2,47
1,72
1,56

1,26
1,23
1,27
1,39
0,97
0,89

Stedel.

1,08
1,10
1,09
1,09
0,84
0,81

Als globale tendens kunnen we stellen dat de spreiding van het
tolerantiepatroon bij de vrouwen sterker is dan bij de mannen. Dit
betekent dat het houdingpatroon bij de vrouwen sterker gevarieerd is
dan bij de mannen, ook al ligt de gemiddelde score bij de mannen soms
hoger dan bij de vrouwen. De hier vastgestelde tendens zal later nog
uitgesplitst worden. Voor het milieu stellen we als globale tendens een
verschil vast tussen beide streken : de spreiding is groter in het landelijk
dan in het stedelijk milieu. Het verschil in spreiding toont aan dat er
in het landelijk milieu nog een aantal neveninvloeden bestaan die daar
sterker doorwerken dan in het stedelijk milieu.
In een eerste vergelijking, waarbij de factor milieu constant wordt
gehouden, wordt aangetoond dat het tolerantiepatroon weinig veran34

TABEL VI
De gemiddelde scores, per streek, volgens geslacht.

Vrouw

Man

Symbool

V
E
K
C
P
L

Landelijk

Stedelijk

Landelijk

Stedelijk

X

X

a

X

a

X

3,49
3,81
2,41
3,05
1,08
1,05

1,21
1,33
1,25
1,36
0,49
0,24

3,39
3,58
2,94
2,62
1,69
1,62

1,06
1,02
1,04
1,08
0,98
1,00

3,38
3,89
2,72
2,44
1,44
1,51

1,29
1,U

1,28
1,37
1,23
1,18

3,31
3,38
2,66
2,26
1,71
1,52

a

1,10
1,22
1,09
1,07
0,89
0,54

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëfficiënten.

deringen ondergaat. In het landelijk gebied treft men een grote overeenkomst tussen de scores van mannen en vrouwen voor „V" en „E". De
situatie „E" is echter een spiegelbeeld van de totale steekproef. Voor de
andere situaties blijft de tendens van de totale steekproef eveneens
behouden, doch de verschillen worden meer geaccentueerd.
In het stedelijk gebied krijgen we voor een aantal situaties een spiegelbeeld van het landelijke, behalve voor „V" en „P".
Het is duidelijk dat de cijfers voor de totale steekproef een aantal
nuances doen vervagen. De spreidingscoëfficiënt vertoont in het landelijk
milieu voor mannen en vrouwen een groot verschil in de situatie „P"
en „L". De gemiddelde scores van de mannelijke ondervraagden liggen
reeds zeer laag, en door de lage spreidingscoëfficiënt komt een zeer sterke
concentratie op het vlak van het niet-tolerant zijn tegenover het dialect
tot uiting. In het stedelijk milieu komt die tendens niet zo sterk voor,
doch hier is die voor dezelfde situaties opvallend bij de vrouwen. De
percentages van de gunstige tolerantiepatronen tonen duidelijk de diverse
tendensen aan. In een tweede vergelijking kan men de factor geslacht
constant houden en het milieu laten verschillen.
Als algemene tendens kan men stellen dat de tolerantie ten aanzien
van het gebruik van het dialect in het landelijk gebied groter is in de
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meer informele situaties „V" en „E", en eveneens in de sfeer „C" dan
in het stedelijk gebied. Bij de situaties met formeel karakter is de tolerantie groter in het stedelijk milieu.
Bij de mannelijke ondervraagden wordt het verschil tussen landelijk
en stedelijk milieu groter dan in de totale steekproef, behalve voor „E".
Bij de vrouwelijke ondervraagden doet het tegenovergestelde verschijnsel
zich voor. Dit toont aan in welke mate het milieu invloed heeft op de
houding van de ondervraagden tegenover het gebruik van het dialect.
De invloed is het meest opvallend bij de mannelijke bevolking in het
landelijk milieu.
Wat de mannen aangaat is de spreiding minder sterk in het landelijk
milieu, behalve bij de situaties „P" en „L". Die tendens is zeer opvallend.
Voor de vrouwen daarentegen speelt dit verschijnsel in het stedelijk
milieu een grote rol voor de situaties „P" en „L".
De wederzijdse beïnvloeding van het milieu en het geslacht is ook
hier dus zeer groot. Globaal vertonen stedelijk milieu en mannen een
grotere concentratie van het houdingpatroon rond het gemiddelde. Die
tendens wordt op een opvallende wijze verbroken in de vermelde situaties.
Om dit verder te onderzoeken zullen we een beroep moeten doen op een
aantal bijkomende variabelen.
Het onderwijs was een belangrijke factor in het bepalen van het
taalgebruikspatroon ; ook m.b.t. het houdingpatroon speelt het onderwijsniveau een belangrijke rol.
De splitsing volgens onderwijsniveau toont duidelijk aan dat de tolerantie tegenover het gebruik van het dialect bij de ondervraagden met
een laag onderwijsniveau groter is. De hogere scores worden nog versterkt
door de lage spreidingscoëfficienten.
De algemene tendens versluiert echter een aantal belangrijke nuances.
Door toevoeging van de variabele milieu krijgen we een beter beeld.
Voor het lage onderwijsniveau stellen we in het landelijk milieu vast
dat het houdingpatroon een relatief lage concentratie vertoont, doch voor
het stedelijk milieu is een grotere concentratie waar te nemen. Hetzelfde
kan gesteld worden voor het hoger onderwijsniveau.
Voor het stedelijk milieu blijft de bestaande grotere concentratie
behouden wanneer het onderwijsniveau wisselt. Er blijkt dus een invloed
van het milieu, enerzijds een invloed in het stedelijk milieu met een
grotere concentratie ten nadele van de onderwijsfactor „lage niveau",
anderzijds een invloed in het landelijk milieu die een grotere spreiding
lijkt te bevorderen, ook voor het hoge onderwijsniveau.
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De factor onderwijs heeft dus schijnbaar geen invloed naast het milieu.
De samenstelling van de steekproef speelt hier misschien een rol, doch
dit is niet duidelijk uit de gegevens op te maken.
We stelden reeds dat bij de mannen de concentratie in het houdingpatroon sterk was. Door het invoeren van de variabele geslacht kunnen
we de tabel nog verder uitwerken en een verklaring geven voor de vaststellingen.
TABEL VII
De gemiddelde scores, per onderwijsniveau, volgens streek,
met bijkomende opdeling volgens geslacht.

Lager onderwijsniveau

Stedelijk

Landelijk
Symbool
Vrouw

Man

V
E

K
C
P
L

Vrouw

Man

X

or

X

a

X

a

3,62
3,90
2,48
3,34
1,10
1,07

1,19
1,32
1,19
1,29
0,55
0,25

3,45
3,90
2,77
2,42
1,29
1,42

1,19
1,01
1,34
1,31
0,99
0,98

3,73
3,68
3,05
2,85
1,67
1,80

0,96
0,92
1,10
1,01
0,94
1,08

X

a

3,52
3,52
2,81
2,42
1,85
1,62

0,75
1,10
0,91
1,08
0,95
0,56

3,11
3,00
2,22
1,89
1,33
1,22

1,29
1,41
1,40
0,99
0,47
0,42

Hoger onderwijsniveau

V
E

K
C
P
L

3,00
3,50
2,13
2,00
1,00
1,00

1,22
1,12
1,45
1,00
0,00
0,00

3,13
3,88
2,50
2,50
2,00
1,88

1,54
1,36
1,00
1,58
1,80
1,69

2,86
3,43
2,79
2,29
1,86
1,36

0,99
1,12
0,94
1,09
0,91
0,81

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëfficiënten.
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Bij de mannelijke ondervraagden uit het stedelijk milieu stellen we
een grote concentratie vast, zowel bij het hoge als bij het lage onderwijsniveau. In het landelijk milieu wordt de concentratie minder sterk,
behalve voor de situaties „P" en „L", waar de scores een zeer hoge concentratie vertonen. Hier speelt dan in hoofdzaak het milieu een determinerende rol.
Voor de vrouwelijke ondervraagden stellen we een grote invloed vast
van het milieu terwijl de factor onderwijs minder belangrijk wordt. In
het landelijk milieu hebben we een grote spreiding ; in het stedelijk
milieu is de spreiding meer geconcentreerd voor het lage onderwijsniveau.
Toch is er voor het hoge onderwijsniveau een grote spreiding in de informele situaties, zowel op het land als in de stad. Die grote spreiding is
ook vast te stellen bij de formele situaties in het landelijk milieu.
Hieruit blijkt het samenlopen van diverse invloeden, nl. milieu,
geslacht en onderwijsniveau. De oorspronkelijke concentratiepatronen
volgens geslacht en milieu worden genuanceerd door het onderwijs. Mannelijk geslacht en stedelijk milieu verstevigen de concentratie. Vrouwelijk
geslacht en landelijk milieu vergroten de spreiding, vooral bij hoog
onderwijsniveau. In de andere combinaties doet het tegenovergestelde
zich voor ; die tendens wordt versterkt door het onderwijsniveau, nl.
enerzijds door een laag onderwijsniveau bij vrouwen in het stedelijk
gebied en anderzijds door een hoog onderwijsniveau bij mannen in het
landelijk gebied. De invloed wordt nog versterkt door de aard van de
situatie.
Een bijkomende variabele, waarvan het belang reeds bij de analyse
van het taalgebruik tot uiting kwam, is het beroep.
De splitsing volgens beroepsniveau toont duidelijk aan dat er een
groot verschil bestaat tussen het hoge beroepsniveau, het lage beroepsniveau en de groep „zonder beroep".
De geschiktheid van het dialect voor diverse situaties wordt door de
ondervraagden met hoog beroepsniveau veel lager aangeslagen dan door
de ondervraagden met laag beroepsniveau of de groep „zonder beroep".
De lage scores van het hoge beroepsniveau worden nog versterkt door
de geringe spreiding van de antwoorden. Slechts voor de situatie „E"
bestaat er bij de hogere beroepen een relatief grote tolerantie tegenover
het gebruik van het dialect.
De tolerantiepatronen van de lagere beroepen en de groep „zonder
beroep" gelijken sterk op elkaar, zowel wat betreft de gemiddelde score
als de spreiding van de scores. Een hogere score en sterkere concentratie
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is waar te nemen bij de groep zonder beroep in de situatie „E", en bij
de groep laag beroepsniveau in situatie „C", waar de hogere score gepaard
gaat met een geringere concentratie.
De waargenomen tendens kan ook onderzocht worden volgens milieu.
TABEL VIII
De gemiddelde scores, per beroepsniveau, volgens streek.
Landelijk
Symbool

V
E
K
C
P
L

Hoger

Lager

X

a

X

3,00
3,50
1,67
2,00
1,00
1,00

1,00
1,12
1,10
1,00
0,00
0,00

3,56
3,88
2,58
2,92
1,26
1,26

1,25
1,29
1,25
1,43
0,93
0,84

Stedelijk

Zonder

Hoger

X

X

3,25
3,89
2,80
2,40
1,35
1,45

1,26
1,04
1,29
1,24
1,15
1,07

2,88
3,13
2,25
2,25
1,88
1,38

0,57
1,04
0,66
0,66
0,77
0,47

Zonder

Lager

X

o

X

3,33
3,36
2,77
2,48
1,60
1,55

1,12
1,07
1,12
1,21
0,88
0,88

3,75
4,25
3,25
2,58
2,08
1,73

1,01
1,01
0,92
0,77
1,04
0,61

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëfficiënten.

Volgens de algemene trend bestaat er in het landelijk milieu een
grotere tolerantie tegenover het gebruik van het dialect dan in het stedelijk milieu. Bij de hogere beroepen wordt die tendens verstoord. Er blijkt
namelijk dat in het landelijk milieu de hogere beroepen een minder grote
tolerantie vertonen tegenover het gebruik van het dialect, behalve in de
eerste twee situaties. Daarenboven is de concentratie rond het gemiddelde
ook sterker.
Voor de lagere beroepen blijft de invloed van het milieu gelden, de
schaarbeweging blijft behouden ; voor de groep „zonder beroep" is een
omkering van de tendens waar te nemen. De tolerantie in het landelijk
milieu is kleiner bij de groep „zonder beroep", doch de spreiding is er
groter dan in het stedelijk milieu. Dit wijst op een ontbreken van een
kristallisatie van de houdingen in het landelijk milieu. Het houdingpatroon in het stedelijk milieu "is meer verbonden met de aard van de
groep der ondervraagden, „zonder beroep".
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De categorie hoog beroepsniveau omvat een te beperkt aantal informanten om er een splitsing volgens geslacht op uit te voeren, en de groep
„zonder beroep" omvat alleen vrouwelijke ondervraagden. Daarom wordt
alleen voor de categorie laag beroepsniveau een verdere splitsing gemaakt.
TABEL IX
De gemiddelde scores, per geslacht, volgens streek,
met een verdere opsplitsing van het lager beroepsniveau.
Landelijk

Lager

Stedelijk

Lager

Zonder

Zonder

Symbool
Mannen

V

E
K
C
P
L

Vrouwen

X

a

X

3,48
3,79
2,45
3,12
1,09
1,06

1,30
1,40
1,27
1,39
0,52
0,24

3,71
4,06
2,82
2,53
1,59
1,65

1,16

1,00
1,21
1,42
1,37
1,32

Vrouwen

Mannen

X

a

X

3,25
3,89
2,80
2,40
1,35
1,45

1,26
1,04
1,29
1,24
1,15
1,07

3,42
3,58
3,00
2,68
1,63
1,66

1,13
1,04
1,10
1,13
0,99
1,05

Vrouwen

Vrouwen

X

a

X

a

3,20
3,00
2,45
2,20
1,55
1,40

1,08
1,03
1,07
1,25
0,74
0,37

3,75
4,25
3,25
2,58
2,08
1,73

1,01
1,01
0,92
0,77
1,04
0,61

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëfïiciënten.

In het landelijk milieu stellen we vast dat, in de categorie laag beroepsniveau de scores van de vrouwelijke ondervraagden hoger liggen dan bij
de mannelijke ondervraagden, behalve voor „C". De scores zijn ook meer
gegroepeerd bij de vrouwelijke ondervraagden in de informele situaties,
doch minder in de formele.
In het stedelijk milieu stellen we over heel de lijn de omgekeerde
tendens vast.
Een vergelijking per geslacht laat voor de mannelijke ondervraagden
in het landelijk milieu in de informele situaties een hogere score en voor
de formele situaties een lagere score zien dan in het stedelijk milieu.
Situatie „C" volgt de tendens van de informele situaties en „K" van de
formele. In de vrouwelijke groep is er steeds een hoger gemiddelde in het
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landelijk milieu ; de spreiding is er echter ook groter. Bij de vrouwen
kunnen we ook een vergelijking maken tussen de beroepsactieve en de
niet-actieve vrouwen. In het landelijk gebied scoren de niet-actieve vrouwen lager en in het stedelijk gebied hoger dan de actieve vrouwen.
De tolerantie tegenover het gebruik van het dialect is duidelijk aan
bepaalde invloeden onderhevig. De invloeden van milieu en geslacht zijn
de belangrijkste, doch ze worden doorkruist door het onderwijsniveau,
het beroepsniveau en de aard van de sociolinguistische situatie.
De discrepantie
Zoals gesteld in de inleiding, en zoals blijkt uit de analyse, bestaat
er inderdaad een verschil tussen het gebruik van het dialect enerzijds en
de tolerantie tegenover het gebruik ervan anderzijds. Dit verschijnsel
werd reeds veelvuldig waargenomen in de sociologie. Het probleem werd
ook onlangs gesteld op de eerste Sociolinguistendag (BVTL) te Kortrijk
(2 november 1978). Het standpunt was dat vragen naar het taalgebruik
eerder een vals beeld geven en geen oprechte antwoorden zouden opleveren of waarborgen. Hier wordt echter gesteld dat met een degelijke
vragenlijst dit soort onoprechte antwoorden kan worden voorkomen door
zowel vragen naar gebruik als houding te stellen.
De vraag die hier gesteld wordt is : in hoeverre wijkt de houding af
van het gedrag?
De discrepantie is het gemakkelijkst te onderzoeken vanuit het
gebruik van het dialect in de diverse situaties en de tolerantie m.b.t. de
geschiktheid van het dialect in elk van die situaties. Opvallend hierbij
is dat de dialectgebruiker op die manier een waardeoordeel over zichzelf
uitspreekt. Naarmate de situatie meer formeel wordt, zo stelden we
vroeger vast, vermindert het gebruik van het dialect. Even opvallend
echter is dat de tolerantie tegenover het gebruik geringer wordt. Ook
vanuit het Algemeen Nederlands is de tolerantie te benaderen. Naarmate
het aantal gebruikers toeneemt daalt de tolerantie, hoewel de geschiktheid
van het dialect nooit als gunstig wordt beschouwd.
Uit tabel X blijkt duidelijk hoe het houdingpatroon van beide groepen
taalgebruikers van elkaar verschilt. Voor de groep die het dialect gebruikt
in de diverse situaties vinden we een tolerantiemarge van 2.30, tussen
3.86 en 1.56, tegenover slechts 1.60 in de groep die het Algemeen Nederlands gebruikt, tussen 2.93 en 1.33.
Er blijkt voor de AN-groep een afwijzende houding te bestaan tegenover het gebruik van het dialect, terwijl er in de Dl (dialect)-groep een
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TABEL X
De gemiddelde scores,
volgens het taalgebruik in de sociolinguistische

Gebruiken
dialect

Gebruiken
algemeen Jnederlands

situatie.

Totale groep

Symbool

V
E
K
C
P
L

X

er

X

o

X

G

3,67
3,86
3,00
3,29
1,74
1,56

1,14
1,09
1,09
1,37
1,43
0,95

2,89
2,92
1,93
1,90
1,33
1,42

0,99
1,36
1,01
0,93
0,76
0,67

3,39
3,68
2,67
2,60
1,48
1,42

1,17
1,18
1,25
1,20
0,97
0,86

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëmciënten.

meer tolerante houding waar te nemen is, behalve voor de situaties „P"
en „L" die in gemiddelde score sterk afwijken van de scores van de andere
situaties.
Anderzijds moeten we echter stellen dat de hogere gemiddelde scores
in de Dl-groep gerelativeerd worden door de hogere spreidingscoëfficiënten. Dit toont de grotere diversiteit aan van de houdingen, gaande
van tolerant tot niet-tolerant. Die grote spreiding bestaat niet voor de
AN-groep, behalve voor de situatie „E", doch ook hier is de tolerantie
nog laag.
De gegevens tonen dus voor de totale steekproef aan dat er een beperkte tolerantie is in de AN-groep, met lage spreiding, en een hogere
tolerantie in de Dl-groep, met zeer grote spreiding. Voor de eerste drie
situaties (V, E, K) stellen we op basis van de spreiding vast dat we in
feite twee duidelijk te onderscheiden subgroepen hebben.
De totale steekproef kan nu gesplitst worden volgens milieu.
Voor het stedelijk milieu stellen we vast dat de tendens van de totale
steekproef behouden blijft bij beide subgroepen. Bij groep Dl krijgen we
echter een grotere concentratie van de houdingen, wat erop wijst dat de
dialectgebruikers in het stedelijk milieu hun eigen taalgebruik zeer tolerant waarderen. Bij de groep AN vinden we een gelijkaardig konsekwent
patroon, d.w.z. het dialect wordt minder tolerant gewaardeerd. Een
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TABEL XI
De gemiddelde scores,

per streek, volgens het taalgebruik.

Stedelijk

Landelijk

Symbool

V
E
K
C
P
L

Dialect

Dialect

Alg. Ned.

X

G

X

3,57
3,94
2,78
3,41
1,81
2,00

1,19
1,26
1,20
1,46
1,59
1.22

2,50
3,17
1,40
1,94
1,06
1,00

X

1,22
1,06
0,49
1,06
0,42
0,00

3,86
3,73
3,36
3,08
1,50
1,20

Alg. Ned.

a

1,01
0,74
0,79
1,12
0,50
0,40

X

2,88
2,85
2,24
1,88
1,61
1,63

a

1,00
1,28
1,10
0,82
0,90
0,72

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëfficiënten.

opvallend element vormen wel de hogere gemiddelde scores van beide
subgroepen in situatie „K".
In het landelijk milieu krijgen we een minder duidelijk patroon, nl.
hogere gemiddelde scores en ook grotere spreiding. Opvallende situaties
zijn hier o.a. „K" voor beide subgroepen, „P" en „L" voor de groep AN
en ook „E" voor de groep AN. De tolerantie tegenover het gebruik van
het dialect gaat sterk omlaag in de situatie „K", vooral bij de groep AN.
Ook voor „P" en „L" gaat de tolerantie sterk omlaag in de groep AN,
doch voor de situatie „E" wordt de tolerantie groter. Bij de groep Dl
gaat de score omhoog in „P" en „L", doch de spreiding wordt veel groter
dan in het stedelijk milieu.
Het landelijk milieu schijnt dus een grotere invloed te hebben op
het houdingpatroon. De dialectgebruiker blijft tolerant tegenover het
dialect, taalvariëteit die inherent is aan het landelijk milieu, en de ANgebruiker schijnt zich af te zetten van die invloed door een minder tolerante houding tegenover het dialect aan te nemen. Opvallend is echter
dat ze voor de situatie „E" een grotere tolerantie vertonen.
Een tweede splitsing volgens geslacht brengt een andere invloed aan
het licht.
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TABEL XII
De gemiddelde scores, per geslacht, volgens het taalgebruik.

Vrouwen

Mannen

Symbool

Dialect

X

V
E
K
C
P
L

3,63
3,88
2,80
3,32
1,42
1,25

1,19
1,22
1,17
1,29
0,86
0,43

Alg. Ned.

Dialect

Alg. Ned.

X

a

X

o

X

a

3,00
3,08
2,38
2,13
1,27
1,48

1,07
1,06
1,16
0,92
0,71
0,87

3,71
3,84
3,21
3,17
2,00
1,80

0,39
0,95
0,95
1,67
1,71
1,17

2,64
2,77
1,50
1,61
1,39
1,37

0,98
1,37
0,63
0,83
0,78
0,56

De cursieve cijfers hebben betrekking op de spreidingscoëfBciënten.

Bij de mannelijke bevolking vinden we globaal een grotere tolerantie
in de groep AN" dan bij de vrouwelijke ondervraagden. Dit stemt overeen
met de vroeger reeds waargenomen tendens.
In de groep Dl liggen de gemiddelde scores dichter bij elkaar, doch
het grote verschil ontstaat door de spreiding. In de eerste drie situaties
is het tolerantiepatroon sterker geconcentreerd bij de vrouwen dan bij
de mannen, en het omgekeerde doet zich voor in de laatste drie situaties.
In de volgende tabel maken we de splitsing zowel naar milieu als
geslacht.
De splitsing in tabel XIII toont een verrassend beeld, vooral in de
verschillende spreidingscoëfBciënten. Hier ligt de basis van de grote
discrepantie.
De discrepantie kan ook op een andere manier benaderd worden, met
name wanneer men uitgaat van de houding tegenover het gebruik van
het dialect. Zo kan men het taalgebruik van de ondervraagden onderzoeken, vertrekkende van hun tolerantie tegenover het gebruik van het
dialect. De ondervraagden werden daarom ingedeeld in een tolerante en
een niet-tolerante groep. De aldus bereikte cijfers kunnen vergeleken
worden met de cijfers uit het gedeelte m.b.t. het taalgebruik.
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TABEL XIII
De gemiddelde scores, per geslacht en streek, volgens taalgebruik.

Mannen

Stedelijk

Landelijk
Symbool
Dialect

V
E
K
C
P
L

Alg. .Ned.

X

o

X

3,58
3,96
2,47
3,42
1,38
1,00

1,23
1,52
1,26
1,46
1,06
0,00

2,67
3,67
1,67
2,22
1,00
1,00

CT

1,53
0,58
0,58
0,97
0,00
0,00

Alg. Ned.

Dialect

X

c

3,74
3,79
3,36
3,11
1,50
1,00

1,15
0,71
0,81
0,93
0,58
0,00

3,09
2,90
2,60
2,07
1,60
1,67

1,04
1,20
1,26
0,96
0,99
0,97

0,89
0,84
0,81
2,00
0,71
0,71

2,69
2,80
1,71
1,60
1,62
1,59

1,02
1,48
0,76
0,52
0,86
0,62

X

Vrouwen

V
E

K
C
P
L

3,56
3,93
3,11
3,33
2,08
2,00

1,19
1,03
1,08
2,08
1,89
1,73

2,00
2,67
1,29
1,63
1,12
1,00

0,00
1,53
0,49
1,19
0,60
0,00

4,00
3,64
3,36
3,00
1,50
1,50

De cursieve cijfers onder x hebben betrekking op de spreidingscoëfnciënten.

Uit de tabel XIV blijkt duidelijk dat het gebruik van het dialect
hoger is in de tolerante dan in de niet-tolerante groep. Toch vertoont de
niet-tolerante groep een nog relatief hoog gebruik van het dialect in de
meer informele situaties. M.a.w. ook al wordt het gebruik van het dialect
als negatief gewaardeerd, toch blijft men in de informele situaties het
dialect gebruiken. Dit wijst op de grote invloed van de situaties op het
taalgebruik. Voor de tolerante groep is de discrepantie veel kleiner, met
uitzondering van „P" en „L", doch die lagere cijfers kunnen eventueel
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TABEL XIV
Het gebruik van het dialect, volgens het tolerantiepatroon.
Symbool

Totaal Tabel I

Niet-tolerant

Tolerant

V
E
K
C
P
L

79,37
76,32
67,82
48,61
22,48
15,00

62,50
62,00
62,12
31,03
20,00
13,79

90,28
88,71
90,00
88,89
50,00
33,34

De cursieve cijfers hebben betrekking op een gering aantal personen.

verklaard worden door het geringere aantal, nl. respectievelijk 6 en 3
toleranten.
Ook hier kan een splitsing doorgevoerd worden volgens de streek. De
resultaten worden weergegeven in de volgende tabel.
TABEL XV
Het gebruik van het dialect, per streek, volgens tolerantiepatroon.
Niet-tolerant

Tolerant

Symbool

V
E
K
C
V
L

Landelijk

Stedelijk

Landelijk

Stedelijk

88,46
85,71
72,97
36,00
26,87
15,00

40,00
44,83
51,72
27,27
11,32
13,16

97,67
92,11
100,00
92,86
75,00
100,00

79,31
83,33
80,00
75,00
0,00
0,00

De cursieve cijfers hebben betrekking op een gering aantal personen.

Uit de totale steekproef bleek dat het gebruik van het dialect hoger
was in het landelijk dan in het stedelijk milieu. Die tendens blijft behouden bij een splitsing volgens tolerantie. Het verschil tussen landelijk
en stedelijk milieu wordt echter genuanceerd. Bij de niet-tolerante groep
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stellen we namelijk in de informele situatie een toename van het verschil
vast, terwijl in de tolerante groep het verschil kleiner wordt. Dit wijst
er bovendien op dat in het stedelijk milieu het verschil volgens tolerantie
groter wordt. Globaal kan men stellen dat in het stedelijk milieu de
niet-tolerante houding een lager gebruik van het dialect met zich brengt,
terwijl in het landelijk milieu de invloed van het niet-tolerant zijn tegenover het dialect wordt opgeheven door de aard van de informele situaties.
Men staat in het landelijk milieu negatief tegenover het gebruik van het
dialect en toch gebruikt men het nog in sterke mate. Dit blijkt uit de
verschillen die in de volgende tabel per streek worden weergegeven.
TABEL XVI
Het gebruik van het dialect, per tolerantiepatroon, volgens streek.

Landelijk

Stedelijk

Symbool
Niet-tolerant

Tolerant

Niet-tolerant

Tolerant

88,46
97,67
40,00
79,31
85,71
92,11
44,83
83,33
72,97
100,00
51,72
80,00
36,00
27,27
75,00
92,86
26,87
75,00
11,32
0,00
L
15,00
100,00
13,16
0,00
De cursieve cijfers hebben betrekking op een gering aantal personen.
V

E
K
C
P

Het niet-tolerant zijn vertoont het meest consequente gebruikspatroon in de formele situaties.
De splitsing kan ook gemaakt worden volgens het geslacht van de
ondervraagden. Tabel XVII geeft de percentages van het dialectgebruik.
Het invoeren van de variabele tolerantie in de oorspronkelijke tabel
brengt geen grote wijzigingen tot stand. De globale tendens blijft bestaan,
behalve voor situatie „K" waarbij in de niet-tolerante groep het dialectgebruik bij de man en in de tolerante groep het dialectgebruik bij de
vrouw hoger ligt. De tabel kan ook als volgt opgesteld worden : zie
tabel XVIII.
Hieruit blijkt dat het verschil tussen tolerante en niet-tolerante-groep
behouden blijft. Het geslacht heeft dus geen significante invloed op het
taalgebruik van de ondervraagden.
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TABLE XVII
Het gebruik van het dialect, per geslacht, volgens tolerantiepatroon.
Tolerant

Niet-tolerant
Symbool

V
E
K
C
P
L

M

V

M

V

62,96
60,87
65,62
39,47
22,00
14,81

62,07
62,96
58,82
15,00
20,00
12,90

89,74
87,88
81,82
92,86
50,00
0,00

90,91
89,66
100,00
75,00
66,66
100,00

De cursieve cijfers hebben betrekking op een gering aantal personen.
TABEL XVIII
Het gebruik van het dialect, per tolerantiepatroon, volgens geslacht.
Mannen

Vrouwen

Symbool

V
E
K
C
P
L

Niet-tolerant

Tolerant

Niet-tolerant

Tolerant

62,96
60,87
65,62
39,47
22,00
14,81

89,74
87,88
81,82
92,86
50,00
0,00

62,07
62,96
58,82
15,00
20,00
12,90

90,91
89,66
100,00
75,00
66,66
100,00

De cursieve cijfers hebben betrekking op een gering aantal personen.
Een verdere splitsing volgens streek en geslacht kan nog een belangrijke aanduiding geven van het taalgebruik en de discrepantie ervan
tegenover de houding.
Uit de volgende tabel XIX blijkt een verschil te ontstaan volgens
streek wanneer men de vergelijking maakt van het taalgebruik volgens
tolerantie. In het landelijk gebied komen de taalgebruikspatronen van
tolerant en niet-tolerant dichter bij elkaar voor de informele situaties
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TABEL XIX
Het gebruik van het dialect,
per streek en geslacht, volgens tolerantiepatroon.

Landelijk
Symbool

Mannen

NT

V
E
K
C
P
L

84,62
90,00
82,35
47,06
21,87
12,50

Stedelijk

Vrouwen

T

95,65
88,24
(1)

100,0
(1)
—

Vrouwen

Mannen

NT

T

NT

T

NT

T

92,31
81,82
65,00
12,50
31,43
16,67

100,00
95,24

42,86
38,46
46,67
33,33
17,39
15,79

81,25
87,50
66,66

37,50
50,00
50,00
16,67
6,66
10,53

76,92
75,00

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
—

(1) De cursieve cijfers hebben betrekking op een gering aantal personen.

(vgl. tabel XVIII). In het stedelijk gebied komt er echter een grotere
nuancering naar voren. Bij de formele situaties wordt het vergelijken
binnen de tolerante groep bemoeilijkt door het te geringe aantal toleranten
in die situaties. De interpretatie van de percentages wordt hierdoor
bemoeilijkt en zelfs onmogelijk.
Een eerste vaststelling wijst op de invloed van het milieu, hij is
sterker dan het tolerantiepatroon. De tabel kan ook anders geordend
worden, met name met andere constanten : 1) met constant geslacht en
2) met constante tolerantie. De vaststelling dat het milieu een grotere
invloed uitoefent dan het tolerantiepatroon wordt hier bevestigd voor
de niet-tolerante groep. Het gebruik van het dialect is het sterkst ontwikkeld in het landelijk gebied in informele sitiiaties, zelfs wanneer het
tolerantiepatroon ongunstig is. De verschillen tussen de streken worden
geringer bij het gunstige tolerantiepatroon, doch hier stoten we weer op
de moeilijkheid dat de cijfers in de formele situaties nauwelijks te interpreteren zijn.
Uit het voorgaande bleek reeds het geringe verschil in taalgebruik
volgens geslacht. Uitgaande van het negatieve tolerantiepatroon stellen
we vast dat de verschillen volgens geslacht, zowel in het landelijke als
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in het stedelijke milieu, gering blijven. Het grootste verschil ontstaat bij
„C" in het landelijk milieu, waar de vrouwelijke ondervraagden sterk van
het normale patroon afwijken.
BESLUIT
De discrepantie is een duidelijk waarneembaar verschijnsel. Het doet
zich anders voor in het landelijk dan in het stedelijk milieu. Het landelijk
milieu vertoont de tendens, het gebruik van het dialect te bevorderen, ook
al is men niet tolerant tegenover het gebruik van het dialect in informele
situaties. In het stedelijk milieu is de houding meer konsekwent : het
gebruik van het dialect daalt zeer snel bij een niet-tolerante houding.
Toch moet opgemerkt worden dat de aard van de situatie een bijkomende
rol speelt. Gebruik en houding staan dus tegenover elkaar. In de tolerante
groep is de discrepantie echter het kleinst.
Dit alles toont aan dat het methodologische probleem van het onderzoek naar het taalgebruik op de Sociolinguistendag onjuist gesteld werd.
Het antwoordpatroon geeft wel degelijk een beeld van het gebruik en
niet van de houding. Een voorwaarde is evenwel dat beide in dezelfde
enquête worden opgenomen.
Verantwoording

Bij het opstellen van de vragenlijst diende rekening te worden gehouden met een meer informatief gedeelte voor de feitelijke vragen, informatievragen en zelfperceptievragen en met een gedeelte dat dieper ging
en wel vroeg naar de houdingen over bepaalde topics.
Vooraf was informatie nodig over gegevens die de „sociale positie" van
een proefpersoon bepalen (geslacht, leeftijd, onderwijs, enz...). De onderzoeker wou zich over het algemeen informatie over deze basisvariabelen
verschaffen, omdat een bepaalde „sociale positie" vaak samenhangt met
bepaalde specifieke gevoelens, opinies en houdingen. Als een bepaalde
„sociale positie" inderdaad blijkt samen te hangen met zeer bepaalde
opvattingen over een topic, werpt dat weer nieuw licht op het materiaal.
We hebben vele van die samenhangen kunnen aantonen.
Vooraf werd bepaald dat de enquêtes zouden worden gehouden in
vier gemeenten aan de oostrand van Brussel, nl. vier gemeenten met een
relatief sterk immigratieoverschot : Kraainem, Sterrebeek, WezembeekOppem en Sint-Stevens-Woluwe. Dit zijn de gemeenten die behoren tot
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het stedelijk niveau, terwijl we als vergelijkingspunt een landelijke
gemeente hebben genomen, met een zeer geringe immigratie, een lage
mobiliteit en een sterk homogeen karakter, nl. Korbeek-Dijle.
Op basis van de bevolkingsregisters werd de steekproef samengesteld
a rato van 1 per 100 inwoners boven de 18 jaar. De relatieve verdeling
van de 147 in aanmerking genomen opvragingen zal in het kort worden
toegelicht.
Relatieve verdeling volgens geslacht en streek. (N = 147)
Geslacht
Streek

Mannen
A.c

Vrouwen

A.c.

i °/ i

\ °/ /0

A.c.

1%

Landelijk
A.c.

37

39

50,70

76

51,70

71

48,30

52,70
51,30

48,70
Stedelijk
A.c.

36

35

49,30

47,30
49,30

50,70
49,70

73

50,30

74

147

Relatieve verdeling volgens geslacht, leeftijd en streek.
Landelijk

Stedelijk

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

— 36
36-56

43,20
21,60
35,20

46,10
33,40
20,50

36,10
44,50
19,40

45,80
34,20
20,00

56 +
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Relatieve verdeling volgens geslacht, onderwijsniveau en streek.
Landelijk

Stedelijk

Onderwijsniveau

Laag
Hoog

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

78,40
21,60

79,50
20,50

61,10
38,90

74,30
25,70

Relatieve verdeling volgens g islacht, beroepsniveau eri. streek.
Landelijk
Beroepsniveau

Hoog
Laag
Zonder beroep

Stedelijk

|
Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

10,80
89,20

5,10
43,60
51,30

13,90
86,10

8,60
57,10
34,30

—

Deze relatieve verdelingen geven een overzicht van de samenstelling
van de steekproef en kunnen veelal de analyse verduidelijken.
Baudewijn MEEIXS
Leuven, mei 1979
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HOE MEN ZICH HAAST IN DE NEDERLANDSE
EN DE WESTFRIESE DIALEKTEN
1. Inleiding.
Dit artikel beschrijft de areaallinguistische distributie van de verschillende werkwoorden en refleksieven met de betekenis „zich haasten"
in de 3de pers. meervoud (zij haasten zich) in de Westfriese en de Nederlandse dialekten x.
Wegens het grote aantal keuzemogelijkheden inzake werkwoorden
{aanmaken, avanceren, haasten, jagen, opschieten, presseren, reppe, shreppe,
spoeien, etc.) en refleksiefvormen (haaren, har, hun, heulen, jullie, der,
under(e), nunder, ulder, older, der eigen, hun eigen, hulder eigen, zich,
zik, sik, etc), is een geografische en kwantificerende beschrijving van
hun verspreiding van groot belang voor de dialektsyntaksis alsook voor
de vorming van een algemeen linguistische teorie.
In dit artikel zal de nadruk liggen op de voorstelling van de dialektgegevens. Ik wens voorlopig nog niet in detail in te gaan op de teoretische
konsekwenties bij de gepresenteerde gegevens. Hier wordt enkel de
vraag gesteld hoe de leksikale keuzemogelijkheden inzake werkwoorden,
werkwoordkonstrukties en refleksieve strukturen adekwaat verantwoord
moeten worden in een algemene grammatika. Is het noodzakelijk voor
elk dialekt specifieke dialektverba en dialektvormen te poneren en aldus
onderlinge verstaanbaarheid uit te sluiten ( = de oplossing van de strukturalistische dialektoloog) of kunnen we een algemeen pandialektisch
syntaktisch regelsysteem poneren, hetgeen onderlinge verstaanbaarheid
impliceert alsook de inkorporatie van enkele specifieke regels voor leksikale insertie die die onderlinge verstaanbaarheid tussen de dialekten
niet verhinderen ( = de pandialektische syntaktische-regeloplossing) ?
1

Dit is de tekst van een lezing gehouden op het 13de Linguistisoh Colloquium
te Gent (20 tot 23 september 1978). Door de financiële steun van de Alexander
von Humboldt Stiftung (Bad Godesberg) en door de medewerking van 89 studenten-informanten uit Nederland en België kon ik mondelinge gegevens verzamelen in het najaar van 1975 en 1976. Schriftelijke gegevens haalde ik uit
vragenlijsten die berusten in de dialektologische instituten van Amsterdam,
Leuven en Gent. De volgende personen hielpen me de ontbrekende Zuidnederlandse
gegevens i.v.m. refleksieven aanvullen door mijn vragenlijsten onder hun studenten te verspreiden : Prof. J. Goossens (Leuven), Prof. R. Duhamel (Tervuren)
Prof. P. C. Paardekooper (Kortrijk), Prof. V. F. Vanacker en Dr. J. Taeldeman
(Gent) en Prof. G. De Schutter (Antwerpen). Mijn oprechte dank aan hen allen.
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2. Een vergelijkend overzicht van synt. oppervlaktestrukturen
met de betekenis «zich haasten» in enkele Germaanse talen.
Tabel 1 visualiseert de optionele werkwoordvarianten in vijf (Germaanse) standaardtalen : Zweeds, Engels, Nederlands, Westfries en
Duits.
Uit dat overzicht blijkt dat er drie fundamentele strukturen zijn
die „zich haasten" betekenen : (la) Vlntr (Eng. hurry, Zw. slcynda),
(lb) VtrN ofwel NV tr (Du. eile haben, Ndl. haast maken), (lc) VReflex
ofwel ReflexV (Du. sich beeilen, Ndl. zich haasten), terwijl drie andere
strukturen parafrasen lijken te zijn zonder dat ze echter dezelfde semantische inhoud hebben : (ld) VCop Adj ofwel Adj VCop (Ndl. vlug zijn,
Zw. vara brdttom), (Ie) VCop Prep P ofwel Prep P VCop (Eng. be in a
hurry, Du. in Eile sein) en (lf) Vintr Advjt (Eng. hurry up, Zw. skynda pa).
In het Nederlands zijn er nog twee bijkomstige strukturen die een
kontaminatie zijn van (Ie) en (lf), nl. (lg) Reflex AdvM V tr (Ndl. zich
voortmaken) en ook van (lb) en (lc), nl. (lh) Reflex A V tr (Ndl. zich
druk maken).
Wij poneren dat er geen ernstig semantisch verschil bestaat tussen
de klasse van refieksieve bewegingswerkwoorden (lc) V tr Reflex (Zw.
skynda sig, Du. sich beeilen, Ndl. zich haasten en Fr. him haeste) aan de
ene kant en de klasse van zuiver intransieve bewegingswerkwoorden
(la) (Zw. skynda pa, Du. eilen, Ndl. haasten en Er. skreppe x) aan de
andere kant. Het feit dat twee rivaliserende konstrukties met dezelfde
betekenis voorkomen, is een aanduiding dat refleksieven een redundant
morfosyntaktisch karakter kunnen hebben en dat het verschil tussen
beide ten hoogste van stilistische aard kan zijn.
Deze vrije keuze tussen de klasse van zuiver intransitieve bewegingswerkwoorden en de klasse van refleksieve werkwoorden is om de een
of andere reden verloren gegaan in het Engels, waar nu alleen nog maar
voor de konstruktie met intransitief ww. geopteerd kan worden. We
weten echter uit het Oudengels en het ouderwetsere Engels van liederen
en verhalen dat ook in het Engels ooit die vrije keuze bestaan heeft,
b.v. (2) He sette himm aeness onn a munnt (Ormulum 5378) = „Hij ging
ooit op een berg zitten", (3) It's fare you well my own true love (Turtle
Dove, 18de eeuw) en (4) At last they sat them down (Dickens, N. Nic. :
Viss. 236).
Als niet alleen maar beweging, maar ook (en veeleer) een of andere
vlugge handeling in het spel is (b.v. to make something quickly), dan is
1
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Skreppe is ongetwijfeld een gekontraheerde vorm van sik reppe.

er een hele reeks van oppervlaktestructuren met een transitief ww. -+een substantief of een pronomen (Zw. ha brdttom, göra ndgot fort, Eng.
make haste, do something quickly, Ndl. haast hebben (— maken) en Westfries haest hawwe.
(Tabel 1)
Engels

Zweeds
Klasse (la)

Duits

Nederlands

Westfries

haasten
spoeien
opschieten
haast
(druk, drift)
hebben
(maken), iets
snel doen
zich haasten
zich spoeien
haastig
(vlug, rap,
driftig )zijn

avensearje
reppe
skreppe
haest
meitsje
(hawwe)

skynda
hasta

hurcy

V in tr

eilen
hasten

Klasse (lb)

ha

V t r N(Adv M )

br&ttom
göra ngt
fort

make
haste
do sth
quickly

Eile
haben
etwas
schnell
tun

Klasse (Ie)
V tr Reflex
Klasse (ld)

skynda
sig

Klasse (Ie)

vara
brattom
(snabb,
kvick)
skynda

V

pa

vcop ji AdH|
v

N

intr

Adv

M

Klasse (If)
V Reflex AdvM
Klasse (Ig)
V tr Reflex A

—

be fast
(quick)

sich eilen
beeilen
schnell
sein
eilig sein
(die Sache)

him haeste
him reppe
haestich
wêze

hurry up
(off, away)

—

voortmaken

oanrinne
oanmeitsje

—

—

—

—

—

zich voortmaken
zich druk
maken

—
—

—

3. Ndl. oppervlaktestrukturen voor zich haasten. Materiaal uit de
vragenlijsten van 1942 en 1977
3.1. Oppervlaktestrukturen.

Voor een algemeen geografisch en kwantificerend beeld van de verspreiding van de oppervlaktestrukturen (in de 1299 vragenlijsten van
1942 en 1977) zullen wij gebruik maken van een lijst en een diagram.
Lijst 1 biedt een overzicht van de strukturen die de notie 'zich haasten'
uitdrukken; op figuur 1 zijn deze strukturen overgebracht op een kaart
van het Nederlandse en Westfriese taalgebied met aanduiding van hun
numerieke verspreiding in elk dialektgebied ( = een lettergebied uit de
grondkaart van Grootaers-Kloeke).
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Klasse Struktuur
(la)

Vintr

Ww. -f- één of meer vindplaatsen
avanceren (B 52, K 182, I 262)1, haasten (C 153,
G 32a, I 49), jagen (I 72, I 113), opschieten (F 139,
170, K 184, L237, Q 113) poatien (152), spoeien
(K 161a, L 187), skreppe (F 2f, F 29a)

(lb)

VtrN

druk hebben (C 108), druk maken (G 76b), drift
hebben (E 47a), haast hebben ( D l , B 109a, E 9a,
F 33, K 18, L 104, L 200), haast maken (B 81, C 24,
G 222, K 96, L 17)

(lc)

VtrReflex

zich (hem, z'n eigen) haasten, hem (z'n eigen) jagen
(F 100, N 39, I 61), zich presseren (Q 36, Q 99), him
(sik) reppe (B 121, C 192, E 23, F 2), him skreppe
(F 29, F 64), zich (z'n eigen, hem) spoeien (K, L, O,
P, Q), zich touwen (Q 118, Q 121, Q 201, Q 211),
hem (zn' eigen) weren (H 16, H 83, H 108, I 67b,
187)

(ld)

VcopAdj

driftig zijn (164), druk zijn (F 73a, G 15, G 118),
gepresseerd zijn (O 69), haastig zijn (B 13c, F 13a,
K 262), jachterig worden (F 207), rap zijn (K 234),
vlug zijn (O 69)

(Ie)

VAdv M

afmaken (B 13e, F 9, G197, L 266), aanmaken
(B 13e, F 9, G 197, L 266), oanrinne (B 84c), oanskreppe (B 33a), gauw voortgaan (K 177b), volmaken
(G 12a), voortdoen (L 262), voortmaken (E 38a,
F 63, G 39, L 14, L 320), zeer doen (N 114) 2, vinnig
doen (L 262), wakker kreppe (B 92a)

(lf)

V Reflex
AdvM

zich voortmaken (L 320)

(ig)

vtr
Reflex A

zich druk maken (C 77*, C 192, G 143, G 182), hem
druk maken (C 147, G 1, G 52)
(Lijst 1)

1
In Zeeland en Noord-Brabant komt avanceren ook als refleksief ww. voor :
z'avanceren ulder (I 116b) en der eige avvesere (K 157).
2
De konstruktie zeer doen voor „zich haasten" is hoogst waarschijnlijk een
vergissing vanwege de informant. De huidige Zuidnederlandse betekenis van die
uitdrukking is „pijn doen".
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A.
IH + " l H
SH
0
IRE

(Figuur 1)
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29? IH + 1 H
EH
30%
1%
• H
0
29?
10?
IRE
1%
ISKRE
IJ
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TH = 8 1 %

C

F.

IH + 1 H
SH
/
$H
/
D.
1= 1
•H
0
c )= 2
IRE

/

B

= 42%
= 5%
= 51%
= 2%

=39<!
=31?
= 8?
=18?
= 1?
= 23
= \%

IH + "]H = 13%
SH =38%
$H =25%
0 = 16%
IDM = 1%
SDM = 6%
55DM = 1%

M.
=

1%

= 30%
= 36%
=
9%
= 20%
=
1%
=
1%
= 1 %
=
1%

SH = 84%
$H = 16%

Q.
SH = 19%
0 =
3%
S p = 55%
=
6%
3PRE = 3%
ST = 14%

Numerieke en geografische verspreiding van de belangrijkste werkwoorden en
reneksiefvormen in de zin zij moeten zich haasten (3de pers. mv.).
Legende.

Refleksieve konstruktie
AM
= aanmaken
AV
= avanceren
DM
= druk maken
H
= haasten
J
= jagen
PRE
= presseren
P
= spoeien
SKRE = skreppe
VM
= voortmaken

W = weren
I = haar, hun, hullie
~] = eur, ulder, under
F = nöder, nönder, nölder, nulder
S = zich
$ = sik, suk
• = hun eigen, der eigen
(Gegevens : 1299 vragenlijsten uit 1942
en 1977)

Niet-refleksieve konstruktie
O =

Vintr (opschieten)
VtrA (druk hebben)
VCopAdj (haastig zijn)
V AdvM (aanmaken)
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3.2. De verspreiding van de belangrijkste werkwoorden en werkwoordkonstrukties.
Uit lijst 1 en figuur 1, die gegevens over het Nederlandse en het
Westfriese taalgebied bevatten, kunnen wij konkluderen dat gebieden
A en B (Westfriese dialekten) een voorkeur hebben voor niet-refleksieve
strukturen om de handeling „zich haasten" uit te drukken : intransitieve
bewegingsverba vormen ruim 51 % van de gegevens uit de vragenlijsten
van die gebieden. Het nulsymbool in fig. 1 staat voor de struktuur
Vintr (klasse la) of Vintr AdvM (klasse Ie) : b.v. avensearje (B 52), skreppe
(F 2f) of oanmeitsje (B 13e), oanrinne (B 84c) en oanslcreppe (B 33a).
De algemene indruk waartoe lijst 1 en figuur 1 ons brengen, is deze :
hoe zuidelijker de dialekten, hoe meer refleksieve strukturen (en omgekeerd : hoe noordelijker de dialekten, hoe meer intransitieve strukturen). In het hele Zuidnederlandse gebied reiken de niet-refieksieve
strukturen nauwelijks boven de 5 % uit; in de gebieden N, O en Q
komen werkwoordkonstrukties als gepresseerd zijn (N -(- O), voortmaken
en opschieten (Q) tot 3 %. In de andere Zuidnederlandse gebieden komen
intransitieve werkwoordkonstrukties voor „zich haasten" helemaal niet
voor : in de vakken H en P domineren refleksieve konstrukties (b.v. hem
haasten, z'n eige spoeje). In de noordelijke vakken ligt het percentage
van intransitieve konstrukties merkelijk hoger; het neemt echter duidelijk af naar het oosten (51 % in A -f B, 14 % in C, 18 % in F, 16 %
in G, 9 % in L, geen in M). In het Oosten is de refleksieve konstruktie
met zich (en var.) sterk dominant.
In de vakken E, F, G, I, K en L vonden we de volgende types van
intransitieve konstrukties :
Klasse (la) -.jagen (172, 185, 1113), opschieten (F 139, 170, K 184,
L 237), poatien (I 52), skreppe (F 2f, F 29a), spoeien (K 161a,
L187)
Klasse (lb) : drift hebben (E 47a), druk maken (G 76b), haast hebben
(K 18, L 104, L 200), haast maken (G 222, K 96, L 17)
Klasse (ld) : driftig zijn (I 64), druk zijn (F 73a, G 15, G 118), haastig
wezenjzijn (F 13a, K 262), jachterig worden (F 207), rap zijn
(K 234), vlug zijn (K 284)
Klasse (Ie) : aanmaken (F 9, F 36b, G 197, L 266), afmaken (E 47a,
E 41b), gauw voortgaan (K 177b), voortdoen (L 262), voortmaken (E 38a, F 63, G 39, L 14, L 320), volmaken (G 12a).
Tot dusver zijn die oppervlaktestrukturen van niet-refleksieve kon58

strukties hier eksplicieter besproken dan die van de reneksieve konstruktie(s). Aangezien de geografische spreiding van de verschillende
refteksiefvormen van het w met de betekenis zich liaasten ongeveer
dezelfde is als die die ik in een vroegere bijdrage 1 beschreven heb voor
het ww. (zich) wassen, wil ik me hier voorlopig beperken tot een verwijzing naar de bespreking van de kwantitatief-geografische spreiding
van zich en de konkurrerende objektspronomina (hem, him, e.d.) in dat
onderzoek. In de volgende paragraaf volgt wel nog een opsomming en
een korte bespreking van de refleksiefvormen 3de pers. mv. die met de
diverse ww. met de betekenis zich haasten gekombineerd werden.
Tot slot van deze paragraaf volgt hier een samenvattend overzicht
van de leksikale ww.-variatie in de verschillende dialektgebieden. Die
ww. zijn haasten, spoeien, weren2, reppe, skreppe, jagen, presseren en
touwen.
Zoals blijkt uit fig. 1 komt haasten in alle vakken voor, terwijl de
overige opgesomde ww. een beperkte geografische spreiding kennen :
reppe en skreppe horen thuis in vakken A en B (2 %), vak C (1 %),
vak E (1 %) en vak F (2 %); weren is typisch voor Zeeland (vak 1 : 8 % )
en meer nog West-Vlaanderen (vak H : 20 %); spoeien komt voor in de
vakken K (15 %), L (21 %), O (11 %), P (92 %) en Q (61 %), d.w.z. het
Brabants-Limburgse gebied; jagen troffen we aan in de vakken N (3 %),
I (1 %) en ook F (1 %); de laatste twee ww. presseren en touwen zijn
eveneens vrij marginaal (resp. 3 % en 14 %) in vak Q.
3.3. Geografische verspreiding van de refleksiefvormen.
De oppervlaktevormen van de 3de persoon meervoud van het refleksivum zoals ze in de zinnetjes zij haasten zich (1942) en de twee mannen
moeten zich haasten (1977) voorkomen, zijn nooit eerder behandeld, zodat
een bespreking van die varianten hier op haar plaats is. Zoals blijkt
uit figuur 1 en kaart 1 komen ww. met de betekenis zich haasten (zie
vorige paragraaf) voor met objektsvormen van de persoonlijke voornaamwoorden in de vakken A, B en C : hjarren (B 120), hjarrar (B 115a),
horren (B 112), har (B 4), hun (B 149), heur (C 26) en eur (C 31). (Op
kaart 1 en figuur 1 beantwoorden de tekens I en 1 aan deze vormen.)
1

Zie : P. Sture UBELAND, Reflexive structures in the North Sea Language
Area — A Stratalinguistic Approach. Lezing gehouden op het Xllde Internationaal Kongres voor Linguistiek. Wenen, 29 augustus-2 september 1977. Ter perse.
s
De reneksieve konstruktie met weren betekent in de huidige (West) Vlaamse
dialekten „zich inspannen".
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'KAART 1
|

• haar (B 4), harren [F 3S), hjar (5 121),
heur (C 26), hulli (E 35), ïlun (I 173)
-| « eur (C 31), 0n (P 25), ulder (H 119)
under (H 2), elen (O 158), ölen {O ,\62),
er (O 61)
|~ » neder (H 83), n3r.der (N 67), n81d«r
(H 141), nulder (N 67)
T - der (E 23), d'r (? 46b, E 4)'
S * zich, sig, such (C 32)
$ » zlk (G 197), 281c (C 163), zuk (C
E 37, G 79)
• - d'r eige (Dl), ulder eigo (I 62),
hun eigen (K 189)
£ - z'n eige (PluraU) (L 203, L 262)
Q » zero: aanhaken (B 13e, G 197, L
266), avanceren (B 52), hebbe
haast (L 200), opschieten U 163),
spoelen tx 161a), skreppe (F 2f>

£k ?^ÏO p-t ;

. s—f

h 'Jf

KAART 1. — Refieksieve strukturen in de Amsterdamse vragenlijsten van 1942
{zij haasten zich) en 1977 {de twee mannen moeten zich haasten) 3de pers. meervoud.

In de vakken E, F en G komen er gelijkaardige objektsvormen voor :
hullie (E 35), hun (E 78), der (F 46b, E 4), her (F 23), harren (F 36), heur
(F 42b, G 22), eur (G 74). Op te merken valt dat deze objektsvormen
vrij hoog scoren in de vakken A + B (42 %), C (16 %), E (29 %), F
(39 %) en G (13 %), terwijl het percentage van deze refleksieve oppervlaktestruktuur in aangrenzende zuidelijke gebieden laag ligt : K (4 %)
en L (1 %). Dominant zijn de objektsvormen echter weer verder naar
het zuiden : in de vakken H (zelfs 100 %), I (42 %), N (97 %), O (81 %)
en P (84 %). De volgende vormen werden in de vragenlijsten aangetroffen : onder (H 2, H 36), nö(n)der (H 83), nönder (N 21), nuldre (N 67)
under (H 108) of undere (H 116), ilder (1185), ölder (I 230, N 28a), elder
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(N 14), uldre (N 47), older (O 22, O 30), elen (O 58, I 260a), eule (I 274
O 162), ijle (O 177), ewZew (O 250, P 1, P 25, P 65, P 72, P 126), öjer
(O 41) en ör (O 52, O 55, O 133, O 223) en (h)un (P 10, P 41, P 63, P 84,
P 145).
In vak K is — zoals al gezegd werd — het percentage van refleksieve
objektsvormen heel laag (4 %); daar noteerden we de vormen hole
(K 202a, K 274, K 330), hun (K 258, K 307, K 330, K 349a), heulen
(K 320) en eulder (K 337). Een zelfde laag percentage van refleksieve
objektsvormen vonden we in vak L (1 %) : enkel er (L 119, L 220). In
vak Q zijn er 6 % refleksieve objektspronomina die met spoelen voorkomen : nön (Q 1, Q 74, Q 162). Voor deze en andere vormen als nö(n)der
en nulder in vakken H en N is f het gebruikte symbool.
De dominerende refleksiefvorm in vak K is der eigen (59 %) (cfr. het
symbool ® op de kaart); dat is ook het geval voor vak L (36 %), hoewel
daar het type zich nauwelijks lager scoort (30 %). In vak K bevatten
amper 13 % van de antwoorden het zich-type.
Deze bijzondere innovatie om koreferentie uit te drukken aan de
hand van eigen voorafgegaan door een bezittelijk voornaamwoord, is
vooral typisch voor de centrale Nederlandse dialekten (29 % in E, 8 %
in F, 59 % in K en 36 % in L). Dit type komt echter ook voor in Zeeland (vak I : 32 %), in de buurt van Brussel (vak P : 8 %, hun eige
spoeie), en vooral in en om Antwerpen. Vakken H, N en O (West- en
Oost-Vlaanderen) lijken deze konstruktie niet te kennen; dat is ook zo
in de vakken Q, M, G en C aan de grens met het Duitse taalgebied. Het
symbool • voor der eigen neemt duidelijk het gebied in van de Zeeuwse
eilanden (in het westen) tot het IJsselmeer (in het noordoosten) met de
Rivierenstreek en Noord-Brabant. De eigen-vormen zijn ook binnengedrongen in Centraal- en (zelfs) Noord-Holland : in het vak E loopt
de score tot 29 % op.
In de bovengenoemde gebieden langs de Duitse grens heen vinden
we zich en zik (resp. de symbolen S en $) als koreferentie-aanduiders :
vak C {zich 22 %, zik 43 %), vak G (zich 38 %, zik 25 %), vak M (zich
84 %, zik 16 %). Opvallend is dat de zich-vormen niet sterker in de
centrale gebieden E en F doorgedrongen zijn. Daar scoren ze resp. 31 %
en 39 %; de konkurrerende vormen zijn daar die met eigen en de objektsvormen (hun, der, her en heur)1.
1

De sociaal-historische achtergronden van deze geografische verspreiding zijn
omstandiger uiteengezet in mijn artikel The Development of Dutch and WestFrisian Reflexives between 1879 and 1979. In : Marinel GERRITSEN (ed.) : Taalverandering in Nederlandse Dialekten. Muiderberg, Dick Coutinho, 1979 (p. 250-263).
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Tot dusver is symbool E op kaart 1 nog niet besproken. Het staat
voor z'n eigen in een meervoudszin! In een aantal vragenlijsten van
vak L (het gebied van Helmond-Eindhoven) komt z'n eige(n) voor in
plaats van der eige(n) : Boksmeer (L 187), Lieshout (L 203), Leende
(L 262), enz. Dit verlies van getalskongruentie heb ik in dezelfde streek
ook opgemerkt bij mijn fieldwork van 1975-1976 (b.v. in Lieshout,
L 203) : zellie hoasten z'n eige. In dat gebied is er ook geen geslachtskongruentie : z'n eige(n) staat er bijgevolg ook in zinnen met een vrouwelijk onderwerp.
4. Oppervlaktestrukturen en voorbeelden uit het veldonderzoek
van 1975-1976.
Als we een vergelijking maken tussen kaart 1 (gegevens uit de schriftelijke enquêtes van 1942 en 1977) en kaart 2 (gegevens van mijn mondelinge enquête in 1975-1976), dan valt vooral de (relatieve) gelijkenis
op inzake de geografische verspreiding van de frekwentste ww. en de
refleksieven. Alleen voor de sekundaire intransitieve werkwoordkonstrukties vallen er enkele duidelijke verschillen op, maar dat is m.i.
vooral te wijten aan het breedmazige net van mijn mondelinge enquête.
We kunnen de geografische verspreiding hier moeilijk gaan kwantificeren wegens het geringe aantal plaatsen en informanten (telkens 69)
dat we bij ons mondeling onderzoek in het Nederlandse en Westfriese
gebied konden betrekken.
Met betrekking tot de refleksiefkonstrukties (cfr. kaart 2 en de
symbolen in de bijhorende legenda) valt o.m. op dat (zich) haasten in
alle dialektvakken behalve vak C (Groningen) voorkomt. M.i. is dit
ontbreken van zich haasten in vak C echter te wijten aan een gebrek
aan mondelinge gegevens uit die streek (cfr. kaart 1 en figuur 1, waar
die konstruktie wel vaak voorkomt). Symbool IH staat voor haasten +
haar (F 120), harren (B 58b), hullie (E 43) of hun (K 250); symbool ~IH
staat voor haasten + ör (O 61, O 117), older (O 117), ölder (N 72, I 202),
onder (H 16, H 119) of öle(n) (O 173, P 65, P 126); symbool «H representeert haasten -f- hun eige (E 43, E 97a, E 167), hullie eigen (E 43), haar
eige (F 120) of der eigen (K 184a, L 234a). De vorm zichzelf

haasten

hebben wij ook genoteerd (in Raalte, F 120; symbool +H op kaart 2).
Het tweede refleksieve ww., spoeien (symbool P op kaart 2), komt
vooral voor in de dialekten van Antwerpen en omgeving (b.v. Turnhout,
K 237) als hun eigejder eige spoeien (symbool «P op kaart 2), in ZuidBrabant als öle spoeien (b.v. Brussel, P 65 / Hoeilaart, P 126 / Heverlee,
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KAART 2
I H * haar, harren, hulle, hun haasten
~| H ™ °r, older, ölder(e), ulder, ölen, onder haacten
S H " zich haasten
fj|-|" hun elcen, haar eigen, der eigen haasten
+ H - zlchself haasten (F 120)
T P - un (P 39), 81e (P 55), ejle (p 89) spoeièn
S P » zich apoeien (L 355)
• P - hun eige(n) (K 221), tor alge (K 237) spoelen
S Z = zich zaua(n) (o 221)
T W - onder weren (H 108), (H 38)
• W B der eigen waren (I 97)
•J - der eigen jagen (I 97)
OAV»
OAMOVMOoP-

avensearje (s 28), (D 110)
aanmaken (G 204), (K 9)
voortmaken (E 43)
opschieten (I 97), (E 160), (B 1Ï2)
!C 157), (H 4«)
O H " haasten (I 97)
O J - jagen <I 97)
0 R - iets rap doen (K 307a)
C^~^ 1

KAART 2. — Refleksieve strukturen geëliciteerd bij veldonderzoek inl975-1976 :
zij moeten zich haasten (3de pers. meervoud).

P 89 / Anderlecht, O 178) (symbool TP) of als zich spoeien (symbool SP
op kaart 2) in Belgisch-Limburg (b.v. Peer, L 355 / Gruitrode, L 366 /
Rutten, Q 241).
Het derde refleksieve w . zich zauen (symbool SZ) werd gebruikt
door een student uit Kerkrade (Q 121) aan de Nederlands-Duitse grens.
(Vergelijk deze vorm, die de overgang van t naar ts meegemaakt heeft,
met touwen op figuur 1, die we aantroffen in vragenlijsten van Schaasberg, Q 118 / Wilder, Q 201 en zelfs Kerkrade, Q 211).
Het vierde refleksieve ww. weren komt vrij vaak voor in Zeeland en
West-Vlaanderen als der eigen weren (symbool W) in lerseke (I 97), of
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als onder weren in Diksmuide (H 108) en Roeselare (N 38) (cfr. het symbool 1W).
Ons mondeling materiaal bevatte ook een vijfde refleksief ww., nl.
jagen in Ierseke (I 97) in Zeeland.
Van reppe of skreppe ( < rap) daarentegen was er in datzelfde materiaal geen spoor. Deze ww. hebben we dus enkel in de vragenlijsten van
1942-1977 aangetroffen : hjar reppe (Oldeboorn, B 121), der reppe (E 23),
zuk reppe (Onstwedde, C 192) en hjarr skreppe (Hemelum, F 29), eur
skreppe (Muggenbeet, F 64).
Het tweede stel ww. met de betekenis zich haasten is de niet-refleksieve of intransitieve ww.-konstruktie (op kaart 2 aangeduid met een
nul vóór het ww.). Merkwaardig is wel dat avanceren (avensearje) (cfr.
symbool OAV) wel voorkomt in Oudkerk (B 28), Bolsward (B 110) en
Sneek (B 112) in Friesland, maar niet in Zeeland of Noord-Brabant.
Bij de schriftelijke enquêtes (cfr. figuur 1) waren er voor deze laatste
gebieden nochtans vrij wat avanceren-oj)ga,ven binnengekomen. Mogelijk
is het ontbreken van avanceren in het mondeling materiaal toe te schrijven aan het breedmazige net van onderzochte dialekten en aan het
verouderd geraken van de konstruktie.
Het tweede intransitieve ww. in ons mondeling ingezameld materiaal
was opschieten. Op kaart 2 staat Oop voor dit ww. : O duidt daarij
weer aan dat de konstruktie geen refleksivum heeft. Wij hoorden deze
konstruktie bij informanten uit Sneek (B 112) / Westerlee (C 157*) / Gasselte (G 9) in Groningen, uit Hoogkarspel (E 37) in Noord-Holland, uit
Utrecht (E 192), uit Mechelen (M 44) in Gelderland, uit Goes (I 69) / Ierseke (I 97) in Zeeland, uit Dongen (K 163) en Eindhoven (L 228) in
Noord-Brabant en uit Echt (L 381) in Limburg.
Het derde niet-reneksieve w\v. aanmaken (symbool OAM) troffen we
aan bij sprekers uit Hengelo (G 204), Eeltrum (G 279) en Aalten (M 9),
maar niet bij zegslieden uit vak L; nochtans zou volgens het schriftelijk
materiaal dit ww. ook daar voorkomen.
Haasten en jagen als intransitieve ww. hoorden we een paar keer bij
sprekers uit Zeeland (Ierseke, I 97) (cfr. de symbolen OH en OJ op
kaart 2). In Geel (K 307) had één informant het over iets rap doen
(cfr. symbool OR op kaart 2).
Konklusie.
Dit artikel is een ingekorte versie van een langere bijdrage over
refleksiva in het gebied van de Noordzeetalen. De benadering hier is
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bijna uitsluitend empirisch : de klemtoon ligt op de presentatie van de
gegevens 1 .
Aangezien wederzijdse verstaanbaarheid de normale kommunikatiesituatie lijkt te zijn m.b.t. de strukturen en de leksikale items waarover
we het hierboven hadden 2, suggereren we — net als in de inleiding —
een oplossing met een pandialektische syntaktische regel. Dat impliceert
dan natuurlijk dialektspecifieke leksikale insertie van verba en reneksieve strukturen. Op de een of andere manier moeten de sprekers van
verschillende dialekten toegang hebben tot de variërende leksikale
elementen van de diverse dialekten; het is ook mogelijk dat de strukturen/konstrukties transparant genoeg zijn vanuit de linguïstische en/of
situationele kontekst om wederzijdse verstaanbaarheid te impliceren.
Een meer technische behandeling van dit voorstel tot pandialektische
beregeling hoop ik in een volgende publikatie te kunnen bieden.
P. Sture URELAND
Seminar für Allgemeine Linguistik
Universitat — Mannheim

1

De benadering is verder ook strikt geografisch; schrijver is er zich tenvolle
van bewust dat ze met een sociolinguistisch onderzoek aangevuld zou moeten
worden. Zo'n onderzoek vereist echter totaal andere metoden en technieken.
Bovendien is een geografisch overzicht absoluut noodzakelijk vóór men met
inzicht zo'n sociolinguistisch onderzoek kan aanpakken. De dialektgeografische
kaart moet ons immers eerst de (overgangs- of meng)gebieden aanduiden waar er
sociaal gekonditioneerde struktuurlagen te verwachten zijn. Uit kaarten 1 en 2
kunnen we b.v. opmaken dat Groningen (C 108), Ierseke (I 97), Brussel (P 65),
Antwerpen (K 244) en Helmond (L 237) zulke interessante plaatsen zijn waar een
merkwaardig sociolinguistisch spektrum van refleksiva en verba verwacht mag
worden.
2
Het uittesten van de onderlinge verstaanbaarheid bij sprekers van verschillende dialekten kon bij dit onderzoek niet gebeuren. Schr. heeft trouwens
geen weet van dergelijke procedures bij dialektonderzoek, hoewel zulke tests z.i.
kruciaal kunnen zijn voor een algemene dialektologische teorievorming.
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GELIJK ALS DAN
Samenvatting
De evolutie van dan ->- als en van als -> gelijk kan, tenminste voor
Antwerpse teksten, als volgt geschetst worden. Dan na de komparatief
is op het einde van de 16e eeuw nog de overheersende vorm. Voor het
midden van de 17e eeuw echter is als reeds de normale vorm en tegen
het einde van de eeuw is dan grotendeels verdwenen. Na 1830 krijgt dan
in de geschreven taal een nieuwe kans ; in dialektteksten komt uitsluitend
als voor.
Al in de 16e eeuw neemt gelijk (in woordgroepen zonder Vf) na werkwoorden een belangrijke plaats in. De „overbelasting" van als — dat een
funktie van dan heeft overgenomen — geeft geen direkte aanleiding tot
een zichtbare verschuiving in het afe-gre^'fc-gebruik : nog tot in het begin
van de 19e eeuw zijn er geen bewijzen voor een sluitend als-gelijk-systeem.
Pas 19e-eeuwse dialektteksten leveren het bewijs van een als-geliji-differentiatie. Gelijk (inleidend in de bijzin) is eveneens al in de 16e eeuw
frekwent; zoals heeft in die funktie vóór de 19e eeuw geen noemenswaardige rol gespeeld. Literaire teksten na 1830 zijn, ook wat als-gelijkverhoudingen betreft, zeker niet in overeenstemming met het lokale
gebruik.
0. Inleiding
In de diskussie in verband met het gebruik van als en dan heeft J. de
Kooij 1 er de aandacht op gevestigd, dat het Middelnederlandse systeem
met de tweedeling als na positief en dan na komparatief in de zuidelijke
centrale dialekten vervangen is door een andere tweedeling, nl. die met
als na adjektieven en adverbia (zo groot als ; groter dan) en gelijk na
werkwoorden en substantieven (schreeuwen gelijk een varken ; een leven
gelijk een prins). Volgens De Rooij bestond dat systeem nog niet in het
Middelnederlands : in het korpus dat tot zijn beschikking stond, kwam
het vergelijkende gelijk maar 5 keer voor, terwijl als(e) ruim 90 keer
aangetroffen werd. Gelijk staat hierbij telkens na een werkwoord, d.w.z.
in overeenstemming met het moderne gebruik, maar als(e) verschijnt ook
vaak in gevallen waar men nu uitsluitend gelijk zou verwachten.
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Uitgaande van De Rooijs standpunt kan men zich de vraag stellen,
wanneer het Middeleeuwse systeem dan wel de plaats voor het huidige
zou hebben geruimd. Hierbij moet men dus met twee evoluties rekening
houden : 1) de vervanging van dan door als na een komparatief en 2) de
vervanging van als door gelijk na een werkwoord of een substantief.
Hebben deze wijzigingen zich gelijktijdig voorgedaan? Indien niet, in
welk opzicht heeft het moderne systeem zich het eerst gestabiliseerd? In
dit beperkte onderzoek werden teksten geëxcerpeerd die met Antwerpen
of omgeving geassocieerd kunnen worden : ze omvatten nagenoeg drie
eeuwen, nl. van de 16e tot de 19e, zoals blijkt uit de volgende lijst :
G.
C.
G.
A.
C.
G.
B.
G.
J.

van Haecht (1546-1599)
Huygens (1596-1687)
Ogier (1618-1687)
F. Wouthers (1641-1676)
de Bie (Lier, 1627-1711)
I. Kerricx (1682-1745)
Ogier (1648-1720)?
Bouvaert (1685-1770)
A. F. Pauwels (1747-1823)

J. B.
J. F.
P. F.
1857)

Kroniek
ca.
Trijntje Cornelis
Haet en Nydt
De twee gelyke schippers
Bedroge Gierigheyt
Sancho Panca
ca.
Don Fernando
Lof van den Ezel (posthuum)
Verkeerde Wereld
Zeldzaeme samenspraek
Stips (1770-1846)
Den Gierigaerd
Willems (1793-1846)
Den ryken Antwerpenaer
van Kerckhoven (1818- Jaek
De Noordstar

1575
1653
1646
1675
1694
1700
1714
1775
1769
1776
1815
1815
1842
1840-42

Niet zonder reden werd de laatste helft van de zestiende eeuw als
beginpunt van het onderzoek gekozen : dat is nl. het tijdstip waarop de
afo-efaw-konkurrentie duidelijk naar voren treedt. M. A. Schenkeveld-van
der Dussen, die de gegevens van A. C. Bouman interpreteert, formuleert
het zo : „De overgang van dan naar als op grote schaal heeft zich dus in
de tweede helft der 16e eeuw voltrokken" 2. Bouman had nl. geen als
gevonden bij Anna Bijns (1525-1530), Colijn van Rijssele (1561), Marnix
(1569), maar wel bij Spiegel (1584) en bij Roemer Visscher (einde 16eeeuw).
Hierbij wordt dan echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid
van lokale verschillen, b.v. wat het tempo van de innovatie betreft.
(Hetzelfde bezwaar geldt voor Schenkevelds bespreking van de uitzonderlijke Middelnederlandse gevallen met als na een komparatief.)
In het eerste deel van ons artikel wordt aandacht besteed aan de
mogelijke vervanging van dan door als, in het tweede gaat het om de
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gelijk-als-verhouóing. Wat dit aspekt betreft, moet een onderscheid
gemaakt worden tussen gelijk of als in een woordgroep zonder Vf enerzijds en in een bijzin anderzijds.
1. DAN of ALS
De eerste tekst in dit onderzoek is de kroniek van Godevaert van
Haecht 3 die in handschrift overgeleverd is, wat het voordeel heeft dat
men geen rekening hoeft te houden met een mogelijke normaliserende
invloed van drukkers of uitgevers. Van Haecht gebruikt konsekwent dan
na de komparatief, zowel in bijzinnen als in woordgroepen zonder Vf.
— ijsebrant die was beter bedacht dan joris
— sommighe wijsere dan ick presumeerden
— maer (dit) quam eer te passé dan sijt meijnden
Dan wordt ook gebruikt in zinnen met een negatie, meestal niet (pronomen), dus met de betekenis 'niets anders dan, niets behalve, tenzij',
maar soms ook na andere negerende woorden :
— doende allen den nacht niet dan schieten
— dat de coniginne geen volck meer en woude laten woonen wt dese
landen dan in 2 desolate stedekens
— ... en werdt hier niemant wtgebannen dan alle predicanten
— wij en willen het pausdom niet verhinderen dan met raedt en advijs
vander stat
Uitzonderlijk komt een dergelijk dan ook voor in zinnen zonder negatie, maar met negatieve betekenisinhoud :
— begonden te preken (...) maer dit werdt verboden dan eenen dach ter
weken
— ende het mishaechde menighen borger overdenckende wat daer wt
can volghen dan dat de stat voer een roof sal open lighen
Van Haecht gebruikt in zijn uitvoerige kroniek nooit als i.p.v. dan
en nergens kon een hyperkorrekt gebruik van dan gekonstateerd worden,
behalve in één twijfelachtig geval :
— maer (sij) en mochten niet min varen dan met 8 scepen tseffens ende
(moesten?) wel versien sijn van dobbel wapenen en noch so vuel
bootsgesellen dan sij behoefden om haer te verweeren
Het gaat hier echter om méér wapens en méér bootslui dan de zeelieden normalerwijze nodig hadden, zodat er voor het gebruik van dan
een psychologische verklaring te vinden is, te meer daar het eerste dan
uit de volzin (niet min ... dan) nog kan doorwerken. Van gelijkaardige
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gevallen in het Mnl. Wb. zegt Koelmans : „Dit pleit allerminst voor hypercorrectie maar wel voor bijgedachte aan een comparatief, (...)• De betekenis van noch also is immers 'nog eens zo, dubbel zo'" 4. Dit ene geval
in de zeer uitvoerige tekst, ongeveer 422 grote bladzijden, kan dus geen
reden zijn om ernstig te twijfelen aan het als-dan -systeem bij Van Haecht.
Steekproeven bij Willem van Haecht, een oom van Godevaert, en bij
Jan van der Noot 5 brachten na komparatieven ook uitsluitend dangevallen aan het licht.
Men zou skeptisch kunnen staan tegenover deze resultaten, omdat
het om werk in het ernstige genre gaat. Zouden minder zwaarwichtige
teksten het verkregen beeld kunnen nuanceren? In het Landjuweel van
1561 heeft Huydecoper geen als voor dan aangetroffen 6. Hoe onwaarschijnlijk het ook moge zijn, het viel niet mee betrouwbaar niet-ernstig
materiaal voor de tweede helft van de 16e eeuw in Antwerpen te vinden.
„Heynken de Luyere" van Cornelis Crul 7 maakt wel een volkse en „Antwerpse" indruk, maar hoewel het werk in 1582 gepubliceerd is, gaat de
tekst zelf vermoedelijk terug tot voor 1550. Het hoeft ons niet te verbazen,
dat we bij Crul na een komparatief uitsluitend dan aantreffen. Een
anoniem volksboek, het „Clucht boeck" 8, in Antwerpen gedrukt in 1576,
bevat echter eveneens uitsluitend dan na de komparatief, nl. 7 keer. Er
is dus wel geen reden om het cfom-gebruik van Van Haecht te wantrouwen.
Huygens' „Trijntje Cornelis" 9 uit het midden van de 17e eeuw bevat
naast het „beschaafde" Nederlands van de verteller ook Antwerps en
Zaandams dialekt. Blijkbaar kende Huygens uitstekend Antwerps : zijn
toepassing van de adnominale -n getuigt nl. van een taalvermogen dat
dat van de moedertaalspreker benadert 10 . Van iemand die dat ingewikkelde
systeem feilloos beheerst, kan men ook in andere opzichten een korrekte
weergave van het dialekt verwachten. Het verschil met Van Haecht wat
als en dan betreft, is opvallend : zowel voor het Antwerps als voor het
Zaandams gebruikt Huygens overwegend als : voor het Antwerps is dat
2 keer als ( + 1 betwistbaar geval u ) tegen 1 keer dan, voor het Zaandams
7 keer als (w.o. 2 keer na een negatie) tegen 3 keer dan (w.o. 1 keer na
een negatie) :
Antwerpse voorbeelden :
— 't zayn all wa langer ströten // As d'ouliens te Leirdam
— Sot wa maynde dat de die (nl. de borsten van Trijntje) // Wa meer
zayn as de mayn?
— Is da nie meer genuchs dan yemant oit belsefde?
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—
—
—
—

Zaandamse voorbeelden :
't Is beter daer as voor de Muyse of de Rotte
noch doen ick nie as gsepe
ick grouw voor meerder boosheit // Dan 't onsent is bekent
Ick sacher niet Monseurs an // Dan en blauw' ouwe pluym

Het Nederlands van de „verteller", d.w.z. Huygens, is moeilijk te
evalueren, aangezien de gedachten van Trijntje daar soms half-direkt
aangehaald worden. In de ondubbelzinnige gevallen komen dan (beter
dan) én als (Daer niet als vreughd en woont) voor.
De voorkeur voor als is nog sterker in G. Ogiers „Haet en Nydt" 12,
een toneelstuk uit dezelfde periode. De taal hiervan is sterk Antwerps
gekleurd, vooral wat de woordkeuze betreft. Door een Hollands plagiator 13 werd de tekst verkort en veramsterdamst. Bij Ogier komt als
39 keer voor na komparatieven of negaties ; in de gereduceerde Amsterdamse versie bleven hiervan 19 gevallen onveranderd behouden. Slechts
1 keer gebruikt Ogier dan na een negatie ; hier wijzigt de Amsterdamse
bewerker in als :
— Goey woorden (dikwels) meer vermogen als een Degen
(Goe woorden dikwils meer vermeugen als den degen)
— ick en sou u niet cunnen // Liever hebben als ick u heb
(ik zou je niet kunnen // Liever hebben, als ik je heb)
— Want hem niet beschudden en can // dan syn Moeytiens Doodt
(Want hem niet onschuldigen kan als syn Peetj es doot)
In een bijkomende steekproef werd nog werk onderzocht uit dezelfde
kring als die van Ogier, nl. de Antwerpse Violier. In „Timon Misanthropos" van P. Meulewels uit 1636 werd 7 keer als aangetroffen en 1 keer
dan, dit laatste na een negatie (niet dan quaet). In de „Herdersche Ongestadicheyt" van F. C. de Coninck uit 1638 werd 9 keer als aangetroffen,
geen enkele keer dan. In dit stuk valt duidelijk stilistisch verschil op
tussen de taal van de zgn. herders en die van de boeren, maar op het
stuk van het afo-gebruik blijkt daar hoegenaamd niets van. In Antwerpse
teksten uit het tweede derde van de 17de eeuw was als dus al de normale
vorm.
Een klucht van A, F. Wouthers 14 uit 1675 levert niet veel nieuws opAls komt 3 keer voor na een komparatief, dan 1 keer na een negatie :
— Dat is een' meer als aght
— Ick gheef hem gheen gheloof
Dan op een' vasten pant
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Een Lierse klucht van C. deBie15 uit 1694 bevat talrijke vergelijkingen.
Als wordt 44 keer aangetroffen na komparatieven en negaties, dan slechts
1 keer en wel na een negatie :
— daer niemant is bekent als ghy alleen
— ten is niet dan te claer
Van Ogiers kleinzoon G. I. Kerricx werd een jeugdwerk van ca. 1700
onderzocht16. Na een komparatief of negatie werd als 5 keer, dan 2 keer
aangetroffen.
—
Schoon ick wat minder win
Als ick hier hebben sou, 'k heb liever by mijn vrouw
Gerust een Boer te leven
Dan als een gouverneur mijn bloedt voor 't landt te geven
Het gebruik van dan kan hier in de hand gewerkt zijn door het optreden van een volgend als (deel van een bepaling van gesteldheid). Dergelijke zinnen spelen sedert lang een belangrijke rol in de als-dan-~pTob\ematiek 17 . Het tweede dan komt bij Kerricx voor na het negatieve niet
anders.
Een tekst uit 1714, misschien van de hand van Ogiers dochter Barbara,
moeder van Kerricx 18, bevat maar enkele vergelijkende zinnen. Als staat
5 keer na een komparatief of een negatie, dan komt 1 keer voor :
— het is een vier niet als van stroy geweest
— Terwijl gy nergens sijt, dan in u huys te vinden
Dan wordt ook hier na een negatie aangetroffen, een positie waarin
het duidelijk resistenter is geweest dan elders. Dat blijkt uit de volgende
tabel van de onderzochte werken tussen 1636 (Meulewels) en 1714
(B. Ogier?) :
Auteur

Meulewels
De Coninok
G. Ogier
Huygens
Wouthers
De Bie
Kerricx
B. Ogier?

Jaar

1636
1638
1646
1653
1675
1694
1700?
1714

Als

7
9
39
3
3
44
5
5

115

Dan

1
—
1
1 (in het Antw. gedeelte)
1
1
2
1

8
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Deze 8 efom-gevallen kunnen a.v. onderverdeeld worden :
na een positieve komparatief : 1 (Kerricx, gevolgd door een aZs-bepaling).
na een negatieve komparatief : 2 (Huygens ; Kerricx).
na een negatief woord zonder uitgedrukte komparatief : 5, waaronder
3 na niet (Meulewels ; G. Ogier ; De Bie), 1 na gheen (Wouthers) en
na nergens (B. Ogier?).
Voor het Antwerps uit de tweede helft van de 18e eeuw werden teksten
van G. Bouvaert en J. A. F. Pauwels onderzocht. Qua genre zijn deze
niet vergelijkbaar met de vorige : dat is het gevolg van het tekort aan
18e-eeuwse toneelproduktie te Antwerpen. De „Lof van den Ezel" van
G. Bouvaert 19 bevat echter, tenminste wat de woordenschat betreft,
Antwerpse kenmerken, b.v. Maeldeneeren ( = meikevers) en het Mellek
( = de melk). Na een komparatief of negatie wordt als 9 keer aangetroffen,
maar dan ontbreekt. In Pauwels' „Verkeerde wereld" 20 komt als 26 keer
voor na komparatieven of negaties, terwijl dan ook hier ontbreekt. De
„Zeldzaeme (...) samenspraek" van dezelfde auteur vertoont eveneens
konsekwent als in dergelijke gevallen.
Het onderzoek van 19e-eeuwse teksten vergt het uiterste voorbehoud.
Uit het voorafgaande is gebleken, dat dan in Antwerpse teksten uit de
18e eeuw nagenoeg volledig ontbreekt. In het begin van de 19e eeuw is
als ook nog heel frekwent : Antwerpse blijspelen van J. B. Stips 21 en
J. F. Willems 22 uit 1815 hebben resp. 13 en 7 keer als tegenover elk 1 keer
dan. De beide gevallen met dan passen echter niet meer in het 17e-eeuwse
patroon : het gaat nl. om beter (...) dan bij Willems (terwijl deze auteur
anderzijds als gebruikt na de negaties niets en niemand) en om eerder (...)
dan (...) te klimmen bij Stips. Terloops kunnen we erop wijzen, dat in
de bekende spraakkunst van Des Roches uit die tijd geen aandacht
besteed wordt aan het afc-cfom-probleem. In zijn uiteenzetting gebruikt
hij zelf als, ook waar het erom gaat, het begrip komparatief te verduidelijken :
— dat men (...) van een land kan zeggen, dat het groot is, dat het grooter
is als andere (kursivering van Des Roches — Y.S.)
— en zoude meer naer eene Rhetorica, als naer eene Spraekkonst gelijken 23
Door auteurs van de Antwerpse school omstreeks 1840 zoals Conscience, Sleeckx en Van Kerckhoven wordt vrij veel dan gebruikt. Uit geëxcerpeerde delen van « De Noordstar »24 blijkt dat als niet helemaal ont72

breekt, maar toch wel weinig frekwent is. Van Kerckhovens « Jaek of
een arm huisgezin », als boek verschenen in 1842, heeft konsekwent dan
na komparatieven, maar zijn verhaal « Fabricius en Lange Margriet»,
gepubliceerd omstreeks dezelfde tijd in « De Noordstar », bevat wel een
aantal keren als ; bij een latere herdruk 25 zijn alle gevallen met als na
een komparatief gewijzigd in dan. Dat stoelt dan beslist niet op het
levende taalgebruik, want de 19e-eeuwse dialektteksten van Conscience,
Sleeckx en De Cort, opgenomen in de bloemlezing van Leopold 26, geven
konsekwent as na komparatieven en negaties :
— van en beter stof gemokt (...) as wai (Sleeckx)
— dat de geest niet dé a's roepen (Conscience)
Blijkbaar is dus al sedert het begin van de Vlaamse Beweging het
„korrekte" als-dan-gebrmk een stokpaardje geworden van uitgevers en
schoolmeesters. Dat maakt dergelijke literaire teksten dan ongeschikt
voor een onderzoek zoals dit.
2. ALS of GELIJK
De verhouding tussen als en gelijk is moeilijker te beschrijven dan die
tussen als en dan. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen
gevallen waar de voegwoorden een woordgroep zonder Vf inleiden enerzijds en die waar ze een bijzin inleiden anderzijds. Als heeft in de loop
van de jaren niet alleen terrein verloren ten gunste van gelijk, maar ook
ten gunste van zoals 21 : in bijzinnen konkurreren op bepaalde ogenblikken
in de ontwikkeling als, zo, gelijk en zoals. Hypotetisch-vergelijkende zinnen, ingeleid door alsof, al of(t) e.d. werden niet bij het onderzoek betrokken. Ze zijn nl. duidelijk te onderscheiden, ook semantisch, van gewone
vergelijkende konstrukties, al zijn er natuurlijk ook raakvlakken. Een
bijkomend probleem voor het als-gelijk-onderzoèk is dat het oudere
Nederlands vaak bijzinnen gebruikt, waar men nu een woordgroep zonder
Vf zou verwachten, wat het beeld wel enigszins kan vertroebelen.
2.1. ALS of GELIJK in woordgroepen zonder Vf
Bij een 16e-eeuwse tekst zoals die van Van Haecht 3 heeft men af te
rekenen met het feit dat niet alle gevallen met als ondubbelzinnig geïdentificeerd kunnen worden. Als kan nl. ook optreden met de betekenis
'namelijk' (de regente van alle de nederlanden als hertoginne van parma),
of 'in de hoedanigheid van' (de prinsche van conde als overste van de
huijgenoosen), of 'als het ware' (dat alle gemeijnten als sonder hooft sijn)
en ook als voegwoord bij de bepaling van gesteldheid. Afgezien van al
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die gevallen en van konstrukties met als na een adverbium of een adjektief, blijven er nog ten minste 14 gevallen over met een woordgroep
zonder Vf met als die ondubbelzinnig met gelijk konkurreert :
— een peert (...) dat geladen was als eenen muijl met silver
— niet van sins ons te laten als scapen vermooren
— ende elck dede weder sijn predicatie als te voren
In hetzelfde korpus wordt gelijck 24 keer, gelijckals 1 keer aangetroffen:
— welcke oock spraken gelijck de gemeijnte
— wij sijn gelijck nederlant eenen conick subieckt
— datmen vrijelijck met malcanderen sou handelen gelijck sedert den
jaer van 1548
— maer de regente gelijck alst serpente door sduijvels raet gaf scoen
woerden
Het gebruik van als in zinnen waar we nu woordgroepen verwachten
(„ende datse alle de kercken souden verderen als sij te voren waeren"
tegenover „zoals vroeger") kan enigszins de frekwentieverhoudingen
beïnvloeden. Toch zijn er twee duidelijke konklusies te trekken : 1) gelijk
neemt al een vrij aanzienlijke plaats in en staat blijkbaar al veel sterker
dan in het Middelnederlands ; 2) van een als-gelijk-differentiatie zoals
in het moderne dialekt is er echter absoluut nog geen sprake. Steekproeven bij Willem van Haecht en Jan van der Noot 5 leverden niets
nieuws op.
In Huygens' „Trijntje Cornelis" 9 komt, eigenaardig genoeg, voor het
Antwerps gelijk niet voor in konkurrentie met als dat 10 keer aangetroffen werd ; voor het Zaandams vinden we naast 17 keer as ook 1 keer
lyck as :

Antwerpse voorbeelden :
— lek hoir wat as en sluys
—- A may ick vuel men beene // Staon trillen as en riet
— En ick as ene sott
Zaandamse voorbeelden :
— Met klauwen as en Valck
— Ick doolden as en geck
— Is ongse Claes nou noch Clasijntje, lyck as flus
Bij Ogier 12 komen als en gelijk echter voor als konkurrenten ; na een
werkwoord of een substantief staat 10 keer als tegenover 5 keer gelijck en
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1 keer gelijck als. In de Hollandse geplagieerde tekst bleven er resp.
0 gevallen met als, 1 met gelijck en 1 met gelijck als bewaard :
— de slechte Knoeyers als myn Gebuer
(de slechte knoeyers, als mijn buurman)
— lek steeckse door de Huyt gelijck als door een Verkeblaas
(Ik steekse deur de huyt gelijk als deur een verkeblaas)
— gy syt gelijck een Wyf
(je schreeuwt gelijk een wijf)
Hiermee is het duidelijk, dat er in het midden van de 17e eeuw nog
geen afc-gre^jfc-differentiatie was ; bovendien was er van dialektische
tegenstellingen tussen Noord en Zuid op dat gebied toen nog geen sprake.
Bij Wouthers 14 komt als 6 keer voor, gelijk 2 keer :
— Spoeyd u dan als een' man
— een' man gelijck een perel
Bij De Bie 15 met zijn voorliefde voor vergelijkende konstrukties, zijn
de verhoudingen als volgt : 15 keer als, 14 keer gelijck, 4 keer gelijck als :
— Van een bedaeghde man, als ick
— verekens ghelijck ghy
— Oft maeckt berou daer van gelijck als Peterus
Bij Kerricx 16 treffen we slechts 3 keer als en 1 keer gelijck aan :
— Ick luyster als een Vinck
— Ick loop gelijck een Hert
Bij Barbara Ogier (?) 18 is de toestand dezelfde : 3 keer als tegenover
1 keer gelijck :
— Ia toov'ren als een pry
— Hy steeckt soo vol verstant gelijck een ey vol suyvel
Van een aanzienlijke toename van gelijk tegenover als is er gedurende
de 17e eeuw blijkbaar geen sprake : alleen De Bie schijnt een voorliefde
voor gelijck (als) te hebben gehad. Aanwijzingen voor een als-gelijkdifferentiatie ontbreken dus nog altijd. Voor de tweede helft van de
18e eeuw kon, zoals reeds gezegd, geen volkomen vergelijkbaar materiaal
gevonden worden, wat ons enigszins op onze hoede moet stellen. Toch
zijn Bouvaert 19 en Pauwels 20 wat het als-dan-systeem, betreft, blijkbaar
niet beïnvloed door de Renaissance-grammatika ; het is dan ook onwaarschijnlijk, dat hun als-gelijk-gebiuik minder «natuurlijk» zou zijn.
Bouvaert gebruikt 5 keer als tegenover 4 keer gelijk :
— EZELS gaen als Potentaten
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In het midden van de straat
— EZELS zien gelijk de Valken
Bij Pauwels treft men 6 keer als en 8 keer gelijk aan :
— de lippen als coraelen
— den (...) mond (...) die (...) bloosde g'lijk de kers
Tegenover de 17e eeuw ziet men hiermee nog altijd geen signifikant
verschil. In het begin van de 19e eeuw treft men bij Stips 21 als en gelijk
resp. 2 en 3 keer aan, wat dus nog altijd niet op differentiatie wijst. We
moeten ons erbij neerleggen dat we, op grond van het verzamelde materiaal, er niet in konden slagen een precieze ontstaansperiode voor de
als-gelijk-diSeTeiitisitie te bepalen. Zoals reeds gezegd, beantwoordt het
gebruik van als en dan bij auteurs uit de Antwerpse school na 1830 niet
aan de lokale normen en dat maakt het uiterst twijfelachtig, of de alsgre%'&-frekwentie wél representatief zou zijn. Conscience b.v. gebruikt
overwegend als : in het romantische « De pelgrim in de woestijn »24 komen
als en gelijk resp. 12 en 2 keer voor. Opvallend is dat in een volkse dialoog
van dezelfde auteur uit dezelfde tijd, nl. « De dorpschoolmeester ten tyde
van Maria Theresia » 24 uitsluitend gelijk voorkomt, nl. 4 keer, wat wel
de indruk wekt van een onderscheid tussen als (literaire taal) en gelijk
(spreektaal) bij deze auteur. Naar alle waarschijnlijkheid was het alsgelijk-systeem zoals dat nu in het Antwerps bestaat, toen al een voldongen
feit. De Antwerpse dialektteksten van Conscience, Sleeckx en De Cort 26
bevatten nl. 8 keer gelijk en 1 keer gelijk als, terwijl konkurrerende
als-gevallen ontbreken :
—• Maer a's ik gelak a's gy was, ik ging ... (Conscience)
— en hy kreeg op den duer e' stuk in zyne' kraeg gelak 'enen ouwe
Zwitser (Conscience)
2.2. ALS of GELIJK en konkurrerende vormen in bijzinnen
In het geëxcerpeerde gedeelte van de kroniek van Van Haecht 3 worden vergelijkende bijzinnen ingeleid door als (ten minste 5 keer), so
(1 keer) en gelijk (ten minste 24 keer) :
— oft hij sou haer doen als sij hem hadden willen doen
— ende datse alle de kercken souden vercieren als sij te voren waeren
— maer den pastoor (...) die altoos seer teghen de predicanten vant kiel
is geweest als vore wel gehoort is
— daer lange questie om geweest is so vore verhaelt is
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— op dat hij alle heeren sou vinden in haeren state gelijck hij die gelaten
en gestelt hadde
De frekwenties moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, o.m. omdat niet bij alle als- en gelijck-zinnen het vergelijkende karakter duidelijk
bepaalbaar is. In het niet-geëxcerpeerde gedeelte van de kroniek komen
ook vergelijkende afeoo-zinnen voor :
— In dese maent van januarius so sijn tot empden 2 soepen met graen
gelaeijen geweest alsoomen opten 18 dach hoorde
In het Antwerpse gedeelte van «Trijntje Cornelis »9 werden geen
vergelijkende bijzinnen aangetroffen : in het Zaandams komen 1 keer
gelijck en 1 keer soo as voor :
— Gelijck de nieuwe Nonn (...) Mans wou sien
— de broocke moet dangse // Soo as 't de keurs belieft
Bij G. Ogier12 komt in vergelijkende zinnen 4 keer gelijck voor, evenals
1 keer gelijck als ; in het Hollandse plagiaat bleven 2 gelijck-gevailen
bewaard, maar één ervan kreeg een bijkomend als ; uit de pen van de
bewerker komt nog één gelijk-zin, waar de oorspronkelijke tekst geen
vergelijking heeft :
—• En gelyckmew hem behoort voor syn gebuer te setten
(En gelyk als men hem voor syn buuren hoort te setten)
— In stil gehoorsaemheyt
{Gelyk een vrou betaemt)
Verder komt nog 1 keer soo als voor, evenals 1 keer soo, dat in de
Hollandse versie door als vervangen wordt :
— 't Is soo als Iouffrou seyt
('t Is soo als Juffrou seyt)
— lek scheed' (...) daer af soo 't is vercregen
(Ik schey (...) daer van, als 't is gekregen)
Of deze verandering geïnterpreteerd moet worden als een aanduiding
dat soo, dat ook later nog in Zuidnederlandse teksten een bescheiden
konkurrent voor gelijk is, voor het noordelijke taalgevoel onaanvaardbaar
was, kan hier niet uitgemaakt worden.
Bij Wouthers 14 komen gelijk en alsoo resp. 3 en 1 keer voor :
— Ghelijck ghy siet, wy syn toen noch van Godt gespaert
— Doet dat alsoo ghy wilt
De Bie 15 gebruikt als (4 keer), gelijck (31 keer) en gelijck als (4 keer) ;
soo en soo als komen ook elk 1 keer voor :
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— Die qualijck hunnen cost verdienen
als ick sien
— goet vier daer ick my aen can wermen
Ghelyck ick ben ghewoon
— Dat in 't transport van goet ten minst geen swaricheyt
Can steken soo ick 't doen
— wat datter uyt can rijsen
Te weten naer-berou, soo als ick wil bewijsen
Bij Kerricx 16 werd uitsluitend gelijck (7 keer) aangetroffen :
— Hy is tot sulck ontsagh geraeckt
Dat hy imant kan doen hanghen
Gelijck onsen Meyer doet
Bij Barbara Ogier (?) 18 daarentegen komen zowel als (2keer) en gelijck
(3 keer) als alsoo (1 keer) voor :
— Ick heb de waerheydt als gy sien condt aen myn sy
— Maer hy is wegh gegaen, gelijck ick heb verstaen
— Alsoo gy wilt
Bij Bouvaert 19 werd slechts 1 geval met gelijck aangetroffen :
— Want, gelijk' er gaet in spel
„Lange Neysen hooren wel" !
Bij Pauwels vindt men als (1 keer), gelijk (15 keer) en zoo (1 keer) :
— „..." // Als schreef een duytsch Poëet
— Dit gaet gelyk ik will'
— alles, 200 het schijnt, om synen kost te winnen
Auteur -f jaar

Van Haecht (1575)
G. Ogier (1646)
Wouthers (1675)
De Bie (1694)
Kerricx (1700?)
B. Ogier? (1714)
Bouvaert (1775)
Pauwels (1769-76)

als

gelijk

gelijk als

zo

5
—
—
4
—
2
—
1

24
4
3
31
7
3
1
15

1
—
4
—
—
—
—

1
—
—
—
—

.—
1

alzo

zoals

(*)
—
1
—
—
1
—
—

1
—
—
—
—
—
—

(*) : komt voor, maar niet in het hier geëxcerpeerde materiaal.
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Het blijkt dus dat op het einde van de 18e eeuw gelijk het meest
frekwente voegwoord in vergelijkende bijzinnen was. Het verschil met
een laat-zestiende-eeuwse tekst zoals die van Van Haecht is in dat opzicht
niet heel groot. Opvallend is dat als nog altijd in die funktie voorkomt,
evenals (al)zo, maar dat zoals maar in uiterst beperkte mate doorgedrongen schijnt te zijn :
In 19e-eeuwse literaire bronnen komt zoals vaker voor : bij J. F. Willems 22 staat naast gelijk (1 keer) ook 2 keer zoo als :
— „Uwe erfgenaemen konnen 'er de verkwister van worden, zoo als
gy 'er den verzaemelaer van geweest hebt"
— niet gelyk ik het wenschte
In „De Noordstar" 24 gebruikt Sleeckx meestal gelijk (6 keer t.o. 2 keer
zoo als en 1 keer even als) en ook bij Conscience schijnt gelijk tamelijk
frekwent, maar Van Kerckhoven schrijft meestal zoo als. Dat is dan ook
weer in tegenstelling met het 19e-eeuwse en het huidige dialekt. Uit de
dialektfceksten van Conscience, Sleeckx en De Cort 26 werden 12 gevallen
gehaald met gelak ; konkurrerende vormen werden niet aangetroffen :
— G'lak ge ziet (...) rai ik met de mosselbak (Sleeckx)
— gelak ze dad in 't pensjonaat ad gelie-erd (Sleeckx)
3. Besluit
In een zuidelijk centraal dialekt, met name het Antwerps, heeft gelijk
in bepaalde konstrukties als verdrongen, zowel in woordgroepen zonder
Vf als in bijzinnen. Er zijn geen konkrete bewijzen, dat de ontwikkeling
in de late 18e-eeuw al afgesloten zou zijn. Onze 19e-eeuwse literaire bronnen laten ons in de steek wat dit aspekt betreft, zodat we niet met zekerheid kunnen uitmaken, wanneer het huidige systeem tot stand gekomen
is.
De evoluties van dan naar als en van als naar gelijk vertonen onmiskenbaar een totaal verschillend verloop. Op het einde van de 16e eeuw
staat dan nog schijnbaar onbedreigd, maar de afbraak van het als-dansysteem verloopt daarna vrij vlug : op het einde van de 17e eeuw — wellicht reeds vroeger — is dan niet veel meer dan een reliktvorm, vooral
na negaties en in laat-18e-eeuwse teksten wordt het niet meer aangetroffen. Men zou kunnen veronderstellen dat gelijk geprofiteerd zou hebben van de „overbelasting" van als na het verdwijnen van dan om een
van de funkties van als over te nemen. Daarvoor konden echter geen
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bewijzen gevonden worden. Gelijk konkurreert met als op het einde van
de 16e eeuw, wanneer dan nog onaangetast schijnt. Gedurende de 17e en
de 18e eeuw gaat gelijk er als voegwoord in woordgroepen zonder Vf
niet opzienbarend op vooruit, ook al is dan dan al feitelijk uitgeschakeld.
De vooruitgang van gelijk als voegwoord in de bijzin is evenmin spektakulair. Ook wanneer het als-dan-systeem al lang opgedoekt is, is er nog
altijd geen doorslaggevend bewijs voor het bestaan van een als-gelijksysteem te vinden. Dat de uiteindelijke overwinning van gelijk ten koste
van als in de zuidelijke centrale dialekten in direkte samenhang zou staan
met een verandering in de als-dan-vevhouding, is dus wel erg twijfelachtig.
Yvette Stoops
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WILLEN, JE WIL, JE WILT, e.d.
In de eerste/tweede aflevering van Taal en Tongval, 15 mei 1979,
geeft H. Lamers een beschouwing over de herkomst en de gebruiksfunctie
van je kan, je zal, je mag. Heel bescheiden noemt hij dit « een verkenning ». Ofschoon het een uitstekend werkstuk is, moet ik hem toch gelijk
geven als hij de term „verkenning" gebruikt. Toevallig heb ik ook al
enkele jaren materiaal verzameld op dit terrein, maar zoals Lamers zelf
zegt, je blijft steken in een „anekdotische behandeling", (p. 10 en 20).
Het voorbeeldenmateriaal van Lamers lijkt wel overvloedig, maar is toch
te gering, vind ik, om er allerlei conclusies aan te verbinden. Ik geloof dat
voor een probleem als het onderhavige gedacht moet worden aan wat
Geerts x schreef : „Met Al ben ik van mening dat linguïstische problemen
slechts bevredigend behandeld kunnen worden „op basis van corpusonderzoek", omdat alleen dan de kwantitatieve aspekten van taalregels
(het gaat om de mate waarin ze door taalgebruikers in verschillende
omstandigheden toegepast worden) verantwoord kunnen worden „in het
kader van een probabilistische grammatica waarvan aan iedere regel een
index is gekoppeld die zijn toepassingswaarschijnlijkheid aangeeft".
(Al, 1977, 28 ; einde citaat.)
Van Bakel 2 wijst op de onontkoombaarheid van de computer in de
z.g. kwantitatieve taalkunde om een grotere betrouwbaarheid te verkrijgen dan „de linguïstische intuïties".
Ik vind het materiaal van Lamers waardevol, maar toch te beperkt
om er min of meer scherp, en min of meer generaliserend, vier of vijf
taallagen in aan te brengen, (beschaafd beleefd, beschaafd vertrouwelijk,
beschaafd dialekt, plat dialekt.)
Mijn „taalgevoel" sorteert op het terrein van je mag enz., wel vormen
die voor mij vanzelfsprekend zijn (die me dus taalkundig niets doen) en
vormen die me opvallen. Ik verbind er echter geen waardeoordeel aan,
hoogstens : „ook goed".
Het materiaal dat ik verzameld heb (lang niet zo overvloedig als dat
van Lamers, ook veel minder verwerkt, en bedoeld voor een artikeltje
in Onze Taal), stamt uit allerlei eigentijdse konteksten : literaire, popu1
8

G. GEERTS, TS. XCIII, 1977, nr. 3-4, p. 197 (recensie).
Jan VAN BAKEL, Ntg., 1979, p. 266-270 (recensie).
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laire, sociologische, theologische, pedagogische, enz. Het lijkt me moeilijk
om hierin te werken met de taallagen-termen van Lamers.
Wat de frequentie betreft schreef De Vooys 1 al in 1947, dat je kan,
je zal, je mag „vaak" voorkwamen. Maar wat is „vaak" ? Intuïtief schat
ik, datje zult, je kunt, je mag in zo ongeveer 90 % van de gevallen gebruikt
worden, en je zal, je kan, {je moogt) in de overige gevallen van de geschreven taal. In de gesproken taal lijkt het me, dat de laatste vormen (behalve
je moogt) iets meer voorkomen. J. van Bakel 2 tekende in 1968 aan : „zult
vertoont neiging om te verdwijnen". Maar in 1979 is het nog springlevend.
Opgevallen is me de inkonsekwentie bij sommige auteurs, hoewel het
soms moeilijk na te gaan is, wie de inkonsekwentie begaat, de auteur of
de zetter. Van Dale 3 geeft als een voorbeeld van kunnen zonder volgende
infinitief: „je kan dat of je kunt het niet". Dit voorbeeld pleit weer tegen
de onderscheiding « verzorgd-vertrouwelijk ». L. Ferron 4 zegt in een
interviewde kunt, maar ook een keer je kan. Trouwens, Lamers zelf noemt
ook enkele auteurs die duidelijk aarzelen, subsidiair een inkonsekwent
gebruik tonen.
Een vreemde vorm komt voor bij C. C. S. Crone (Utrechtenaar van
huis uit?) in „De Schuiftrompet" (1947) : „Je moogt er helemaal geen
lepeltje voor gebruiken" (p. 24). Deze vorm past niet in tabel 3 van
Lamers. Vermoedelijk zullen veel Nederlanders je moogt erg „ongewoon"
vinden. Lamers beperkt deze vorm tot de 19e eeuw.
Merkwaardig is, dat in de tabellen de vormen u zal en u kan helemaal
ontbreken. Ze werden kennelijk niet aangetroffen in het gebruikte materiaal, maar Lamers weet toch, blijkens een artikeltje in Onze Taal 5, dat
deze vormen ook voorkomen (naast u zult en u kunt), en voor de volledigheid hadden ze er dus best een plaatsje mogen vinden.
Zelf las ik in Jeugd in School en Wereld, 1979, p. 511 : „Kan u logisch
denken?" (Iets hoger, op p. 511 : "Kunt u zich aanpassen?,, (Beide in
dezelfde stijl.)
In het artikeltje van Lamers uit Onze Taal is sprake van „het klinkt
zo raar". Waarschijnlijk speelt deze eufonie-kwestie ook mee naast de
1

C. G. N. DE VOOYS, Ned. Spr., Groningen, 1947, p. 107 (§ 48).
J. VAN BAKEL, Bewerking van de Ned. Spraakk. van E. Rijpma en F. O.
Schuringa, Wolters, Groningen, 1968, p. 129.
3
VAN DALE, Groot Woordenboek der Ned. Taal, 1961, oplage 1969, p. 1056.
4
J. DIEPSTRATEN en Sj. KTJYPER, Het nieuwe proza : interviews met auteurs
na 1970, Amsterdam, Atheneum/Loeb, 1978, p. 109.
6
H. LAMEBS, „Normalisatie van taal", Onze Taal, april 1978, p. 5.
2
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argumenten die Lamers in dit tijdschrift gaf bij allerlei vormen. Kun je
klinkt inderdaad voor sommigen vreemd. Er valt ook weinig mee te
associëren. Ik vind alleen „plunje", een woord met een z.g. ongunstige
gevoelswaarde. Terwijl kan je woorden naast zich heeft als : oranje, franje,
anjer, kanjer, champagne, (bieten)campagne, etc.
De voornaamste reden van mijn reaktie op het artikel van Lamers
is : het ontbreken van de parallelle vormen van willen. Ik begrijp niet
goed, waarom hij dit werkwoord niet in zijn beschouwing betrokken
heeft, aangezien we hier eigelijk te doen hebben, meen ik, met dezelfde
problematiek.
Willen behoort niet tot de praeterito-praesentia. En de enkelvoudige
vormen van het praesens gaan terug, zoals bekend is, op een optativus, die
in het middelnederlands leidde tot de vormen : du wils, du wilt, hi wille,
maar ook al hi wilt en later hi wil1. Bij willen is er natuurlijk geen sprake
van vokaalverandering, maar wel is de vorm van de derde persoon enkelvoud interessant, (hij wil — hij wilt.) Laten we eerst de vormen van de
tweede persoon enkelvoud bekijken. Voor mij zijn je wilt en je wil gelijkwaardige vormen, hoewel ik de indruk heb, dat je wilt frekwenter is. Van
beide vormen heb ik voorbeelden gevonden zowel bij zuiderlingen als bij
noorderlingen. Ik vermeld zoveel mogelijk de afkomst van de auteur (of
spreker), omdat ik wat sceptisch sta tegenover de areaallinguïstische
distributie van de vormen (of het areaallinguïstisch geconditioneerd zijn.)
Aanvankelijk meende ik vaagweg, dat degenen die tegenwoordig je zal
en je kan zeggen, ook je wil gebruikten. Dit bleek niet zonder meer te
kloppen. En de -i-zeggers bij zullen en kunnen in de tweede persoon
enkelvoud zeggen niet steeds je wilt.
B. Bruning 2 uit het Vlaamse Heverlee schrijft :
„... en wat je dan wil, doe het" (p. 188).
„dan kun je doen wat je wil" (p. 188).
„doe dan wat je wil" (p. 188).
Hans Wagemans 3 gebruikt als vertaler : je kunt, zal je (2 x ) , kan je,
maar ook je wilt, waar ik je wil had verwacht.
1

A. VAN LOEY, Mnl. Spr., deel I, Groningen 1955, p. 93 (§ 75).
B. BRUNING, Ta. v. Geest. Leven, 1978, p. 188 vlg.
3
Hans WAGEMANS, (vertaler van Hans KÜNG : „Damit die Welt glaube",
[1978?]).
2
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Kees Sluis 1, waarschijnlijk een Noordnederlander, heeft weer een
ander gebruik. Doorlopend zien we bij hem de vormen : je kunt, kun je,
je zult. Maar tevens vinden we voorbeelden als :
„... omdat je gewoon wel eens iets wil weten over je eigen taalgedrag" (p. 42).
„... vragen die jij wil stellen (p. 43).
„... de manier waarop je wil leven" (p. 11).
„Geef eventueel ook aan wat je niet wil, met andere woorden welk
gedrag Je wil ignoreren" (p. 49).
„... hoe je gedragsverandering geobserveerd wil zien" (p. 49).
Maar ook inkonsekwent : „beslis te voren of je de training ... wilt
laten plaatsvinden (p. 49).
Zo aarzelt ook R. J. Peskens in „Twee Vorstinnen" tussen je wilt
(meestal) en je wil (p. 102).
Hoe weinig ook dit een kwestie van beleefdheid en vertrouwelijkheid
e.d. is, blijkt uit een vertaald interview met Fidel Castro 2 waarin ik las :
„... en je wil dat ik niet aan de C.I.A. denk? ... en je wilt dat ik maar
niet aan de C.I.A. denk?" Maar zoals boven al gezegd is, in hoeverre is
het zetduiveltje hier de schuld? Deze vraag stelde ik me ook bij het lezen
van de Volkskrant van 1 oktober 1977. In de kop van het artikel stond :
„In mei kan je doen wat je wilt". Maar in de gewone tekst kwam voor :
„In mei kan je doen wat je wil." Ik geloof dat we zowel je wilt als je wil
tot de normale taalkundig verantwoorde vormen moeten rekenen, al
wordt je wil veel minder gebruikt. Een mooie reeks voorbeelden trof ik
aan in een tekst van Batelaan 3, (hoofddocent-Nederlands aan een N.L.O.)
In zijn artikel gebruikt hij je kunt (11 x ) , je zult (3 X), kan je (3 X ), in
een citaat echter : kun je, en verder de volgende gevallen van willen :
„... als je dat wil doen ..." (p. 300)
„... je wil je geld zo goed mogelijk besteden" (p. 305).
Bij de vormen van willen is hij dus -Moos, bij de je-vormen, bij zullen
en kunnen niet.
1

Kees SLUIS, „Kijk naar jezelf", Moer 1979/3, p. 11-12 en 41-51.
De Nieuwe Linie, 30 augustus 1978, p. 9.
3
P. H. S. BATELAAN, „Taalvaardigheidsonderwijs meer dan communicatieonderwijs", Lev. Talen, nr. 325, 1977, p. 298-307.
8
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J. M. Nouwen 1 is een Nederlander in Amerika en een gebruiker van
je zult, je kunt, je wilt, maar eenmaal komt toch voor :
„... dat je toegang wil verlenen ..." (p. 40)
Helge Bonset 2 , docent-Nederlands in Leiden, gebruikt enkele malen
je kan en kan je, maar merkwaardigerwijs ook je kunt (3 x), zul je (2 x),
en je wilt (2x) (p. 39).
Bij M. Hendrickx 3, een Vlaming, vond ik :
„Je wil opletten niet in zijn gebreken te vervallen ..."
Vlak daarop gebruikt hij : je kunt.
De Amsterdamse socioloog Dekker sprak op de TV van 19 maart
1978 van :
„'t Hangt er vanaf wat je wil".
De bekende Deurnse leraar Parent (zuiderling?) sprak voor de radio
(21 september 1978) zeer duidelijk de volgende zin uit : „Hoe je het ook
noemen wil ..." (En even later : Hoe kan je nu de hele klas aan de hand
houden ...")
In een tentamentekst van een Noordbrabantse wiskundeleraar zag ik :
„Als je het probleem grafisch wil oplossen" (14 december 1978).
Jac Vroemen (een zuiderling in het noorden ?) schreef in de Nieuwe
Linie van 15 februari 1978 : „Juist als je protesteren wil..." En ook :
„Je kan alles best over je kant laten gaan ..."
De schrijver H. Lampo 4, Antwerpenaar, zegt in een verhaal: „... dat
je het niet wil geloven, ..." (p. 204). En in „Joachim Stiller en ik" kwam
ik tegen : „... de mens op weg naar de Graal, zo je wil" (p. 287). Een andere
Vlaming, Ward Ruyslinck 5, sluit zich aan bij de vormen van Lampo :
1

Helge BONSET, „Normale functionaliteit... enz.", Moer 1978/5, p. 34-42.
J. M. NOUWEN, Met open handen, 1971.
3
M. HBNDEICKX, TS. v. Geest. Leven, 1978, p. 461.
* H. LAMPO, „De Vingerafdrukken van Brahma", verhalenbundel, 1972 en
„Joachim Stiller en ik", autobiografie, 1978.
5
Ward RUYSLINCK, „Op toernee met Leopold Sondag", 1978.
2
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„Zoals je wil, zei ik, ..." (p. 94)
„... dat je me ook wil uit- en aankleden ..." (p. 127).
Een laatste voorbeeld stamt uit de Nieuwe Linie (27 september 1978).
Hierin lees ik bij Ronke van der Hoek (zuiderling ?): „... dat je als georganiseerde groep weet welke kant je uit wil in je vak".
Een kort hoofdstukje apart vormt de uitgang van wil- in de derde
persoon enkelvoud. Volgens Weijnen 1 is de vorm wilt in de derde persoon
singularis in de 17e eeuw frekwent. Later schijnt de vorm hij wilt volgens
Schönfeld 2 en De Vooys 3 vooral Brabants te zijn. En dat deze vorm nog
voorkomt in Brabant, merkte ik het laatste jaar vijfmaal op in scripties
(e.d.) van enkele P.A.-studenten. Toen ik één van hen vroeg wat er voor
eigenaardigs voorkwam in de door haar geschreven zin : „Als de vrouw
wilt, mag zij gaan werken", bleef ze het antwoord schuldig. Misschien had
ze een te sterk „stambesef" (Van Haeringen), en paste ze de regel toe :
stam -|—t. De andere zinnen waren :
Het kind wilt, wat het zegt, ook doen.
De schrijver wilt zijn woorden een dubbele bodem geven.
... dat je daar kunt doen en laten wat men wilt. (stijl !)
De tafel wilt kunnen zeggen : Ik sta boven jou (kleuterdidaktische
tekst).
Ik heb trouwens de indruk dat men wel vaker aarzelt bij het schrijven
van hij wil e.d. Maar in de officiële literatuur vond ik deze vorm alleen
bij de Vlaming Hugo Claus 4 : „Maar hij wilt hier blijven rondhangen ..."
(p. 255. Iets eerder echter : „Ja. Als je wil" (p. 33).
Ten slotte moeten de vormen bij het pronomen „u" nog even besproken worden. Ik constateer dat men ook hier aarzelt bij het spreken. Op
papier zag ik tot nog toe slechts eenmaal u wil en nog wel bij de (noordelijke?) redaktie van „Dokumentaal" 5 die verzoekt „mee te delen wat u
wil onderzoeken.
Uit dit materiaal valt, meen ik, geen conclusie te trekken. Wel vraag
ik me af of ook hier een soort eufonie en/of gemakzucht bij het spreken
1
2
3
4
6
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A. WEIJNEN, ZevenUende-eeuwse Taal, Zutphen, 1952, p. 35.
M. SCHÖNFELD, Kist. Gramm., Zutphen, 1947, p. 164.
C. G. N. DE VOOYS, Ned. Spr., Groningen, 1947, p. 107 (§ 48).
H. CLATJS, „Het Verlangen", 1978.
Dokumentaal, 1977, nr. 4, p. 114, regel 15.

meespeelt, bijzonder in woordgrens-situaties. Bv. „Je wil wel eens wat
anders". Deze zin is misschien makkelijker uit te spreken als : „Je wilt
wel eens ..." Maar in : „Je wilt ook nooit mee", functioneert de -t gemakkelijk in de verbinding met de volgende vokaal.
De bovenstaande gegevens munten uit door toevalligheid en anekdotische aanpak. Maar ook H. Lamers besloot zijn zeer goede overzicht
met de hoop uit te spreken, dat er een uitvoerig opgezet onderzoek op de
besproken terreinen zou plaats vinden.
1 augustus 1979

P. K. M. MARS

CORRIGENDA TAAL EN TONGVAL XXIX (1979)
blz. 125, r. 9. Lees 1976 i.p.v. 1971.
blz. 205, r. 4. Lees 1 i.p.v. ï.
In de inhoudsopgave ontbreekt het artikel :
A. D E VIN : De (dialect)grenzen van Zeeland .

.

blz. 194
89

ROND DE WERKWIJZE
VAN DE REDACTIE VAN HET WBD
In Taal en Tongval 31 (1979) blz. 85 vlg. heeft dr. J. Stroop de derde
en vierde aflevering van het WBD besproken. Hij heeft daarin veel lof
maar formuleert ook enige bedenkingen, die de auteurs aanleiding tot
nadenken hebben gegeven. Van hun bevindingen en conclusies wordt hier
verslag uitgebracht.
In de eerste plaats bekritiseert dr. Stroop een zin uit het Ten geleide
op blz. 277 : „Opgaven die niet fonetisch gespeld waren, werden zo goed
mogelijk omgespeld, zonder dat tekens voor nuances werden aangebracht". Dr. Stroop vraagt zich af wat hier „zo goed mogelijk" betekent.
Men dient te lezen : „zo omgespeld dat er geen diacritische tekens werden
aangebracht". Dr. Stroop schrijft dan verder dat men toch wel zou willen
weten „in welke gevallen de redaktie gemeend heeft niet met een fonetische spelling te maken te hebben". Dr. Stroop vermoedt al dat het niethonoreren van het sjwa-karakter een aanleiding is. Inderdaad, maar
verder moet ook gedacht worden aan het constateren van de redactie dat
de opgave in strijd is met het klankstelsel van het dialect en ook kan
vergelijking met andere antwoorden tot de veronderstelling voeren.
Voorts zij opgemerkt dat er alleen omgespeld is als de indruk gewekt was
dat de beantwoorder wel dialect wilde schrijven, maar daarin niet volledig
geslaagd was. De indruk tot zo'n poging kon bv. gewekt worden door
het ontbreken van een slot-n of lidwoordvormen als den en ene.
Dr. Stroop zegt verder dat de redaktie nauwkeuriger had moeten aangeven wat ze onder omspellen verstaat. Hij wijst in dit verband op het
naast elkaar voorkomen in een zelfde dialectgebied van bv. houd9 naast
ouw9 en veearts naast veejarts, waar het toch hoogstwaarschijnlijk telkens
om dezelfde klanken gaat. Hier openbaart zich de zwakheid van iedere
schriftelijke enquête. Een korrespondent geeft geregeld klanken niet
juist of niet consequent weer of vervalt zelfs in variabelen die „verticaal"
hoger liggen. Dit gegeven zijnde, is de redaktie van mening dat het
laatste aspect (zoals in houdd) behouden dient te blijven doch dat overigens haar fonetische spelling moet worden toegepast. Het nu eens overnemen van veearts en dan weer van veejarts hoeft, gezien het diftongisch
karakter van de ee in het ABN, echter amper in een lexicografisch werk
als een onvolkomenheid gezien te worden.
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Als er echter een duidelijk vermoeden is, dat geen fonetische spelling
nagestreefd is, kan men in het vervolg beter volstaan met de zgn. typeaanduiding. Gelukkiger ware hier zeker de aanduiding : lex. maar de
lezers zijn thans aan de term type gewoon. Overigens menen wij dat de
door dr. Stroop gesignaleerde wrijving tussen besluit 1 en 5 op blz. 277
niet bestaat : besluit 1 heeft het over niet fonetisch gespelde vormen,
besluit 5 over fonetisch gespelde. Dr. Stroop heeft overigens ook enige
kritiek op de volgens hem gewijzigde betekenis van de gebezigde term
„woordtype". Hij meent dat in afl. 1 en 2 met type de in de lemmata vetgedrukte woorden bedoeld waren (dat is overigens niet geheel juist; men
zie bv. p. 131 bij muurtje of p. 125 bij schuurdeur) en dat dan verder
de korrespondentenspellingen niet gedocumenteerd werden, terwijl in de
latere afleveringen, wanneer er eerst van type gesproken is, toch later
spellingen volgen die er eigelijk ook onder horen. Inderdaad is dit soms (!)
zo ; in die gevallen lijkt dan van type gesproken, als de korrespondent
de indrul maakt zich om de fonetische zijde niet bekommerd te hebben.
Toch is de dubbelzinnigheid tot op zekere hoogte slechts schijn. Met
type wordt enkel bedoeld lexeem (zonder aanduiding van fonische variatie).
Dat de term type gebruikt wordt kan zijn of omdat men uitdrukkelijk
fonisch niet nader wil onderscheiden (dit was in afl. 1 en 2 de enige reden)
of omdat men uit de antwoorden geen zekerheid omtrent de fonische
vorm heeft of wanneer uit de lijst blijkt dat de beantwoorder het algemene Nederlandse woord geeft.
Dan nog de vraag, waarom drie en drij vroeger niet, maar in het vervolg wel onderscheiden worden. Wij kunnen alleen maar zeggen dat dat
eigenlijk vanaf het begin had moeten gebeuren.
Tenslotte signaleert de recensent terecht dat er iets niet klopt in
besluit nr. 5 op blz. 277. In de zin die begint met : „Bij opgaven waar"
moet de passus „niet in het antwoord opgenomen lidwoord" gelezen
worden : „niet door de redaktie overgenomen lidwoord".
A. Weijnen
P. Vos
H. Crompvoets
mw C. Frissen
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BOEKBESPREKINGEN
J. L. A. HEESTERMANS, „Naar", „naast", „langs" en „in". Een onomasiologischsemasiologische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerlc in
de Nederlandse dialecten en in het Fries. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1979.
XIV + 181 blz. Prijs : ƒ 35,—.
Dit boek, op 16 maart 1979 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen als
doctoraal proefschrift verdedigd (promotor : prof. dr. A. A. Weijnen), bestaat uit
een inleiding, vijf hoofdstukken over de in de titel genoemde voorzetsels ('in'
wordt in twee hoofdstukken behandeld : „IN + appellativum (in deze streek)" (4.)
en „IN + plaatsnaam" (5.)), een samenvattende slotbeschouwing in het Nederlands
en in het Engels, een verklaring van de betekeniskenmerken die bij de behandelde
voorzetsels worden onderscheiden, schema's van de betekenisontwikkeling van
vijftien van deze voorzetsels, elf kaarten, een bibliografie en een summiere levensbeschrijving van de auteur.
Men hoeft nog niet veel van dit boek gelezen te hebben — in feite niet meer
dan de inhoudsopgave, voor een oplettende lezer zal zelfs het voorwoord voldoende
zijn — om te ontdekken dat het niet aan zijn titel beantwoordt. Immers, hoe kort
en duidelijk de titel ook is en hoe uitvoerig en volledig de ondertitel ook lijkt, de
lezer zal er niet uit opmaken dat dit proefschrift niet alleen handelt over de taal
van nu, maar ook over Vroegnieuw- en Middelnederlands. En dat is wel degelijk
het geval: van alle behandelde voorzetsels wordt — in de mate van het mogelijke —
niet alleen de betekenis maar ook de betekenisontwikkeling omschreven, en niet
alleen de huidige maar ook de vroegere verspreiding geschetst. Het boek geeft
dus meer dan het belooft. Prof. Weijnen stelde bij gelegenheid van de verdediging
dan ook, dat een andere ondertitel meer adequaat zou zijn : vóór „voorzetsels"
de toevoeging „Nederlandse" en in plaats van „in de Nederlandse dialecten en in
het Fries" : „diatopisch en diachroon opgezet".
De opbouw van het boek is als volgt. In de vijf hoofdstukken over naar, naast,
langs en in wordt eerst de voorzetselbetekenis als zodanig aan de orde gesteld.
In het eerste hoofdstuk is dit dus naar 'in de richting van' (1.). Er wordt verwezen
naar de taalkaarten waarop de dialectische equivalenten van naar voorkomen en
de betekenis van naar in de standaardtaal wordt omschreven (1.0.). Daarna worden
„de dialect-voorzetsels" behandeld, d.w.z. de voorzetsels die in de dialecten de
betekenis 'in de richting van' (kunnen) hebben (1.1.). In het eerste hoofdstuk
zijn dat: aan (1.1.1.), heen (1.1.2.), in (1.1.3.), na/naar {-toe, -heen) (1.1.4.), op (1.1.5.)
en te (1.1.6.).
Van aan wordt dan in 1.1.1.1. de „betekenis en betekenisontwikkeling" besproken. In de moderne standaardtaal heeft aan „nog slechts twee productieve hoofdbetekenissen" (p. 12), die met de kenmerken „contact" en „nabijheid" gekarakteriseerd worden, waaraan onder voorbehoud als derde, niet produktieve betekenis,
92

die met het kenmerk „richting" wordt toegevoegd. In oudere taal (hier op te vatten
als de oudere stadia van de Westgermaanse talen) onderscheidt de auteur bij aan
chronologisch de betekenissen 'over-(heen)', 'op', 'aan', 'in' en 'naar'. De chronologie is niet altijd 'hard te maken' ; zo wordt onder aan = 'aan' vermeld : „Het
is mogelijk dat zich uit deze betekenis 'op' de betekenis 'in contact met', 'aan'
heeft ontwikkeld
Meer dan een veronderstelling kan dit niet zijn, omdat alle
chronologische bewijzen hiervoor ontbreken" (p. 19). Een aantal van de geraadpleegde woordenboeken suggereert echter „een dergelijke evolutie door de rangschikking der betekenissen" (p. 19).
Hierna worden de „vroegere verspreiding" (1.1.1.2.) en de „huidige verspreiding" (1.1.1.3.) van aan = 'naar' geschetst. Voor de diachronische aspecten
(betekenisontwikkeling en vroegere verspreiding) is gebruik gemaakt van historische woordenboeken van het Nederlands (WNT en MNW), Duits en Engels ;
verder van monografieën over het Oudengels en Oudhoogduits. Om de „huidige
verspreiding" te laten zien heeft de schrijver kaarten getekend, gebaseerd op het
materiaal van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen en van dialectvragenlijsten, in
de besprekingen aangevuld met gegevens uit de dialectliteratuur (woordenboeken,
monografieën, enz.).
De uitvoerigheid waarmee de voorzetsels behandeld worden, verschilt uiteraard
sterk van geval tot geval, al naargelang de beschikbaarheid van gegevens. Beslaat
aan in het eerste hoofdstuk ruim 13 bladzijden, voor het direct daarop volgende
heen is anderhalve bladzij genoeg. Het voorzetsel heen bestaat dan ook alleen in
Drentse en ten dele Overijselse dialecten, en ontbreekt in de historische woordenboeken.
De dialectvoorzetsels komen in vele gevallen in meer dan één hoofdstuk voor,
aan zelfs in alle vijf. Voor de beschrijving van de betekenisontwikkeling kan dan
dus in het algemeen verwezen worden naar het eerste hoofdstuk waarin de betrokken prepositie voorkwam, terwijl in de latere hoofdstukken alleen de bijzondere
betekenis die daar aan de orde is, behandeld hoeft te worden (aan 'aan de zijde
van' (= 'naast'), aan 'aan de zijde van en parallel met' (= 'langs'), enz.).
Doordat steeds hetzelfde systeem van behandeling wordt toegepast, zijn de
uiteenzettingen in het algemeen goed te volgen. Het zou echter voor de lezer wel
makkelijker geweest zijn, als de paragrafen in de tekst niet alleen van een nummer
(1.0, 1.1., 1.1.1., 1.1.1.1., enz.), maar ook van een titel („Betekenis", „De dialectvoorzetsels", „Aan", „Betekenis en betekenisontwikkeling", enz.) voorzien waren.
Deze titels, met uitzondering van de betekenaars van de voorzetsels („Aan",
„Heen", „In", enz.), komen namelijk alleen voor in de inhoudsopgave, niet in de
tekst zelf. Voor de kaarten geldt dat sommige ervan door het grote aantal verschillende tekens dat in een klein gebied aangebracht moest worden, moeilijk 'leesbaar'
zijn (bv. kaart VI, Vla, VII).
In de meeste gevallen lijken de opvattingen van de auteur over betekenis en
betekenisontwikkeling van de besproken voorzetsels me overtuigend. Een enkele
keer verschil ik met hem van mening. Ik noem twee voorbeelden, mede ter illustratie
van de manier van behandeling door de schrijver.
In de paragraaf over aan met het betekeniskenmerk 'nabijheid' vind ik het
voor een redacteur van het WNT prijzenswaardig, dat hij zich ergens afvraagt
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„of de interpretatie van het WNT wel juist is" (p. 15), maar te betreuren dat hij
hierin niet verder gaat. N.a.v. de voorbeeldzinnen Hij stond aan den oever te kijken
en Hij zat aan 't strand en treurde constateert hij dat hier geen parafrase mogelijk
is met in de nabijheid van, waardoor het voor hem „de vraag (is) of we dit nog wel
als één betekenis met aan 'nabijheid' mogen zien" (p. 15), zoals het WNT doet.
Maar bij alle andere voorbeeldzinnen op dezelfde bladzij acht hij de omschrijving
met in de nabijheid van (of bij) wél mogelijk. Dat klopt in ieder geval niet voor
Amsterdam ligt aan het IJ : een stad kan aan of bij j in de nabijheid van een rivier
of een ander water liggen, maar dat is niet hetzelfde. Amsterdam ligt bv. wel bij /
in de nabijheid van het IJselmeer, daar ligt het niet aan, maar het ligt juist wel
aan het IJ. Nu verklaart Heestermans, m.i. terecht, het gebruik van aan het
strand, de oever, de wal, de kust, de rand, de kant uit het feit dat het hier gaat om
substantieven die een 'rand'-betekenis hebben (ze „duiden een plaats aan die
grenst aan een andere plaats, die deze plaats als het ware omzoomt, daarmee in
contact staat" (p. 15)). Maar dat geldt juist óók voor het IJ in het zojuist genoemde
voorbeeld en de zeedijk in Hij heeft een huis aan den zeedijk. Als we spreken over
'contact'-substantieven, zoals de auteur op p. 16 doet, dan kunnen we ook de
substantieven in Dit gebeurde aan de deur ; u-at binnenshuis voorviel, weet ik niet
en in Hij woont aan de poort tot deze categorie rekenen. Zelfs het paleis in Het volk
verzamelde zich aan het paleis functioneert als 'contact-punt'. Natuurlijk is in de
laatste drie zinnen ook een parafrase met bij j in de nabijheid van mogelijk, maar
het 'contact'-kenmerk is bij gebruik van aan duidelijk aanwezig. Ik ben van mening
dat Heestermans een generalisatie gemist heeft doordat hij (om in de geest van
zijn eigen terminologie te spreken) alleen aan 'lijn-contact' (oever, strand) en niet
aan 'punt-contact' (deur, poort) heeft gedacht en daarom 'contact' én 'nabijheid'
als „productieve hoofdbetekenissen" (p. 12) onderscheidt.
Een heel ander geval is het gebruik van in en op bij plaatsnamen. N.a.v. een
citaat van De Bont (Dialekt van Kempenland. Deel II. Assen, 1958, 446a ; in de
bibliografie staat abusievelijk : „I"), nl. : „van een boer in Zeeland (bij Uden)
hoorden we : hiee'r op Zeeland, waar men in Oerle het voorzetsel in zou gebruiken",
zegt Heestermans : „Hij signaleert hiermee een verschil in voorzetselgebruik van
plaats tot plaats, dat misschien is terug te voeren op het verschil in ligging van
de plaatsen waar men in resp. op gebruikt ten opzichte van de plaats waarvan
men de naam met op resp. in verbindt" (p. 135). Deze verklaring lijkt me vergezocht. Het ligt meer voor de hand eraan te denken dat in bij plaatsnamen in het
Nederlands het algemeen gebruikelijke voorzetsel (ongemarkeerd) is, terwijl op als
dialectisch (gemarkeerd) beschouwd kan worden. Dat Amsterdammers in Diemen
zeggen, terwijl de autochtonen ter plaatse op Diemen gebruiken, zal heus niet te
maken hebben met bv. eventuele hoogteverschillen tussen deze twee plaatsen. De
Amsterdammer zegt waarschijnlijk in Diemen omdat hij bij alle plaatsnamen in
gebruikt en niet weet dat het plaatselijk taalgebruik in Diemen op vereist, of het
niet nodig of zelfs ongewenst vindt zich daarbij aan te passen.
Na de behandeling van de afzonderlijke voorzetsels geeft de auteur, zoals
hierboven al vermeld, een „samenvattende slotbeschouwing", waar in negen paragrafen de belangrijkste conclusies uit het voorgaande worden geformuleerd. Het
meest opvallend is wel de betrekkelijke onvastheid van de betekenis en het gebruik
van de voorzetsels, zowel diachroon als synchroon : betekenissen gaan over in
94

andere, er vindt betekenisrestrictie plaats, sommige voorzetsels komen in eikaars
betekenissen voor, het voorafgaande werkwoord en het volgende substantief oefenen
invloed op voorzetselbetekenis uit, enz. De auteur, die dit onderwerp heeft durven
aanvatten en consciëntieus en nauwkeurig de draden van dit ingewikkeld weefsel
heeft ontward, verdient hiervoor zeker veel waardering.
Studies over voorzetsels zijn in de taalkundige literatuur dun gezaaid ; voor
de preposities in de Nederlandse dialecten geldt dat in nog sterker mate. Alleen
daarom al is Heestermans' proefschrift een belangrijke bijdrage tot de Nederlandse
dialectologie. De descriptieve waarde ervan lijkt me buiten kijf, tot het geven van
een evaluatie van het theoretisch belang van deze studie voor de taalwetenschap
acht ik mezelf niet competent. Ik wil deze bespreking, waarin ik vooral geprobeerd
heb zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat er in dit boek te vinden is, daarom
besluiten met een opmerking van praktische aard. Het is een persoonlijke noot,
die echter boven het anekdotische uitstijgt.
In het hoofdstuk over 'IN + plaatsnaam' spreekt Heestermans over een op
kaart VIII in de Neder-Betuwe voorkomend „ruitvormig ie-gebied, met een paar
uitlopers in Utrecht en in het Land van Maas en Waal, temidden van een hecht
m-gebied. Door de aaneengeslotenheid van het gebied zou de suggestie kunnen
worden gewekt, dat te hier het autochtone dialect vertegenwoordigt" (p. 139). Dit
laatste heb ik inderdaad aangenomen in mijn artikel 'Te en in bij plaatsnamen'
(Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 23
(december 1971), 6-10). Ik vond het wel vreemd en voegde eraan toe : „een poging
tot verklaring van dit merkwaardige feit : een relictgebiedje in het centrum van
Nederland, gaat mijn verbeeldingskracht te boven" (t.a.p., 10). Heestermans is
zo vriendelijk mij dit niet voor de voeten te werpen — terwijl hij mijn artikel
blijkens de voorafgaande bladzijde heel grondig gelezen heeft. Maar hij geeft wel
een oplossing : „Uit het materiaal echter blijkt dat in 25 van de 29 plaatsen te
verbonden wordt met een „vreemde" plaatsnaam, i.c. Boom of Katwijk" (p. 139).
Heeft Heestermans meer verbeeldingskracht dan ik? Misschien ook, maar hij
had ook aanwijzingen : „Deze tendens om te bij vreemde plaatsnamen en in bij
bekende te gebruiken wordt door sommige zegslieden expliciet vermeld" (p. 139).
De klemmende vraag is dus : waarom heeft Heestermans dit gezien en ik niet ? Het
antwoord is duidelijk : ik heb het materiaal voor het genoemde artikel en de daarbij
behorende kaart uit de RND laten verzamelen door een werkstudente, een losse
kracht van ons instituut. Had ik het zelf verzameld, dan waren de door Heestermans gesignaleerde vermeldingen van sommige zegslieden me zeer waarschijnlijk
wel opgevallen. De bedoelde werkstudente (ik zal haar naam niet noemen — al
is die helaas vrij makkelijk te achterhalen — omdat ze intussen vakgenote geworden
is) treft geen enkele blaam : ik had haar alleen maar gevraagd de voorzetsels uit
de betrokken RND-zin te noteren, en dat heeft ze gedaan. De moraal van dit verhaal
is dus, dat een onderzoeker zijn materiaal zelf moet verzamelen, of in ieder geval —
als hij hulpkrachten gebruikt — door nauwkeurige instructie en doeltreffende
controle moet zorgen dat er geen relevante informatie tussen wal en schip kan
vallen. Mij lijkt dat ieder die zich bezighoudt met „moeizame speurtochten naar
feiten", zoals Goosens zegt in zijn artikel over 'De tweede Nederlandse auslautsverscherping' (TNTL 93 (1977), 23), hier zijn voordeel mee kan doen.
J . DB ROOIJ
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Philologia Frisica Anno 1978. Lezingen en neipetearen fan it achtste Frysk Filologekongres, oktober 1978. Ljouwert 1979 [Fryske Akademy nr. 569]. 194 blzz.
Prijs ƒ 27,50 ; voor leden en donateurs ƒ 25,—.
Deze bundel omvat de integrale, voornamelijk Friese teksten van de acht
lezingen en daarbij aansluitende diskussies van het in 1978 gehouden Achtste
Frysk Filologekongres (op het tweede titelblad abusievelijk „It sawnde Frysk
Filologekongres" genoemd). Het thema van dit kongres Tusken Frysk en Nederldnsk
impliceert dat de gehouden lezingen van taalkundige aard zijn en hier dus alle
acht aan de orde zullen komen.
Het kongresthema vormt eveneens de titel van de openingsvoordracht van
H. Entjes, de enige lezing die in het Nederlands gehouden werd en dan ook getiteld
is 'Tussen Fries en Nederlands' (blz. 12-27). Aan de orde komt de vraag of het
Fries een taal of een dialekt is, een vergelijking tussen de status van het Fries
en het Vlaams ten opzichte van de Nederlandse kultuurtaal, het statusverlenende
karakter van een (Friese) kultuurtaal en de oude vraag wat Nederlandse dialekten
zijn. Met betrekking tot dit laatste stelt Entjes op blz. 13 nadrukkelijk : „Dialekten
behoren niet tot een taal, dialekten zijn talen".
De zeer gedokumenteerde bijdrage van A. Feitsma 'Frysk underwiis, taelbifoardering en ideology yn de earste helte fan de 19de ieu' (blz. 28-75) is gebaseerd
op het projekt Fryske taelskiednis aan de V.U. te Amsterdam. Al met al moet
Feitsma konstateren dat de emancipatiestrijd voor de erkenning van het Fries
zich buiten het onderwijs heeft afgespeeld. Een mijns inziens zwaarwegende
sociaal-ekonomische en politieke faktor haalt zij als belangrijk voor de beoordeling
van de Friese beweging naar voren op blz. 59, waar ze schrijft „De klam dy't der
yn Fryslan leit op de nasjonale gloarje fan eartiids en op skiednis en tael liket
hast hwat in kompensaesje to wezen foar it forlies fan praktysk alle machtsposysjes
yn de nederlanske ienheitssteat". Wellicht zit, ondanks de taalkundige uitwerking
van Entjes, in deze uiterst valiede konstatering (die evenzeer van toepassing is
op andere gewesten) de diepere oorzaak voor het onderhavige kongresthema.
De voordracht 'Gysbert Japiks, dream en died' van E. G. A. Galama (blz 76-93)
is meer literair van aard en behandelt het gedicht Wobbeke (ca. 1630). Uit een
en ander distilleert Galama voor Japiks als droom dat het Fries „in lykweardige
suster is fan alle talen fan 'e wrald en binammen net de mindere is fan it Hollansk
(...)" en als daad zijn opzet te „biwiizje, dat it Frysk brukber is foar alles" (blz. 79).
Over de sociale en politieke processen, die het raam kunnen vormen waarbinnen
de uitbouw van het Fries goed past, handelt de voordracht 'De jierren '70, in
Fryske renaissanse?' van L. Pietersen (blz. 94-105). De opzet van het betoog is
vooral sociolinguïstisch. Het sociale aspekt van de taalstrijd wordt dwingend naar
voren gebracht door het feit dat in Friesland het Nederlands vooral de taal is van
de machthebbers. Het is de taal van de maatschappelijke bovenlaag, terwijl de
sociaal zwakkeren het Fries hanteren : van de arbeiders spreekt maar 5 % Nederlands in huis, de overige 95 % spreekt daar Fries of dialekt (blz. 97). Met name
prikt Pietersen het zogenaamde gevel- of fasade-Frysk door, dat wil zeggen de
huidige trend om gebouwen en instellingen van een Friese naam te voorzien of
advertenties op te sieren met een aandachttrekkende Friese volzin, zonder dat
daarmee ook werkelijke attitude tot uitdrukking wordt gebracht. Hetzelfde geldt
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blijkbaar voor de buordtsjetael, waar Boelens het op blz. 123 over heeft. Een strijdvaardige bijdrage die nauw aansluit bij het historisch overzicht van Feitsma.
K. Boelens werkt in zijn voordracht 'Taelplannen' (blz. 106-131) een aantal
praktische punten uit in verband met taalplanning, uiteraard betreffende het
Fries, met onder andere als belangrijk uitgangspunt dat „taelplanning gjin sin
hat as dy net lykweardich opnommen wurdt yn oare planning", (blz. 106).
Over de positie van het Noordfries handelt O. Wïlts in 'Nordfriesisch zwischen
Deutsch und Danisch' (blz. 132-146). Ondanks de rampzalige — door Arhammer
op blz. 145 aangevochten — achteruitgang op Amrum, Sylt en in Rodenas, ziet
Wilts toch nog een opleving met name bij autochtone bewoners van de door vreemdelingen overspoelde eilanden op grond van een soort saamhorigheidsgevoel om
„sich gegen die Flut der Fremden zu stemmen" (blz. 140). Wilts besluit met enkele
uitgangspunten voor taalplanning in het betreffende gebied.
Strikt taalkundig met een algemene inleiding over de positie van het Stellingwerfs is de bijdrage van H. Bloemhoff 'Een peer odderingsprincipes die et Stellingwarfs anbelangen' (blz. 147-168). Hij heeft het op grond van het Nijberkoops over
de ordening van werkwoorden in V-cluster, uitmondend in deelwoordvorming bij
een cluster van 2 V's in hoofdzinnen. Het kongresthema komt overigens in deze
in het Stellingwerfs gehouden voordracht niet tot zijn recht, tenzij men het zuiver
geografisch zou interpreteren.
De laatste voordracht 'Frysk en frjemd by foarnamen yn Fryslan' (blz. 169192) is van H. T. J. Miedema. Hij geeft daarin een chronologisch overzicht, waar
mogelijk kwantitatief onderbouwd, van „Friese" voornamen en de „vreemde"
invloeden daarop, waarbij zijn overzicht voor de jongste tijd toegespitst wordt op
Franeker met als nieuw materiaal een bestand van 12.000 voor- of roepnamen
verzameld uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten uit de Franeker en
Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. De bundel bevat voorts nog het
openings- en slotwoord van kongresvoorzitter K. de Vries.
Hwat de praktyske risseltaten foar it Frysk oangiet, om te besluiten als Feitsma,
illustreert deze bundel dat er ideeën genoeg zijn over het Fries en evenzeer dat
er genoeg animo is om deze ideeën uit te werken en in praktijk te brengen. Resteert
daarom voor de emancipatie van het Fries de essentiële faktor van de door Entjes,
Pietersen en Boelens genoemde taelhalding of attitude. Het feit dat die uiteindelijk
beslissende faktor voor het natuurlijk funktioneren van het Fries, zoals door
verschillende sprekers terecht opgemerkt is, nauw samenhangt met sociaal-ekonomische omstandigheden impliceert dat het zonder in isolement verzeild te raken
bijzonder moeilijk zal zijn natuurlijke vooruitgang te boeken. Al met al is de publikatie van deze voordrachten op het Achtste Frysk Filologekongres niet alleen
voor de Friese zaak, maar ook voor een algemeen inzicht in taaiverhoudingen van
belang. Deze bundel aktualiseert eerder verschenen publikaties en maakt de resultaten en methoden van nieuw onderzoek voor eenieder toegankelijk.
Drs. Har BBOK

G.

GEERTS, Voorlopers en varianten van het Nederlands, een gedokumenteerd
dia- en synchroon overzicht. Acco, Leuven 1979. Prijs : Bfr. 495.
Twaalf jaar na de eerste editie — toen nog onder de titel „Herkomst en groei
van het Nederlands" — is in 1979 een vierde, vermeerderde druk van Geerts' over-
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zicht van het Nederlandse taalspectrum verschenen. Evenals de vorige drukken
is dit een geslaagde combinatie van een met bibliografische gegevens verrijkte
introductie tot de Nederlandse taalkunde, en illustraties in de vorm van teksten,
het levende bewijs voor Geerts' stelling uit de inleiding dat „Veranderlijkheid ...
een essentieel kenmerk van taal (is)".
De vorige druk van dit werk (1975) is uitvoerig besproken doorB. Van den Berg
(N.Tg.68-4, p. 335-336), die vooral een overzicht geeft van de inhoud, en door
A. Weijnen (T. en T.28, p. 205-207), die dieper ingaat op een aantal inhoudelijke
discussiepunten. Daarom beperk ik mij tot een bespreking van Hoofdstuk 4
(Moderne varianten van het Nederlands), waarop de voormelde auteurs minder diep
ingegaan zijn, en dat de meeste toevoegingen bevat.
Het moderne Nederlands valt volgens de schrijver uiteen in, horizontale
(= regionale) en verticale (= sociale, of: communicatieve, situationele, functionele)
varianten ; deze indeling blijft volgens hem toepasbaar op het begrip standaardtaal,
maar niet op de dialecten, die regionaal beperkt zijn en hoofdzakelijk verticale
varianten bevatten. Dit is een persoonlijke opvatting van Geerts, die zeker niet
door alle sociolinguisten en dialectologen gedeeld wordt.
Na een vrij algemeen overzicht van de begrenzing en indeling van het Nederlandse taalgebied, van een paar opvattingen over Standaard Nederlands, en óver
de waardering van Standaard Nederlands en streektaal, bespreekt Geerts de „tweetaligheid" binnen het Nederlands. Hier zijn ten opzichte van de derde druk een
aantal wijzigingen aangebracht : het onderdeel over kennis en gebruik van standaardtaal en streektaal is gevoelig uitgebreid en in tegenstelling tot vroeger betwijfelt Geerts nu of er in verband met de verhouding standaardtaal-streektaal in het
Nederlandse taalgebied van echte diglossie gesproken kan worden. Ook het onderdeel over taalpolitiek is verder uitgewerkt, maar jammer is, dat Noord- en ZuidNederland hier niet contrastief en vergelijkend besproken worden. Nu wordt —
doordat het leeuweaandeel van dit deel over de Vlaamse situatie handelt — gesuggereerd dat taalpolitiek eerst en vooral een zaak is van en voor Zuid-Nederland,
terwijl taalpolitiek ook voor Noord-Nederland aan de ene kant een valide begrip
is (dat bewijzen experimentele onderzoeken als het Kerkrade-projekt) en aan de
andere kant, door een heel andere problematiek, een vruchtbare bodem is voor
contrastief onderzoek. Terloops zij opgemerkt dat Geerts in dit hoofdstuk al eens
van de objectieve toon afstapt en een eigen — unitaristisch — standpunt inneemt.
Het volgend onderdeel van hoofdstuk 4, Het onderzoek van horizontale varianten,
is, behalve een aanwinst, de bijdrage van J. Stroop over patates frites, nauwelijks
gewijzigd.
De grote nieuwe bijdrage in de vierde druk wordt geleverd door het stuk over
Het onderzoek van vertikale varianten. Terwijl Geerts in 1975 nog moest schrijven :
„Het onderzoek van vertikale varianten moet nog beginnen", (p. 249), is op dat
gebied de laatste jaren veel werk verricht. Dit onderdeel bevat dan ook een keuze
uit wat in het Nederlandse taalgebied de laatste jaren op sociolinguistisch gebied
is gepresteerd, vooral onder de vorm van uittreksels uit artikels van Aspeslagh e.a.,
Geerts e.a., Blias, Meeus, Pietersen en Van den Broeck. Erg jammer is dat hier
niet, zoals in de rest van dit boek wel gebeurt, bij wijze van illustratie teksten met
verticale varianten aansluiten. Op die manier was het spectrum van Nederlandse
„samples" relatief compleet geweest. Dit neemt evenwel niet weg, dat de reader
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van Geerts precies door de gelukkige combinatie van „stof" en „voorbeeld", een
duidelijke leemte blijft vullen in de inleidende studies op het gebied van de Nederlandse taal.
Net daarom valt te betreuren dat het boek ontsierd wordt door een groot
aantal slordigheden zoals verkeerde of niet in de bibliografie opgenomen verwijzingen (o.a. p. 294 Van den Broeck 1978 i.p.v. 77, p. 114 De Vooijs 1952 niet in
de bibliografie), onduidelijkheden over de herkomst van uittreksels (o.a. op p. 250
ontbreekt de bibliografische verwijzing, op p. 241 en 291 is het, door het slordig
omgaan met haken, niet meteen duidelijk wie de auteur is), het ongewijzigd overnemen van een verkeerde tekening (figuur 2 op p. 292), en een hinderlijk aantal
zetfouten (o.a. p. 82, r. 11 : verdelen, lees verleden ; p. 181, r. 14 v.o. : woordenschap,
lees woordenschat ; p. 189 r. 14 : streehtal, lees streektaal; p . 194 r. 20 : erkennen,

lees herhennen ; p. 197 r. 19 : herkennen, lees erkennen ; p. 197 r. 10 : verkeerde
komma ; op p. 194 r. 4 is een deel van het citaat achterwege gebleven).
Die slordigheden kunnen gemakkelijk worden weggewerkt. Het boek zelf verliest er maar weinig van z'n waarde door : het blijft een interessante aanwinst
voor Neerlandici en een nuttig werkinstrument voor studenten in de Nederlandse
taalkunde.
H. D E WULF

Roland WILLEMYNS, Het niet-literaire Middelnederlands. Een Leerboek met Bloemlezing. Met medewerking van J. Goossens. Van Gorcum Assen en Orion Brugge,
1979. ix en 170 blzz. 400 BFr.
De tijdsziekte waaraan de Nederlandse linguïstiek de jongste jaren leek te
lijden, met name een verregaande apathie tegenover alles — of toch het meeste —
wat met diachroon onderzoek te maken had, lijkt stilaan aan genezing toe. De
heropleving van o.m. historische studies over woordvolgordeverschijnselen (Gerritsen, Van der Horst-Van der Wal) is daar een verheugend teken van. Een belangrijke voorwaarde om aan serieus historisch onderzoek te kunnen doen, is wel dat
er voldoende teksten in een betrouwbare uitgave ter beschikking staan. Gysselings
Corpus heeft op dat punt een grote lacune in het basismateriaal van de Middelnederlandist op voortreffelijke wijze gevuld.
Voor een eerste kennismaking met het (niet-literaire) Middelnederlands waren
we tot voor kort echter nog altijd aangewezen op het Middelnederlands Leerboek
van A. Van Loey. Het nieuwe handboek van R. Willemyns, Het niet-literaire
Middelnederlands, is voor lesgevers in het vak dan ook een erg welkome gast.
Dit leerboek biedt immers niet alleen een aantal betrouwbare, gelocaliseerde en
gedateerde tekstexcerpten, maar ook — ik zou bijna zeggen in de eerste plaats —
een vrij omvangrijke inleiding. De leek in het Middelnederlands wordt hier dus
niet zomaar losgelaten op een aantal tekstfragmenten, maar hij wordt er op voorbereid aan de hand van een drietal inleidende hoofdstukken. Al is zo een inleiding
niet „absoluut noodzakelijk" bij een tekstboek, zoals Willemyns het zelf stelt
(p. VTII), toch lijkt ze me op zijn minst erg wenselijk. Een aantal misverstanden
die bij studenten nogal eens plegen te leven over „het" Middelnederlands, worden
zo meteen en vooraf uit de wereld geholpen : „Eén van de dingen waar men bij
de beschrijving van het Middelnederlands nooit voldoende de nadruk op kan
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leggen, is het ontbreken van een overkoepelende algemene taal zoals we die nu
kennen en de daaruit voortvloeiende regionale variabiliteit van de destijds geschreven teksten" (p. vin).
In het eerste inleidende hoofdstuk proberen J. Goossens en R. Willemyns het
studieobject „Middelnederlands" af te bakenen. Goossens tracht daarbij tot een
definitie te komen van het begrip Nederlands die ook vanuit diachroon oogpunt
bevredigend is (§ 1.1). Na heel wat theoretische en praktische overwegingen
definieert Goossens het Nederlands „als (een) diasysteem, gebaseerd op verwantschap en op het voorkomen van een cultuurtaal", het is met name „Het geheel
van de Continentaal-westgermaanse taalvormen die door de Nederlandse cultuurtaal overkoepeld worden". Het „overkoepelend element is (daarbij) de cultuurtaal
van het ogenblik af (dat) en daar, waar zij in embryonale toestand voorkomt"
(p. 12). Het komt mij voor dat Goossens met deze definitie het probleem alleen
maar verschuift. Wat is immers zo een cultuurtaal in „embryonale toestand" ?
Om dat te bepalen zou vastgesteld moeten worden welke kenmerken typisch zijn
(en/of waren) voor het Nederlands vroeger en nu en in welke mate die kenmerken
in een tekst aanwezig moeten zijn om hem tot een bepaald „diasysteem" te laten
horen. M.a.w. er zou een soort inventaris van Nederlandse taalkenmerken moeten
komen, hoogstwaarschijnlijk geordend volgens een bepaalde hiërarchie (syntaxis/
morfologie/fonologie/lexicon?). Statistische berekeningen, taaltypologische overwegingen e.d. kunnen dus niet vermeden worden wil de afbakening van het Nederlandse diasysteem „wetenschappelijk" genoemd kunnen worden en niet „intuïtief".
Goossens' definitie lijkt me dus ondanks alles evenzeer op intuïtie te berusten
als de aanpak van zijn voorgangers. Ze lijkt me trouwens een intuïtieve omwerking
van een genuanceerder versie van zijn definitie 5, die hij vooral om praktische
redenen verwerpt (p. 11-13). Dat betekent echter niet dat de definitie die Goossens
voorstelt vanuit praktisch gezichtspunt verworpen moet "worden, als voorlopige
definiëring van het begrip Nederlands kan ze best dienst doen tot een preciezer
identificatie en een hiërarchie van taaltypische kenmerken tot stand komt. Hoewel
Goossens' definitie van het Nederlands betwistbaar is, blijft zijn uiteenzetting
over de problematiek van de afbakening van een taalgebied erg nuttig en lezenswaard. Ze toont inderdaad o.m. aan dat er nog heel wat onderzoek gedaan moet
worden voor het bepalen van de specifiek-Nederlandse taalkenmerken die ervoor
zorgen dat al van in de late ME van „Nederlands" gesproken kan worden, zij
het dan in „embryonale toestand".
In § 1.2 probeert R. Willemyns dan het Middelnederlands af te grenzen tegenover het Oudnederlands en gaat hij op zoek naar mogelijke verklaringen van
„de lacune (...) die er ligt tussen de grotere Oudnederlandse tekst(en) en het ontstaan van de Middelnederlandse stukken" (p. 15). Een volledige lijst van de oudste
literaire teksten in het Nederlands (tot einde 13de eeuw) wordt aangevuld met
theorieën over de beginperiode van onze literatuur in de volkstaal op grond van
interne (p. 21 vv.) en externe criteria (p. 20-21). Verder wordt aandacht besteed
aan de oudste ambtelijke teksten uit ons taalgebied (§ 1.2.2) en aan het bepalen
van de einddatum van het Middelnederlands (p. 30 vv.). Terecht wijst Willemyns
erop dat het eindpunt van de Middelnederlandse periode voor de verschillende
streektalen waarschijnlijk niet hetzelfde is (ergens in de 16de eeuw) en dat het
bepalen ervan dan ook zal moeten steunen op een ad hoc-beslissing van de onderzoeker (p. 32). Het lijkt me vanzelfsprekend dat ook hier op langere termijn naar
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criteria gezocht zal moeten worden om zulke ad hoe-beslissingen te verantwoorden
en ze niet langer op een soort intuïtie te laten berusten.
In hoofdstuk 2 geeft Willemyns een overzicht van het wetenschappelijke
apparaat dat een aankomend Middelneerlandist ter beschikking staat. Daarbij
komen de belangrijkste woordenboeken, Middelnederlandse en historische grammatica's aan bod en ook een aantal monografieën over middeleeuwse dialecten.
Gegevens over niet-gepubliceerde doctorale dissertaties en ook publicaties over
deelproblemen van de Middelnederlandse taaistudie ontbreken — wat voor een
inleiding begrijpelijk is — zodat het beeld dat de lezer krijgt van het al bestudeerde terrein noodzakelijk onvolledig moet blijven. Wie zich verder toe wil leggen
op de studie van het Middelnederlands dient die lacune in Willemyns' overzicht
dus zelf op te vullen. Een m.i. opvallend hiaat in het „apparaat" is het ontbrekn
van Weijnens Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Een symptoom van de stiefmoederlijke behandeling die de syntaxis in deze „Inleiding" ten
deel is gevallen ?
Het derde hoofdstuk biedt een overzicht van de kenmerken die typerend zijn
voor de verschillende Middelnederlandse streektalen. Willemyns onderscheidt
(i) het Westelijk Middelnederlands (Kustmiddelnederlands, Vlaams en Hollands),
(ii) het Brabants, (iii) het Limburgs en (iv) het Noordoostelijk Middelnederlands.
De opgesomde dialectkenmerken horen allemaal thuis in de klank- en de vormleer.
Dat ook syntactische kenmerken in het Middelnederlands wel eens streekgebonden
zouden kunnen zijn en dus typerend voor een dialect wordt zelfs niet vermeld,
hoe evident dat ook mag lijken vanuit synchroon dialectologisch standpunt. Het
ontbreken van ernstige dialectgeografisch gerichte historische syntaxisstudies
voor het Nederlandse taalgebied mag geen excuus zijn om niet te hoeven wijzen
op het potentiële belang van zulke studies. Een ander bezwaar tegen Willemyns'
aanpak geldt de praktische bruikbaarheid van zijn inventaris van regionale taalkenmerken. Wie op grond daarvan zou proberen een tekst te localiseren zal meer
dan waarschijnlijk geen noemenswaardig resultaat bereiken. Dit is natuurlijk in
de eerste plaats te wijten aan het beschikbare „localiseringsapparaat" zelf, dat
nog voor veel verfijning vatbaar is. De localiseringsprojecten van Dees en Van
Reenen voor het oudere Frans wijzen erop dat ook in andere taalgebieden op
het stuk van de localisering van teksten nog veel werk te doen valt. De tekortkomingen van het systeem van localisering verklaren echter niet waarom Willemyns niet eens geprobeerd heeft om de Middelnederlandse teksten die hij publiceert, of ten minste een paar ervan, door te lichten op de aanwezigheid van de
opgesomde dialectkenmerken. Theorie en praktijk blijven hier dus jammer genoeg
gescheiden, wat voor de gewone lezer en vooral voor de student Middelnederlands
vrij teleurstellend moet zijn.
Voor mijn part is dit trouwens de grote tekortkoming van het boek als „leerboek" : het is te weinig praktisch georiënteerd om er zelf als „leerling" inzicht
in het Middelnederlands mee te kunnen verwerven. Het blijft echter bijzonder
nuttig ter illustratie en demonstratie van de regionale verscheidenheid in dat
Middelnederlands en als tekstboek voor docenten in het vak.
Ook voor dialectologen biedt dit boek stof tot nadenken. Het is duidelijk dat
de historische dialectologie erg gebaat zou zijn bij een iets grotere interesse voor
oudere teksten vanwege synchroon georiënteerde dialectonderzoekers. Vooral op
syntactisch gebied zou dat waarschijnlijk zijn vruchten opleveren. Ik twijfel er
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immers sterk aan of na een grondige syntactische bestudering van Middelnederlandse teksten (zeker ambtelijke!) Willemyns nog even beslist als nu zou durven
te stellen (p. 47) : „De vraag of 'dialect versus algemene taal' ook voor de Middelvlaming een probleem was, mag me dunkt duidelijk negatief worden beantwoord".
Het hoofdstuk „Teksten" (p. 59-169) biedt m.i. wat men ervan kan verwachten : ruimtelijk en temporeel vrij nauwkeurig gelocaliseerde teksten, geografisch
en chronologisch geordend, uiteenlopend van aard (keuren, stadsrekeningen,
schepenbrieven, recepten, reisverhalen, boedelbeschrijvingen, kasboeken, enz.) en
dus ook van stijl. Daarbij krijgt de lezer vooraf — in een aparte sectie — van elk
fragment nauwkeurige informatie over de gebruikte editie van de tekst, de bewaarplaats van het origineel, de datering en de karakterisering van de taal (precies of
benaderend). Een register op de depots completeert deze gegevens. Een paar korte
teksten worden hier door Willemyns voor het eerst uitgegeven. Nogal onhandig
vind ik het dat bij alle gegevens over het fragment de titel van de tekst achterwege blijft en pas in de eigenlijke teksteditie gegeven wordt.
Nog een paar opmerkingen van praktische aard m.b.t. de bruikbaarheid van
het handboek. Naar veel werken die van nut zijn bij de studie van het Middelnederlands wordt alleen via voetnoten verwezen. Een aparte bibliografie zou hier
ongetwijfeld goede diensten kunnen bewijzen. Ook de lijst met afkortingen van
tijdschrifttitels ligt zowat begraven tussen het eerste hoofdstuk en de voetnoten
erbij, wat vooral voor de lezer-leek praktische moeilijkheden kan opleveren.
Alles bij elkaar is dit boek een waardevolle aanvulling van ons Middelnederlandse studiemateriaal, dat een aantal verspreide teksten bereikbaar maakt voor
studenten en beschikbaar voor docenten Middelnederlands en dat terzelfdertijd
ook enig inzicht verschaft in enkele basisproblemen van de middelnederlandistiek.
Ook voor de dialectoloog is het een boek dat aanbeveling verdient, al was het
maar omdat het nogmaals duidelijk maakt hoeveel de dialectologie en de studie
van het Middelnederlands met elkaar te maken hebben en welke bijdrage de
dialectoloog nog kan leveren bij het ontwerpen van localiseringsstrategieën voor
oudere teksten.
A. D E MEERSMAN

De Franse Nederlanden — Les Pays-Bas Francais. Jaarboek 1977. Uitgegeven door
de „Stichting Ons Erfdeel vzw.", 256 blz. ; prijs : 550BFr., Fl. 40.
In het woord vooraf tot het eerste jaarboek (1976) had hoofdredakteur Jozef
Deleu de opzet, de inhoud en de opmaak van deze nieuwe reeks toegelicht. Met
het doel „het wetenschappelijk onderzoek én de wetenschappelijke verantwoorde
informatie over de verschillende aspekten van de 'Franse Nederlanden' en hun
betrekkingen met Belgisch-Vlaanderen en Nederland te bevorderen" (p. 10) wou
de redaktie „alle aspekten van het kultureel, sociaal, ekonomisch en algemeen
maatschappelijk gebeuren in verband met de Franse Nederlanden aan bod laten
komen" (p. 11).
Net als het eerste ia ook het tweede jaarboek als een tweetalige publikatie
opgevat : de artikels zijn gesteld in de oorspronkelijke taal van de auteur (Nederlands of Frans) en iedere bijdrage wordt gevolgd door een korte samenvatting in
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de andere taal. Ook inhoudelijk is de redaktie haar belofte trouw gebleven : uit
het volgende overzicht moge inderdaad blijken dat men een zo breed mogelijke
waaier van topics i.v.m. de Franse Nederlanden aan bod wil laten komen :
p.

11 Eric Defoort : Valentin Bresle (1892). Het Frans-Vlaamse regionalisme in
de „Mercure de Flandre", 1922-1931.
37 André Legrand : Originalité ou alignement sur une situation nationale?
L'équilibre des forces politiques dans la région du Nord a la veille des
éleetions municipales.
63 Erik Vandewalle : Een flamingantisch getuigenis uit Frans-Vlaanderen
(1928).
79 Luc Van Pelt : Eugène Dodeigne, sculpteur de la vie et de la mort.
91 Jozef Smeyers : Achttiende-eeuwse literatuur in het Nederlands in NoordFrankrijk. 2. Auteurs en hun werk.
108 Pierre-Jean Thumerelle : Vers un déclin démographique dans la région
du Nord?
121 Johan Decavele : De aanloop tot de reformatie in Frans-Vlaanderen.
137 Suzanne Tucoo-Chala : Charles Joseph Panckoucke et les Pays-Bas (17361794).
151 Luc Schepens : Vlaamse inwijking in Noord-Frankrijk en de reakties ter
plaatse.
160 Alain Barre : Les transports routiers de marchandises de la région NordPas-de-Calais.
175 Ludo Milis : Frans-Vlaanderen in de belangstelling van de negentiendeeeuwse Vlaamse intellektuelen.
194 Jean-Michel Dewailly : Résidences secondaires sur la Cöte d'Opale : un
phénomène insaisissable ?
*206 V. F. Vanacker : Syntaktische overeenkomsten tussen Frans-Vlaamse
en Westvlaamse dialekten.
*217 C. Moeyaert : De hedendaagse schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk.
Lexicon 2.
233 Eric Defoort - Erik Vandewalle : Bibliografie 1976.
245 Kroniek 1976.
Gezien de aard van dit tijdschrift beperk ik me tot een bondige voorstelling
van de laatste twee artikels (gemarkeerd met een *), die het domein van de linguistiek bestrijken.
V. F. VANAOKBB. : Syntaktische overeenkomsten tussen Frans-Vlaamse
vlaamse dialekten (p. 206-216).

en West-

In deze bijdrage (eigenlijk een synthese van drie vroegere artikels) wijst schr.
allereerst op het enorme nut van bandopnemingen van spontaan gesprek in dialekt
voor de studie van dialektsyntaksis. Vervolgens rapporteert hij over het onderzoek
dat hij aan de hand van zulk materiaal gedaan heeft naar 3 onnederlandse konstrukties in de dialekten van Frans-Vlaanderen en (westelijk) West-Vlaanderen :
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(a) Geen inversie na een vooraangeplaatste adverbiale bepaling : b.v. In Frankrijk
ze werken nie(f) vele.
(b) Plaatsing van de adverbiale voorzetselgroep die een richting noemt, na de
(laatste) werkwoordvorm : b.v. Hij moest gaan naar Brussel.
(c) Gebruik van geen tussen NEG + veel en substantief : b.v. Hij had nie(t) vele
geen geld.

Elk van die drie konstrukties heeft een zeer hoge frekwentie in FransVlaanderen ; in West-Vlaanderen worden ze van west naar oost steeds meer door
Nedl. ekwivalenten vervangen. M.b.t. konstrukties (a) en (b) is men op het eerste
gezicht geneigd aan Franse invloed te denken, maar het Westvlaamse terraslandschap wijst veelmeer op een tegenstelling Ingweoons (cfr. ook het Engels) — Westfrankisch, die men in dat gebied ook in de fonologie, de morfologie en de woordenschat aantreft. Konstruktie (c) is noch Engels, noch Frans ; het is dus waarschijnlijk
een lokale ontwikkeling, die in West-Vlaanderen in toenemende mate bedreigd en
vervangen wordt door de A.N.-konstruktie zonder geen.
Een erg belangrijke bijdrage, o.a. in het licht van de vraag of „het" Nederlands
een SVO- of een SOV-taal was/is.
C. MOEYAERT : De hedendaagse schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk (p. 217-232).
In dit artikel presenteert Schr. een lijst van „Zuidvlaamse" woorden en uitdrukkingen die hij uit de geschriften van de Frans-Vlaming Renaat Despicht
(Ochtezele, 1870 — Steenvoorde, 1960) bijeengebracht heeft.
Deze germanist-priester blijkt aan de ene kant meer dan behoorlijk kontakt
met het levende A.N. gehad te hebben, aan de andere kant heeft hij rijkelijk geput
uit de volkstaal en zijn eigen taalkreativiteit. Hoewel sommige woorden m.i. ten
onrechte het epiteton „Zuidvlaams" gekregen hebben, is de publikatie van dergelijke woordenlijsten heel zinvol. Immers, ook hier weer blijkt dat in de „Zuidvlaamse" dialekten nog heel wat leksikologische relikten voortleven en dat die
dialekten op leksikologisch vlak soms meer verwantschap met het A.N. vertonen
dan de Westvlaamse.
Ook de niet-taalkundige bijdragen lijken me van een merkwaardig informatief
gehalte te zijn. In het algemeen kan ik deze publikatie dan ook als heel waardevol
en niveaurijk bestempelen. Helaas moet mij m.b.t. de funktionaliteit ervan dezelfde
opmerking van het hart als die die ik in dit tijdschrift (jaargang 1977, p. 93) over het
eerste Jaarboek gemaakt heb : „Aangezien echter al heel wat periodieken bestaan
waarin alle opgenomen artikels makkelijk publiceerbaar zijn (o.a. „Ons Erfdeel"
en „Septentrion" van dezelfde stichting, alsook het „Bulletin du Comité Flamand
de France"), durven wij de funktionaliteit van dit (dure) Jaarboek toch enigszins
betwijfelen. Een voortdurende vermenigvuldiging van periodieken kan op de duur
te zwaar gaan drukken op het partikuliere „lees-budget" en tot een bijna eksklusieve
aanwezigheid in een aantal openbare biblioteken mag o.a. deze rijke informatie
over de Franse Nederlanden niet veroordeeld worden !".
Gent.
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J. TABLDEMAN,
Bevoegdverklaard
navorser N.F.W.O.

De Franse Nederlanden — Les Pays-Bas Francais. Jaarboek 1978. Uitgegeven
door de „Stichting Ons Erfdeel vzw.". 256 blz. ; prijs 550 BFr, PI. 40.
M.b.t. de opmaak, de inhoudelijke waarde en de funktionaliteit van dit jaarboek
houd ik het bij de opmerkingen die ik hierboven over het jaarboek van 1977 gemaakt heb. Derhalve kan ik me hier beperken tot een overzicht van de opgenomen
bijdragen en een korte bespreking van de taalkundige artikels.
Inhoud :
p. 11 Firmin Lentaoker : La Flandre de Raoul Blanohard.
24 J. Mertens : Zannekin of de evolutie van het beeld van een volksheld.
39 Pierre Garcette : L'industrie textile du Nord et du Pas-de-Calais.
57 Mare Somers : Camille Looten en Vital Celen : een vriendschap voor FransVlaanderen.
65 Hervé Oursel : Jean Baptiste Wicar : collectionneur de dessins.
*85 Willy Van Hoecke : De wisselwerking tussen Romaans en Germaans in
Noord-Frankrijk. 1. De streektalen.
109 Robert Hennaut : Miroir et porte-parole de 4 millions d'hommes : la presse
de la région du Nord.
135 Luc Devliegher : De Romaanse bouwkunst in Frans-Vlaanderen (ten
noorden van de Leie).
153 Dominique Vermander : Les problèmes économiques et urbains, propres
aux villes de Comines-France, Wervicq-Sud et Halluin.
174 Eric Defoort : Franse diplomatieke rapporten (1918-1919).
193 Louis Trenard : Lille au siècle des lumières.
208 Jean Mycinski : Une musicienne lilloise : Jeanne Thieffry.
*223 Cyriel Moeyaert : De schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk, begin van
de 19de eeuw. Lexicon — 3.
237 Eric Defoort - Erik Vandewalle : Bibliografie 1977.
245 Erik Vandewalle : Kroniek 1977.
W.

VAK HOECKE : De wisselwerking tussen Romaans en Germaans in NoordFrankrijk. 1. De streektalen (p. 85-108).
In dit artikel, dat meer een terreinverkenning is, gaat Schr. ervan uit dat een
eeuwenlange symbiose van de Romaanse en de Germaanse taalgemeenschappen
in Noord-Frankrijk aanleiding heeft gegeven tot tal van linguistische interferenties,
die op het vlak van de streektalen van het volgende type zijn : (West)Vlaamse
elementen in de Pikardische dialekten en Pikardische elementen in de Zuidvlaamse
dialekten. In het centrale gedeelte brengt Schr. niet zozeer nieuwe feiten aan ;
wel gaat hij uitvoerig in op heuristische en metodologische problemen die zich bij
dergelijk interferentie-onderzoek voordoen. Zo stipt hij aan dat fonologische en
morfologische parallellen (aan weerszijden van de taalgrens) niet noodzakelijk op
interferentie wijzen, maar evengoed kunnen resulteren uit het feit dat in beide
taalgemeenschappen dezelfde natuurlijke fonetisch-funktionele tendenzen hebben
gewerkt. Leksikale parallellen bieden meer zekerheid, maar voor een grondig
inzicht in het beïnvloedingsproces (intensiteit, domein, periode, e.d.) blijken de
bestaande leksikologische studies te weinig aandacht te hebben geschonken aan
een zo precies mogelijke situering in tijd en ruimte.
Een behoedzaam geschreven, rijk gedokumenteerde bijdrage.
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Cyriel MOEYABBT : De schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk, begin van de
19de eeuw. Lexicon — 3 (p. 223-236).
Deze bijdrage bevat een gekommentarieerde lijst van „Zuidvlaamse" woorden
die Sohr. samengelezen heeft uit de geschriften van Jan Baptist van Grevelynghe
(Buisscheure, 1786 — Noordpene, 1842), beter bekend onder het pseudoniem Tisje
Tasje. Deze blijkt een behoorlijk, leesbaar Nederlands met sterke Zuidvlaamse
inslag geschreven te hebben.
De woordenlijst toont andermaal de taaie levenskracht van heel wat oud
leksikologisch materiaal in de Franse Westhoek aan. Sehr. kan de nederlandistiek
een onschatbare dienst bewijzen, als hij zijn bevindingen m.b.t. de Frans-Vlaamse
woordenschat ooit gaat systematiseren en syntetiseren.
Gent.
J. TAELDEMAN,
Bevoegdverklaard
navorser N.F.W.O.
De Franse Nederlanden — Les Pays-Bas Francais. Jaarboek 1979. Uitgegeven
door de „Stichting Ons Erfdeel vzw.". 255 blz. ; prijs : 550 BFr., Fl. 40.
Voor een globale beoordeling van de opmaak, de inhoudelijke waarde en de
funktionaliteit van dit jaarboek kan ik weer verwijzen naar mijn bespreking van
het jaarboek anno 1977 (zie hierboven). Ik beperk me hier tot een overzicht van
de opgenomen bijdragen en een korte bespreking van de taalkundige artikels.
Inhoud :
p. 11 Herman Balthazar : Betrekkingen tussen het socialisme in Vlaanderen en
Noord-Frankrijk (1870-1914).
31 Albert Labarre Impressions en flamand a Arras, Douai, Lille et Saint-Omer
XVIe-XVIIIe siècle.
*42 Willy Van Hoecke : De wisselwerking tussen Romaans en Germaans in
Noord-Frankrijk. 2. De Franse standaardtaal.
69 Hervé Oursel : La sculpture du Moyen Age dans Ie Nord de la France.
95 Hubert Claude : Roger Salengro (1890-1936). Vie et mort d'un juste.
109 Michiel Nuyttens : Aspekten van de houding van de veiligheidsdiensten
tegenover het regionalisme in de Franse Nederlanden (1925-1935).
123 Jean-Gérard Eisen : Arthur Van Hecke et la lumière du Nord.
*139 Hugo Ryckeboer : Het Vlaams van de Franse Westhoek in het geheel van
het Nederlandse taalgebied.
157 Hubert Sap : De handelsbetrekkingen tussen Noord-Frankrijk en WestVlaanderen na de tweede wereldoorlog.
171 Yves-Marie Hilaire : Le mouvement ultramontain septentrional au
XIX e siècle.
182 Eric Defoort : De herinneringen van Nicolas Bourgeois (°1896).
186 Nicolas Bourgeois : Souvenirs.
197 Albert Delahaye : Het Romeinse en vroeg-middeleeuwse Trajeetum te
Tournehem-sur-la-Hem.
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219 Jean-Marie Sourgens : La nouvelle politique culturelle et touristique de
1'office Culturel Régional.
*229 Cyriel Moeyaert : De schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk, eind van de
19de eeuw. Lexicon — 4.
247 Eric Defoort - Erik Vandewalle : Bibliografie 1978.
W.

VAN HOECKE : De wisselwerking tussen Romaans en Germaans in NoordFrankrijk. 2. De Franse standaardtaal (p. 43-68).
Schr. toont in deze bijdrage aan dat een eeuwenlange symbiose van de Romaanse
en de Germaanse taalgemeenschappen, in meer dan één opzicht haar stempel
gedrukt heeft op de Franse (schrijf)taal van het Noorden. Niet alleen zijn er een
aantal fonologische, morfosyntaktische en leksikale elementen uit de Pikardische
dialekten in die supraregionale Franse (schrijf)taal doorgedrongen ; ook uit het
Nederlands (vooral de Westvlaamse dialekten) is er heel wat overwegend leksikaal
taaigoed door Pikardische bemiddeling in dat bovengewestelijk Frans opgenomen.
Blijkens het rijk gedokumenteerde overzicht zijn het hoofdzakelijk technische
termen en slangwoorden.

Hugo RYCKKBOER : Het Vlaams van de Franse Westhoek in het geheel van het Nederlandse taalgebied (p. 139-156).
Deze overwegend taalgeografisch opgevatte bijdrage is een geslaagde poging
om de dialekten van de Franse Westhoek te situeren in het Ndl. taallandschap.
Ondanks het relatieve isolement van de laatste eeuwen blijft de fundamentele
verwantschap met de zuidwestelijke (Westvlaamse) dialekten het dominante
kenmerk. Toch blijkt de Frans-Belgische rijksgrens in toenemende mate ook een
dialektgrens te worden ; een en ander vloeit voort uit het feit dat een aantal fonologische, leksikologische en zelfs syntaktische vernieuwingen (vaak onder A.N.invloed) zich wel in West-Vlaanderen (hebben) kunnen doorzetten, maar niet meer
over de rijksgrens heen. O.a. hieruit is ook het sterk archaïsche karakter van de
Vlaamse dialekten van de Franse Westhoek te verklaren. Schr. besluit dit uitstekend artikel met een aantal praktische adviezen voor Frans-Vlamingen die
het kontakt met de Nederlandse kultuurtaal willen hernieuwen.
Cyriel MOEYAEBT : De schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk, eind van de 19e eeuw
(p. 229-246).
In deze bijdrage bezorgt Schr. ons een gekommentarieerde lijst van dialektwoorden die hij verzameld heeft uit een kasboek van een wagenmakersfamilie uit
Godewaarsvelde (1878-1895). Dit glossarium, dat uiteraard vooral technische
termen bevat, is een informatiebron van eerste gehalte voor de Nederlandse leksikografie.
Gent.

J. TAELDEMAN,
Bevoegdverklaard
navorser N.F.W.O.
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ONS BRUIN(E) PAARD II
2. De moderne Nederlandse dialecten, het Fries en de Friese
dialecten
2.1. Enquêtes
Het in de inleiding genoemde artikel van Jo Daan (Daan 1969) was
gebaseerd op zin 126 van de Reeks Nederlandse Dialektatlassen, luidende
Ons oude huis is afgebrand. De bij dat artikel gepubliceerde gesloten
kaart met een zuidelijk en een noordoostelijk oud-gebied en een daartussen liggend owde-gebied, wekt de indruk dat het hier — afgezien
van de ontbrekende gegevens voor Zuid-Drente en de kop van Overijsel
en van de op de kaart aangegeven „oud-opgaven in het oude-gebied"
(zuidelijk Zuid-Holland) — om homogene gebieden gaat. Bij nader
toezien blijkt dat echter niet het geval te zijn : ruim 20 voor de betrokken
gebieden afwijkende RND-opgaven zijn niet op de kaart te vinden.
Het zijn nog een paar oud-vormen in het owc?e-gebied, maar meestal
verbogen vormen in de omZ-gebieden. Deze laatste komen uitsluitend in
Nederland voor, niet in België.
Hierbij heb ik geen rekening gehouden met de niet interpreteerbare
oZ-opgaven in Groningen. Dit ol kan nl. morfologisch aan het Nederlandse
oude én oud beantwoorden. Ter Laan 1952 zegt hierover : „In de
verbogen vorm hoort men geen d, behalve in Stad en Westerkwartier :
't öl Bouk, 't ol volk. In het onzijdig geslacht hoort men nog wel de d :
'n öld iviefke" (619). Maar aangezien Ter Laan zelf naast bid brood ook
dl ootje vermeldt, en in vragenlijst D 44 (1969), zin 19, voor oud in een
oud huis ook dikwijls ol werd opgegeven (en na een komt, zoals we zullen
zien, in het hele Nederlandse taalgebied alleen de onverbogen vorm
voor), kunnen we wel aannemen dat de Groningse vorm ol ontstaan is
door een fonologische regel, die bij olde> olie en old hetzelfde resultaat
heeft opgeleverd. Mevrouw Daan heeft alle oZ-opgaven als onverbogen
vormen geïnterpreteerd, maar juist na een possessief pronomen is eenvoudigweg niet uit te maken of deze of de andere interpretatie de juiste
is. Verder vraag ik me af of de vorm ou{w) wel altijd en overal als onverbogen te interpreteren is. In A-loze gebieden lijkt me hiaatvermijding
door a-deletie (ouwe uis > ouw uis) niet ondenkbaar.
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Om deze redenen zie ik ervan af Mevrouw Daans „voorlopig(e) schets
kaartje" — met welke term dus een vereenvoudiging van de (RND-)
werkelijkheid bedoeld blijkt te zijn — aan te vullen of te corrigeren,
ofwel de kaart te publiceren die getekend is naar vragenlijst D 44, 19,
waar de dialectweergave van ons oude huis, het oude huis, een oud huis
gevraagd werd. Het woord oud blijkt, zoals eerder opgemerkt, „niet zo
geschikt voor het onderkennen van de oppositie verbogen-onverbogen"
(De Rooij-Berns 1972, 8). Daarom is in vragenlijst D 46 (1971) nóg eens
gevraagd naar het gebruik van de adjectiefvorm, maar ditmaal met de
voorbeelden ons bruine paard, het bruine paard, een bruin paard.
Daarvan was het laatste geval het makkelijkste. Nadat de adjectiefvormen van een bruin paard op een proefkaart ingetekend waren, bleek
in niet meer dan 12 plaatsen een verbogen vorm te zijn opgegeven,
verder overal het type bruin. Omdat het me onwaarschijnlijk leek dat
in die 12 plaatsen een bruine paard goed dialect zou zijn, heb ik de
betrokken correspondenten voorzover mogelijk geschreven en gevraagd
of ze zich misschien vergist hadden. Een verschrijving is immers altijd
mogelijk; zeker als men al een of twee keer bruine geschreven heeft
(11 van de 12 plaatsen lagen „boven de Moerdijk"), schrijft men het
licht automatisch een derde keer. Sommige correspondenten waren
niet meer bereikbaar of reageerden niet op de navraag 7 , maar in 7 van
de 12 gevallen kon ik de opgegeven verbogen vorm in een onverbogen
vorm veranderen. De proefkaart vertoont nu dus nog 5 „vlekjes" (volledigheidshalve : Moddergat B 014, Oude Pekela C 163, Broek op
Langendijk E 23, Overdinkel G 211a en Dordrecht K 94), die zeer verspreid liggen en waarschijnlijk evenals de 7 andere op een vergissing
berusten. We mogen dus wel aannemen dat in het hele Nederlandse
taalgebied het adjectief na een onverbogen blijft. Het afdrukken van een
kaart is dus overbodig. Dat de situatie een eeuw geleden dezelfde was,
blijkt uit de vragenlijst van het Aardrijkskundig Genootschap van 1879,
waar voor het adjectief in een schoon paard ook steeds een onverbogen
vorm werd opgegeven (met uitzondering van Helmond L 237 : në skoone
perd, maar voor die invuller was perd dus blijkbaar een de-woord).
Van de typen ons bruine paard en het bruine paard worden hierbij
wel kaarten gepubliceerd (resp. kaart 1 en kaart 2) 8.
Op beide kaarten is een vrijwel homogeen zuidelijk gebied met onverbogen vormen te zien, dat België, Noord-Brabant en Nederlands Limburg
omvat. Verder blijkt de onverbogen vorm na ons sterker te staan dan
na het. Op kaart 1 zijn het noordoosten (Friesland, Groningen, OostDrente), het rivierengebied en Zeeland menggebieden, waar de onver.110

bogen vormen beter (noordoosten) of even goed (rivierengebied, Zeeland)
vertegenwoordigd zijn als hun verbogen pendanten. Elders komen ook
nog wat verspreide onverbogen vormen voor. Op kaart 2 zien de menggebieden er heel anders uit: op de Zeeuwse eilanden verschijnen helemaal
geen onverbogen vormen meer, in Friesland (inclusief Schier monnikoog)
nog maar vier, in Groningen, Oost-Drente en het rivierengebied zijn
ze duidelijk in de minderheid. Ook de verspreide onverbogen vormen op
de rest van de kaart zijn vrijwel verdwenen, terwijl we in Noord-Brabant
en Nederlands Limburg nu juist enkele verbogen vormen zien die op
kaart 1 ontbreken.
Voor het noordoostelijk menggebied op kaart 1 (in concreto : de
vakken B en C en van vak C de nummers 1 t/m 81) heb ik onderzocht
of er misschien verband bestond tussen het gebruik van verbogen en
onverbogen vormen en de leeftijd van de sprekers. Ik heb daartoe het
correspondentenbestand gesplitst in personen van 65 jaar en ouder en
personen beneden de 65 jaar en op de aantallen verbogen en onverbogen
vormen in beide categoeieën de ^2-toets toegepast. Er kon echter geen
correlatie worden aangetoond.
2.2. Bandopnamen
Om te zien of er verschil was tussen het gebruik van verbogen en
onverbogen vormen in de schriftelijke opgaven van de vragenlijsten en
in spontaan gesproken dialect, heb ik gebruik gemaakt van de op ons
instituut aanwezige dialectopnamen. Het beluisteren van alle aanwezige
bandopnamen (op het moment van schrijven 1374 stuks), zelfs het doorlezen van alle tot nog toe gemaakte transcripties (momenteel 508) leek
me. gezien de tijd die het zou kosten, niet verantwoord. Ik heb dus een
selectie gemaakt. Om verzekerd te zijn van een zo goed mogelijke spreiding van de bandopnames over het te onderzoeken gebied, gebruikte ik
de door mijn collega Ton Goeman vervaardigde hexagonenkaart (op ons
instituut in manuscript aanwezig), waarop het Nederlandse taalgebied
verdeeld is in ongeveer 250 even grote zeshoeken. Ik beperkte me in
eerste instantie tot Nederland behalve Noord-Brabant en Limburg, dus
het gebied waar voor het grootste deel verbogen én onverbogen vormen
te verwachten waren. Van de hexagonen die dit gebied bedekten, nam ik
de helft, en wel die met even nummers ; lag er in een hexagoon geen
plaats waarvan een bandopname aanwezig was, dan nam ik de zeshoek
met het oneven nummer daarboven of daaronder. Was er van een plaats
in zo'n hexagoon een getranscribeerde opname, dan koos ik die : een tekst
doorlezen is minder werk dan een band beluisteren en er is minder kans
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dat de onderzoeker iets ontgaat, vooral bij dialecten die hem vreemd
zijn. Waren er meer transcripties in één zeshoek, dan koos ik die van
de meest centraal gelegen plaats. Waren er geen getranscribeerde opnames, dan moest ik uiteraard een ongetranscribeerde nemen ; waren er
daarvan meer dan één, dan koos ik weer de meest centrale. Ik hield
geen rekening met de lengte of andere kenmerken van de opname. Toen
ik het zojuist genoemde gebied bewerkt had, leek het me raadzaam ter
controle toch ook een paar Noordbrabantse en Limburgse bandopnamen
door te nemen. Ik gebruikte daarvoor alleen getranscribeerde opnamen,
wat wel enigszins ten koste van de regelmatige spreiding ging. In totaal
werden 89 bandopnamen in het onderzoek betrokken.
Ook het doorwerken van de aldus geselecteerde bandopnamen was
nog erg tijdrovend en het resultaat bleef in ieder geval kwantitatief
beneden verwachting.
Er werden nl. in de bandopnamen niet erg veel woordgroepen bestaande uit 'het jditl'dat/poss. pron. + adjectief + substantief enkelvoud'
aangetroffen. In een hele opname kwam soms geen enkel voorbeeld voor,
soms één, zelden meer dan drie of vier. Er zullen mij ongetwijfeld gevallen
ontgaan zijn, zeker in de niet getranscribeerde opnamen, maar ook wel
in de doorgelezen teksten9. Maar gezien het geringe aantal gevallen in
de subcorpora gesproken taal, vergeleken met die van de geschreven
taal, van het in 1.2. beschreven corpus, hoeft de betrekkelijk kleine oogst
van de bandopnamen geen al te grote verwondering te wekken.
Het resultaat van het onderzoek van de bandopnamen is te zien op
kaart 3. Twee dingen vallen daarin op : het soms weinig consequente
gebruik van de verbogen en onverbogen adjectiefvormen door de individuele dialectspreker (gezien de niet geheel gevulde tekens) en de betrekkelijk zwakke positie van de onverbogen vorm in Nederland. NoordBrabant en Limburg, op kaart 1 en 2 toch een duidelijk gebied waar
die vorm vrijwel de alleenheerschappij heeft, blijken aangetast door de
-e-vorm, en de possessieve pronomina, die op kaart 1 ook buiten het
zuiden en het noordoosten nogal eens een onverbogen vorm veroorzaken,
doen dit op kaart 3 daar niet (in Noord-Brabant komt zelfs een keer
het omgekeerde voor). Beide verschijnselen zullen wel verklaard moeten
worden door het opdringen van de standaardtaal, die in Nederland zo'n
duidelijke voorkeur heeft voor de verbogen vorm. Wordt de dialectspreker
uitdrukkelijk gevraagd naar het gebruik van de beide adjectiefvormen,
bv. in een vragenlijst (in D 46, 15 was de opdracht wel alleen drie woordgroepen te Vertalen', maar de meeste invullers zullen wel begrepen
hebben waar het om ging), dan geeft hij zijn dialectnorm weer, maar
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in de dagelijkse praktijk houdt hij zich daar niet altijd aan. Zo althans
lijkt mij dat het verschil tussen kaart 1 en 2 enerzijds en kaart 3 anderzijds verklaard moet worden.
2.3. Dialectgrammatica's
Het adjectief dat niet voorafgegaan wordt door het, dit, dat of een
possessief pronomen, heeft niet alleen volgens de invullers van de hierboven besproken vragenlijsten, maar ook volgens de dialectgrammatica's
(of werken die ten dele aan de grammatica van één of meer dialecten
gewijd zijn) overal in het Nederlandse taalgebied de onverbogen vorm.
In alle hieronder te noemen werken is daarvan een ex- of impliciete
vermelding te vinden.
De informatie over de gebruikte adjectiefvormen na het, dit, dat of
possessief is meer gevarieerd. In de Friese (standaard)taal is volgens
alle geraadpleegde auteurs na lidwoord en demonstratief pronomen de
verbogen vorm regel (Colmjon 1863, 47 ; Postma-De Clercq 1904, 46 ;
Sytstra-ïïof 1925, 95 ; Fokkema 1948, 49 ; Tuinstra, 12 ; Sipma 1949, 19 ;
Anglade 1966, 25). Maar uitzonderingen worden ook vermeld. De oudere
grammatica's van Colmjon en Postma-De Clercq geven voorbeelden van
onverbogen „afgeleide bijvoegelijke naamwoorden" als it marilik slachte
en it balstiurich lot (Colmjon 1863, 48), maar bij Postma-De Clercq treffen
we ook it moai hynsder (46) aan. Verschillende auteurs noemen ook het
voorkomen van onverbogen vormen van enkele adjectiva (bv. ald, jong,
lyts, great) voor sommige persoonsnamen of voor namen van dieren en
dingen (die niet onzijdig hoeven te zijn). „Het bijv. naamw. drukt met
het zelfst. naamw. één begrip uit, dat in het milieu, waarin de zin gezegd
wordt, bekend is. Het accent is het eenheidsaccent, dat op het zelfst.
naamw. valt. ... Soms is de eenheid zo groot, dat men de woorden aaneenschrijft" (Fokkema 1948, 49). Fokkema noemt dat ald wiif en it mal
fel 'kwaadaardig vrouwspersoon' die in dit verband van belang zijn ; bij
de andere auteurs heb ik geen voorbeelden met onzijdige substantieven
gevonden.
Alle bovengenoemde schrijvers, behalve Tuinstra, wiens grammatica
zeer beknopt is, vermelden dat na een possessief pronomen de onverbogen vorm gebruikt wordt. Alleen bij Sytstra-Hof vinden we een nuancering van deze uitspraak : „Vormen als myn Ijeave bern (enk.), us moaije
Frysldn, komen echter in de schrijftaal wel voor. Sommige schrijvers
schijnen dezen vorm als sterker hun gevoel uitdrukkend te beschouwen.
Misschien bestond hij vroeger naast de andere in de spreektaal; men
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treft hem althans reeds bij G. J[apicx] aan. Het is echter ontegenzeggelijk onder den invloed van het Ned., dat zich thans bij schrijvers het
gebruik van dezen vorm zoo zeer uitbreidt" (96).
Voor het Schiermonnikoogs gelden blijkens Fokkema 1959, 14 dezelfde
regels als voor het Standaardfries : verbogen vorm na it, dit, dat; onverbogen vorm na possessief. Ook voor het Hindelopens geeft De Boer
1950, 118 deze regels, maar hij vermeldt ook een voorbeeld van een substantiefsgroep die semantisch een nauwe eenheid vormt en waarin een
onzijdig substantief voorkomt, nl. et likhuus (fonetische notaties zijn
hier en elders door mij omgespeld) = „huis dat vroeger gebouwd werd
achter de grotere kapiteinshuizen", naast et liicje huus = „het kleine
huis" (119).
Van Terschellinger dialecten geeft Knop 1954 een wat gecompliceerder
beschrijving. Na het bepaald lidwoord wordt tegenwoordig normaliter
de verbogen vorm gebruikt, maar de onverbogen vorm is niet onmogelijk.
Na dot 'dat' komt alleen de verbogen vorm voor. „Is 't voorafgaande
woord een bez. vnw., dan schommelt het gebruik : sien öt huus naast
sien ode huus ; mien jif bon naast mien jivve bon, mien jivve minsh. De -e
heeft hier verzwarende functie ; in de vocatief zegt men uitsluitend mien
jivve bon" [ = mijn lieve kind] (166).
Ook in het Stadsfries van Leeuwarden wordt het adjectief na lidwoord
en demonstratief „meest verbogen", maar „na het bez. voornw. komen
beide vormen voor : mien nij(e) pak, mien oud (ouwe) horloge, waarbij
de e vormen minder gewoon en dus nadrukkelijker zijn" (Fokkema 1937,
153).
Vergelijken we deze gegevens over het Fries en zijn dialecten met
het beeld dat de kaarten ons geven, dan is de vorm na possessief geen
probleem, al komen er op kaart 1 meer verbogen vormen voor dan volgens
de regels van de grammatici zou mogen. Maar enerzijds is in de grammatica's op dit punt wel enige nuancering aanwezig en anderzijds maakt
de invloed van het Standaardnederlands het toenemen van het gebruik
van de verbogen vorm begrijpelijk. Vreemder is dat er op de kaarten 2
en 3 een paar onverbogen vormen na het of dat voorkomen, want hier
zouden volgens de grammatica's -e-vormen moeten staan, terwijl ook
de invloed van het Nederlands in de richting van de verbogen vorm zou
werken. Nu gaat het maar om heel weinig opgaven : vier op kaart 2 en
één op kaart 3 (dot öëd strieë 'dat oude stro' in Oudkerk B 28; het geheel
gevulde cirkeltje op kaart 3 staat voor Oude Biltzijl B 20, waar geen
Fries maar Bilts dialect gesproken wordt en de spreker op de band een
„geoefend feestredenaar" was, die misschien graag wat ongewone taal114

vormen gebruikte). Misschien horen '(het) bruine paard' en '(dat) oude
stro' voor de betrokken sprekers tot de vaste combinaties die we in de
Friese grammatica's ontmoet hebben.
Over de Groningse dialecten heb ik in de literatuur geen gegevens
gevonden (afgezien van die van Ter Laan, vermeld onder 2.1.). Voor
Ruinen G 48 geeft Sassen 1953 op, dat na lidwoord en demonstratief
een verbogen vorm gebruikt wordt : „na possessiva wordt het adjectief
meestal ... niet verbogen : zien olt peert, mien klein huusien ; erg gebruikelijk is deze verbinding niet ; vgl. det olde peert van mej ..." (99). Op
kaart 1 en 2 vinden we in Ruinen zelf in beide gevallen verbogen vormen,
maar meer naar het oosten in Drente blijken na ons de on verbogen
vormen in de meerderheid te zijn, terwijl we na het slechts een paar
vlekjes daarvan aantreffen.
Voor de rest van de noordoostelijke dialecten is uit de literatuur alleen
maar op te maken dat na het, dit, dat en possessief pronomen steeds een
vorm op -e gebruikt wordt. Dit betreft : Meertens-Kaiser 1942, 311 ;
Gunnink 1908, 70 ; Wanink 1948, 38 ; Bezoen 1938, 77 ; Deunk, 149 en
Van Schothorst 1904, 77. Entjes 1970 (Friezenveen G 171) geeft niet
meer dan de voorbeelden „'t staaike peerd" en ,,'n staaik peerd" (44),
terwijl Gallée 1895 vermeldt : „De flectie der adiectiva is nagenoeg als
in het nederlandsch" (XXII), wat zonder nadere toelichting geen al te
duidelijke mededeling is, gezien de in de standaardtaal mogelijke variatie
(vgl. 1.1. en 1.2.). De vier onverbogen vormen die in dit gebied op de
kaart voorkomen — alle vier in Overijsel : driemaal op kaart 1 (Luttenberg G 167a, Hengelo G 204 en De Lutte G 209) en eenmaal op kaart 2
(Raalte F 120) — stemmen dus niet overeen met het beeld dat de dialectgrammatica's oproepen, maar in ieder geval zijn ze door hun geringe
aantal niet verontrustend.
Voor de Noordhollandse dialecten vinden we gegevens over de adjectiefverbuiging bij Daan 1950, 196 ; Karsten 1931, 87 ; Boekenoogen 1897,
LXIII en Van Ginneken 1954, 74. Deze auteurs zeggen in verschillende
bewoordingen alleen maar dat het gebruik van de verbogen en de onverbogen adjectiefvormen in de door hen beschreven dialecten hetzelfde is
als in het Nederlands — wat dat dan ook moge zijn.
Voor de rest van westelijk Nederland heb ik alleen enkele vermeldingen aangetroffen voor het zuidelijk Zuidhollands en het Zeeuws.
Volgens Van Weel 1904, 56 komt op West-Voorne de onverbogen vorm
alleen voor als het adjectief alleen staat of voorafgegaan wordt door een
onbepaald woord, waaruit opgemaakt kan worden dat na possessief de
verbogen vorm wordt gebruikt, hetgeen klopt met de kaarten 1 en 2.
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Ook De Vin 1952, 36 noemt voor Schouwen-Duiveland de possessieven
niet in zijn beschrijving van het gebruik van de onverbogen vormen,
hoewel dit eiland op kaart 1 een menggebied genoemd kan worden. De
twee andere auteurs in dit zuidwestelijk gebied, Opprel 1896, 33 (Oud
Beierland K 83) en Dek 1934, 27 (Kruiningen I 99), geven op dat na
possessieven de onverbogen vorm gebruikt wordt. Voor deze beide
plaatsen staan geen ingevulde vragenlijsten ter beschikking, maar Kruiningen ligt op kaart 2 in een duidelijk menggebied, terwijl in de Hoekse
Waard, waar Oud Beierland gelegen is, althans in één plaats een onverbogen vorm is opgegeven, nl. Strijen K 124 (voor dit dialect werden
twee vragenlijsten ingezonden, waarvan de ene na het en na ons de verbogen en de andere in beide gevallen de onverbogen vorm bevatte).
Tot nog toe was de overeenstemming tussen de gegevens van de
vragenlijsten (in beeld gebracht op de kaarten 1 en 2) en die uit de dialect-

ons bruine paard
I "type: bruine
— type: bruin
+ type: bruin e + bruin
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grammatica's dus niet volledig, al was er ook geen sprake van een verregaande discrepantie. Voor het grote zuidelijke gebied waar op de kaarten
vrijwel alleen onverbogen vormen voorkomen na possessief én lidwoord,
klopt het een beter met het ander. Met misschien één uitzondering ;
Van de Water 1904, 38 kent in het oosten van de Bommelerwaard de
onverbogen vorm alleen na het onbepaald lidwoord, terwijl de Bommelerwaard zowel op kaart 1 als op kaart 2 tot het hier bedoelde zuidelijke
gebied hoort. De plaatsen waarvoor vragenlijsten werden ingezonden,
liggen echter wel allemaal in het westen van de Bommelerwaard.
Alle andere auteurs bij wie gegevens voor het zuidelijke gebied met
onverbogen adjectiefvornien te vinden zijn, vermelden dat het adjectief
in het enkelvoud voor een onzijdig substantief onverbogen blijft. Het
zijn : Jacob 1937, 71 ; De Bont 1962, 392 ; Houx e.a. 1968, 37 ; Kats
1939, 112 ; Mertens 1883, 50 ; Beenen 1973, 31 ; Jongeneel 1884, 36-37 ;
Shepherd 1946, 44-45 ; Pauwels 1958, 309 ; Mazereel 1931, 65 ; Smout

het brui n e paard
| type: bruine
— type: bruin
-J-type: bruine +bruin
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1905, 77 en Teirlinck 1924, 163. Twee van hen geven op dat er ook wel
eens verbogen vormen gebruikt worden : Jacob (Grave L 110 ; „emphatisch") en De Bont (Oerle L 224 ; „enige malen"). Het gaat hier dus om
dialecten in Noord-Brabant, welk gebied ook op de kaarten 1 en 3 het
meest „aangetast" is.
2.4. Conclusies

In het algemeen geldt dat in de Nederlandse en Friese dialecten na
possessieven meer onverbogen vormen voorkomen dan na lidwoord. Zoals
we in 1.1. en 1.2. gezien hebben, doet hetzelfde verschijnsel zich voor in
de standaardtaal.
Wat het voorkomen van onverbogen vormen (na lidwoord en in mindere mate na possessieven) betreft, zijn een sterk gebied in het zuiden
en een zwak gebied in het noordoosten te onderscheiden. Zeeland is ook

het/dit/dat/ poss- pron+adiectiet+substantief
O "type: het /dat bruine paard (malle gevallen )
© type: het/dat bruing paard (in de meeste gevallen)
0 type: het/dat bruin paard (in de meest e gevallen )
• type: het/dat bruin paard (inalle gevallen )
A type: ons bruine paard

(in alle gevallen )

1 type: ons bruin

(inalle gevallen )

paard

— bandopnamen wel onderzocht, maar geen
voorbeelden aangetroffen
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een zwak gebied, en dan nog alleen als er een possessief pronomen voor
het adjectief staat, anders ontbreken de onverbogen vormen vrijwel.
Ook elders komen een enkele keer onverbogen vormen voor, weer vooral
voor possessief.
Het sterke gebied in het zuiden omvat geheel Nederlandstalig België.
Dat er in België ook in geschreven taal meer onverbogen vormen gebruikt
worden dan in Nederland, zoals we gezien hebben in 1.2., is dus ongetwijfeld toe te schrijven aan dialectinvloed.
2.5. Aanhangsel : « net zukke werk »
In een studie over de vorm van het adjectief in de Nederlandse dialecten mag een enkele opmerking over gevallen als net zukke werk, zulke
slechte pad, wat een flauwe eten niet ontbreken. Deze vormen hoorde ik
voor het eerst van prof. Van Haeringen in de discussie na de lezingen
over 'Zuidelijk Nederlands ; in het algemeen en in het bijzonder' (De
Rooij-Berns 1972, 36). Prof. Weijnen verklaarde bij die gelegenheid de
eerste van de hierboven genoemde vormen als net zulk een werk, terwijl
pad dialectisch masculinum kan zijn en dus regelmatig een verbogen
adjectiefvorm voor zich kan krijgen.
Hiermee is echter een geval als wat een flauwe eten niet verklaard,
net zo min als zulke slechte weer, genoteerd in een bandopname van Haastrecht K 16a, en zuk'n hauge waeter, afkomstig uit een bandopname van
Bruinisse I 53. Zoals prof. Van Haeringen mij schreef op 21 juli 1977 :
„Maar als twee zulke -e-vormen op mekaar volgen, zoals in zukke slechte
weer, valt het wel wat moeilijk de groep te herleiden op zulk een slecht
een weer. Dergelijke syntagma's schijnen er toch wel op te wijzen dat
voor het „grammatisch besef" van de dialectspreker die -e-vormen
gewone verbogen vormen zijn (geworden)".
De aanwezigen op het symposion waar de bovengenoemde lezingen
gehouden werden, wisten blijkbaar niet dat dit verschijnsel in de dialectologische literatuur al eens gesignaleerd was, en de betrokken auteur,
anders een geregelde gast op de dialectsymposia, was er die keer toevallig
niet. In De Vin 1952 lezen we nl. : „Merkwaardig is echter, dat in verbindingen met de onbepaald-graadaanduidende pronomina wat en 'wat een'
en zukken 'zulk een' het bij een stofnaam of verzamelnaam van de hetgroep behorende attributieve adj. de uitgang -en krijgt : wat en slachten
spul is tat nóe ! 'wat een slechte rommel is dat !', wat en rieken volk ister
nöe Me de burhemeaster ! 'wat heeft de burgemeester nu rijke gasten !',
zukken moajen weer amen nie dikkels 'zulk mooi weer hebben we niet
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vaak', zukken vüulen waeter dk noh noajt ezïe 'zulk vuil water heb ik
nog nooit gezien'.
Vanwege de gevoelswaarde dezer zinnen (het uitdrukken van instemming of afkeuring, bewondering, ontstemming en derg.) moeten we de
uitgang -en stellig als emphatische uitgang verklaren (verg. Overdiep,
Stil. Gramm. par. 132). Daar stofnamen en verzamelnamen door de onbepaalde hoeveelheid die zij uitdrukken, zelden een lidwoord bij zich
krijgen, was het onverbogen adjectief bij deze woorden vanouds regel.
Deze vorm van het adj. had niets om „kracht bij te zetten" en daarom
werd ter bereiking van het gewenste affect het adjectief verzwaard door
toevoeging van de uitgang -en. De verzwaring blijft, zoals gezegd, beperkt
tot die adjectiva, die een stofnaam of verzamelnaam bepalen. Bij andere
in het biz. concrete tó-woorden in deze exclamatieve verbindingen vinden
we het adj. in de onverbogen vorm (wat en zwaer vddrekel 'wat een zwaar
varken !' wat en hroat üus ! 'wat een groot huis !'), hetgeen de bizondere
positie van de stof- en verzamelnamen onderstreept" (36). (Het valt op
dat De Vin over -ew-vormen spreekt, terwijl in de bandopname van
Bruinisse aan het eind van hauge een sjwa te horen is.)
Het voorbeeld zulke slechte pad zou, hoewel pad geen stof- of verzamelnaam is, ook wel in het dialect van Schouwen-Duiveland kunnen voorkomen, en kan dan verklaard worden zoals Weijnen het deed (zie boven) :
op blz. 33 van De Vins boek vinden we onder de „Woorden met ander
lidwoord dan in het AB" : „de pat 'het pad, de weg ...".
Meer informatie heb ik over deze vormen niet gevonden. Blijkens het
aanwezige materiaal komen ze in ieder geval voor in het Zuidhollands
en het Zeeuws, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze elders niet
zouden kunnen bestaan.
3. Ouder Nederlands
Het gebruik van de verbogen en onverbogen adjectiefvormen voor
onzijdige substantieven in het Nederlands tot en met de 18e eeuw heb
ik niet zelf onderzocht. Voor de toestand in de 19e eeuw heb ik een aantal
grammatica's geraadpleegd. Hieronder geef ik een beknopt diachronisch
overzicht, gebaseerd op de uitvoerige en goed gedocumenteerde studie
van Edith H. Raidt over de bijvoeglijke verbuiging in het Nederlands
en het Afrikaans (Raidt 1968), voor de 19e eeuw aangevuld met gegevens
uit de grammatica's. (De bladzij nummers in 3.1., 3.2. en 3.3. slaan steeds
op Raidt 1968.)
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3.1. Middelnederlands en 16de-eeuws
Zoals bekend bestond er in het Middelnederlands nog een verschil —
zij het niet meer in zuivere vorm — tussen de sterke en de zwakke
verbuiging. In de sterke verbuiging had het adjectief in het onzijdig
enkelvoud geen uitgang, in de zwakke de uitgang -e (dit geldt voor de
nominatief en accusatief; de genitief- en datiefvormen laat ik, als van
geen belang voor de vergelijking met het hedendaags Nederlands, buiten
beschouwing). De sterke verbuiging werd gebruikt als er aan het adjectief
geen bepaling voorafging, na een en geen en „oorspronklik ook na die
besitlike voornaamwoorde" (5). Wat dit „oorspronklik" precies betekent
is me niet helemaal duidelijk : in de paragraaf over de „voorgeskiedenis
van die adnominale verbuiging" wordt gezegd dat de zwakke verbuiging
voorkomt „na 'n bepaling (bv. bepaalde lidwoord, aanwysende en besitlike
voornaamwoorde)" (curs. van mij) (2), maar in de paragraaf over „Die
swak verbuiging in Middelnederlands" staat ook weer dat deze verbuiging
voorkomt na (lidwoorden, aanwijzende en) bezittelijke voornaamwoorden,
maar „oorspronklik is na laasgenoemde die adjektief sterk verbuig" (6).
Moeten we ons de ontwikkeling van de adjectiefvorm na possessieven
zó voorstellen : vóór-mnl. : uitgang -e — vroeg-mnl. : geen uitgang —
mnl. : uitgang -e — 16e-eeuws (zie hieronder) : geen uitgang — modern
ABN : uitgang -e?
Na lidwoord en demonstratief is de zwakke verbuiging, dus de uitgang
-e, in het Middelnederlands in ieder geval normaal. Toch komen er nu
en dan uitzonderingen voor ; ook na de-woorden, maar in de door Raidt
van Van Heiten overgenomen voorbeelden overwegen de onzijdige substantieven. Raidt vraagt zich af of het hier om een spreektaalverschijnsel
gaat (7).
In de 16e eeuw is het beeld van de vormen na een, geen of zonder
voorafgaande bepaling ongewijzigd : die hebben geen uitgang. Dat zal
zo blijven tot in onze dagen, zodat ik daar verder niet meer op terugkom.
Na lidwoord, demonstratief en vooral na possessief verschijnen echter de
onverbogen vormen veel vaker dan voorheen, met name als het adjectief
meerlettergrepig is en eindigt op -lijk of -igh. Dit geldt echter alleen voor
de literaire taal; in de ambtelijke taal zijn onverbogen vormen uiterst
zeldzaam (23). De comparatief heeft bijna nooit een flexieuitgang (30).
3.2. 17de-eeuws
De gecompliceerde toestand in de 17e eeuw is door Raidt diepgaand
bestudeerd aan de hand van de bestaande studies over het 17e-eeuws,
121

uitspraken van oude grammatici en onderzoek van het taalgebruik in
literaire teksten, ambtelijke stukken, reisjournaals, brieven en kluchten
en blijspelen. De samenvatting van haar bevindingen inzake de vormen
van het adjectief in de nominatief en accusatief onzijdig enkelvoud (70-71)
geef ik hieronder weer (in een Nederlandse bewerking).
Op het gebied van de onzijdige adjectieven wordt in de 17e eeuw
een interessante strijd gevoerd tussen verbogen en onverbogen vormen
na bepaald lidwoord, demonstratief en possessief (een bijzondere positie
van het possessief schijnt in deze eeuw niet aanwijsbaar te zijn). In
literaire en niet-literaire teksten van voor 1650 komen beide vormen
voor, hoewel het adjectief zonder flexiesuffix in de literaire stijl verreweg
overweegt, terwijl het adjectief met uitgang in niet-literaire stukken
meer gebruikt wordt. Grammatici als Ampzing, De Hubert en Kok verkiezen de onverbogen vorm of laten tenminste vrije keuze ; Van Heule
vindt de korte vorm ook „zierlijker". In de kluchten voor 1650 komen
beide vormen voor. Maar in brieven van de meisjes Huygens, van Hugo
de Groot en Maria van Reigersberch is de korte vorm onbekend.
In de tweede helft van de eeuw verliezen de onverbogen vormen hoe
langer hoe meer terrein in niet-literaire taal. In de blijspelen en ontspanningslectuur waarin we een aanduiding vinden van de beschaafde spreektaal, zijn ze zo zeldzaam dat we eigenlijk niet meer van wisselvormen
kunnen spreken. We komen op grond van ons materiaal tot de gevolgtrekking dat in de eerste helft van de eeuw de verbogen en onverbogen
vormen naast elkaar bestaan hebben in de geschreven en waarschijnlijk
ook in de gesproken taal van de beschaafde kringen. Grammatici hebben
aan de korte vorm de voorkeur gegeven en op die manier het voortbestaan
van deze vorm bijna kunstmatig bestendigd. In de beschaafde spreeken schrijftaal van na 1650 is echter het suffixloze onzijdige adjectief
meer een relict dan een levende vorm.
Zuidelijke invloed kan hier een rol gespeeld hebben. In de hedendaagse Brabantse dialecten wordt het onzijdige adjectief nooit verbogen
(zoals we gezien hebben in de tweede paragraaf van dit artikel). Dit
verschijnsel was echter nooit echt Hollands ; het onverbogen blijven van
meerlettergrepige adjectieven is een andere, nl. een ritmische kwestie,
die wel algemeen 'Hollands' is. Het is opvallend dat we juist ten tijde
van de Brabantse immigratie zoveel wisselvormen krijgen, maar met de
Hollandse doorbraak — ook wat andere taalvormen betreft — zegeviert
de organische verbogen vorm. De literaire stilist verkiest echter nog laat
in de 17e eeuw het adjectief zonder flexiesuffix.
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Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de comparatief in het algemeen onverbogen blijft (77).
3.3. 18de-eeuws
In de 18e eeuw schijnt de met het gebruik van de onverbogen en
verbogen vormen samenhangende tegenstelling 'Brabants - Hollands'
steeds meer plaats te maken voor een tegenstelling 'hoog - laag', iets
wat zich in de 19e en misschien wel tot in de 20e eeuw voortzet.
Van de grammatici erkennen Ten Kate en anderen geen onverbogen
vormen na bepalend woord, Van Hoogstraten doet dit wel (het heerlijk
werk en het heerlijke werk zijn allebei goed). Huydecoper polemiseert met
Ten Kate hierover, en erkent het of dit zoete kind, maar niet mijn zoete
kind, hoewel hij toegeeft dat dit in de spreektaal voorkomt : „maar uit
die schoole moeten wij onze regels niet haaien" (83). Na een possessief
moet volgens Huydecoper dus een onverbogen vorm gebruikt worden.
De taal van dagboeken en brieven, kluchten en blijspelen doet echter
vermoeden dat de onverbogen vorm na een bepalend woord aan het
begin van de 18e eeuw in de gewone spreektaal niet frequent was. In het
toneelstuk Krelis Louwen van Pieter Langendijk (1715) worden de onverbogen vormen kennelijk met opzet alleen deftige en deftig-doende personages in de mond gelegd (86-87).
Aan het eind van de 18e eeuw schijnt de deftigheid echter verder te
zijn doorgedrongen. Raidt krijgt althans uit Sara Burgerhart de indruk
dat de onverbogen vormen in de tijd waarin dit boek speelt, in de beschaafde omgangstaal wél gebruikelijk waren, en wel in emfatisch en
affectief taalgebruik. Ook het feit dat in de in 1774 verschenen bewerking
van de (vele malen herdrukte) grammatica van Matthias Kramer uit
Leipzig voor het eerst bij het onzijdig enkelvoud de verbogen én de
onverbogen adjectiefvorm opgegeven worden, zou erop kunnen wijzen
dat de onverbogen vormen inmiddels tot de spreektaal waren doorgedrongen. Deze grammatica had namelijk tot doel om buitenlanders de
Nederlandse omgangstaal bij te brengen (90).
3.4. 19de-eeuws
De grammatici in de 19e eeuw erkennen de onverbogen vorm, maar
blijkbaar aanvankelijk vooral of uitsluitend na possessief. De Nederduitsche Spraakkunst 1829, 42-43 ; Weiland 1844, 32 ; Kuijper 1856 (een
schoolgrammatica), 82 ; en Kuijper 1858 (een grammatica voor buitenlanders), 43 geven tenminste als regel op dat na bepaald lidwoord en
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demonstratief de verbogen, maar na possessief (evenals na een, enz.) de
onverbogen vorm gebruikt wordt. Weiland keurt het gebruik van -e-vormen na possessief expliciet af, zoals Huydecoper al een eeuw eerder
gedaan had.
Brill 1846 spreekt niet over possessieven. Hij geeft de algemene regel:
„Het onzijdig enkelvoud wordt regelmatig zwak verbogen", maar zegt
even verder wel dat het „met een immer, met het niet zelden den sterken
vorm" heeft (432). Brill 1849, 194 en Brill 1871, 229 bevatten alleen als
paradigma het goede kind, zodat we daar niet veel wijzer van worden.
Zwitzers 1857 gaat wat dieper op de zaak in. Uit zijn paradigma's blijkt
dat voor hem na bepaald lidwoord de verbogen en na een of zonder
voorafgaand woord de onverbogen vorm regel is, maar de -e „fallt haufig
... weg" als het adjectief twee of meer lettergrepen heeft. Daarna volgen
de voorbeelden het mannelijk geslacht, het liefderijk aanbod, het vaardig
antwoord ; „dagegen stets" : het bruine paard, het lieve kind (101-103).
De possessieven worden ook hier niet genoemd.
Bij Terwey 1885 vinden we voor het eerst het betekenisverschil
vermeld dat we niet lang daarna ook —• in meer uitgewerkte vorm —
bij Den Hertog (zie 1.1., blz. 9) tegenkomen. Volgens Terwey wordt
na het, dit, dat en possessief een onverbogen vorm gebruikt als „men de
hoedanigheid noemt om de hoedanigheid" en een verbogen vorm als
„men de hoedanigheid noemt als een middel tot onderscheiding eener
zelfstandigheid van andere, welke die hoedanigheid niet bezitten". Zo
betekent mijn oud huis 'mijn huis, dat oud is' en mijn oude huis 'mijn
vroegere huis' (103).
Uit de praktijk van het taalgebruik geeft Raidt 1968, 95 enkele voorbeelden. Voor het begin van de eeuw geldt : „Die meeste skrywers en
welsprekende predikante gee uiting aan deftigheid" en de adjectiefvormen na een bepalend woord zijn (dan ook) bij voorkeur onverbogen,
zowel bij één- als bij meerlettergrepige adjectieven.
Maar bij Jacob Geel vinden we een meer natuurlijke „stijl in huisgewaad". Bij hem zijn onverbogen vormen (na bepalend woord) een uitzondering. Beets is weer wat 'deftiger' : na het, dit en dat zijn bij hem
de verbogen vormen frequenter, maar na possessieven komen vrijwel
alleen onverbogen vormen voor. In Potgieters proza zijn de onverbogen
vormen na bepaald lidwoord en demonstratief nogal zeldzaam.
3.5. Conclusies
De voornaamste conclusies die uit dit beknopte historische overzicht
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in verband met het hedendaagse Nederlands te trekken zijn, lijken me
de volgende :
— na andere woorden dan het bepaalde lidwoord, het demonstratief en
het possessief pronomen is het adjectief in het Nederlands altijd
onverbogen gebleven ;
— het possessief neemt een bijzondere plaats in, omdat het vaker onverbogen vormen achter zich krijgt dan het bepaalde lidwoord en het
demonstratief — al is de ontwikkeling in de loop der eeuwen geenszins
volkomen duidelijk ;
— het gebruik van onverbogen vormen na bepalende woorden in de
zuidelijke dialecten (Brabantse, Vlaamse, waarschijnlijk ook Limburgse) is al begonnen in de middeleeuwen en heeft zich sinds de
16e eeuw uitgebreid tot het algemeen was geworden ;
— de tendentie dat onverbogen vormen vooral voorkomen bij meerlettergrepige adjectiva is al ten minste sinds de 16e eeuw te onderkennen ; hetzelfde geldt voor het onverbogen blijven van comparatieven ;
— sinds de 17e eeuw is het gebruik van onverbogen vormen na bepalende
woorden een stilisticum voor de literaire taal, later voor de geschreven
taal in het algemeen ; in bepaalde perioden kan het ook in de (over)beschaafde spreektaal voorgekomen zijn.
J. DE Roou
NOTEN
1

In den Hertog's Nederlandsche spraakkunst (1892) worden de buigingsvormen
van het adjectief niet behandeld.
2
Den Hertog, Van der Meer, Koolhoven, Van den Berg, Paardekooper en
Lagerwey vermelden in hun opsommingen ook welk, Van den Toorn rekent het
„vragend vnw." (dat in dit geval alleen welk kan zijn) echter tot de woorden die
vergezeld gaan van een verbogen adjectief. Ik geloof dat zowel de verbogen als
de onverbogen vorm kunnen voorkomen, maar dat hier betekenisverschil in het
spel is. Vergelijk de algemeen bedoelde (retorische) vraag : Welk ziek kind kun je
de hele dag in bed houden? met de specifieke vraag, gesteld in een situatie waar
van meer zieke kinderen sprake is : Welk zieke kind bedoel je ? Introspectie is hier
echter een wankele basis : ik durf beslist niet met stelligheid te beweren dat in de
eerste zin geen verbogen en in de tweede geen onverbogen vorm mogelijk is. Taalgebruiksmateriaal zal hierover waarschijnlijk moeilijk te verzamelen zjin. In Uit
den Boogaart 1975 (gebaseerd op ± 720 000 woorden) komt het vragende welk
maar 32 maal voor, en het is niet te verwachten dat het in de bronnen in veel
gevallen door een adjectief gevolgd werd. Vandaar dat ik de problematiek inzake
de adjectiefvormen na welk in dit artikel buiten beschouwing laat.
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Lic. W. Haeseryn te Nijmegen, die de voorlaatste versie van dit artikel doorlas,
vroeg zich af of aan de genoemde determinatieven niet de vooropgeplaatste genitief
(Willems bruine paard) toegevoegd zou moeten worden. Hij ontleende dit aan :
G. DE SCHUTTER, J. TAELDEMAN : Overzicht van de woordsoorten in het Nederlands.
RU Gent, z.j. (onuitgegeven syllabus). Van de door mij geraadpleegde grammatici
vermeldde alleen Van der Meer 1923 de genitief, maar ik neem aan dat deze er
inderdaad bij hoort en dank de heer Haeseryn voor de aanvulling.
3
Ik dank mijn collega mw. J. van Loendersloot-Wildeman, administratief
ambtenaar aan ons instituut, voor het verrichten van dit tijdrovende werk.
• Ir. G. J. van der Steen, werkzaam bij het Instituut voor Fonetische Wetenschappen te Amsterdam, ben ik dank verschuldigd voor het ontwikkelen en verfijnen van het zoekprogramma ; hem en zijn collega drs. J. Skolnik dank ik tevens
voor hun onmisbare hulp bij het toepassen daarvan om het materiaal te verzamelen.
5
Gevallen als moeë benen en crue opmerkingen kunnen misschien wel eens
aangetroffen worden, maar zijn toch van een twijfelachtige gramrnaticaliteit ; in
mijn materiaal kwamen ze niet voor.
6
Prof. dr. ir. A. van Wijngaarden dank ik voor zijn bemiddeling ; dr. R. Helmers
en zijn medewerker C. J. Warmer voor de toetsing en de beschrijving daarvan.
7
Voor twee Drentse plaatsen kreeg ik de gegevens door bemiddeling van
dr. G. Kocks, die ik daarvoor hartelijk dank.
8
Voor het tekenen van de proefkaarten ben ik dank verschuldigd aan Mirjam
en Francisca Heikens, tijdelijke medewerksters van ons instituut ; voor het tekenen
en voor het clicheren gereed maken van de definitieve kaarten aan onze tekenaar
J. P. Wiegmans.
9
Friese bandopnamen waarvan geen transcriptie aanwezig was, werden afgeluisterd door G. Visser, los medewerker van ons instituut en native speaker van
het Fries. Als ik van een opname een transcriptie had doorgelezen, controleerde
onze technische collega A. C. Spaargaren op de band of de door mij gevonden
woordgroepen inderdaad zo gezegd waren als ze genoteerd stonden. Beide heren
dank ik hartelijk voor hun assistentie.
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DE TERM WESTFRIES EN DE ETYMOLOGIE
VAN SKREPPE « ZICH INSPANNEN »
In aflevering 1-2 van „Taal en tongval" 32 (1980), 53 heeft P. S. Ureland van de universiteit te Mannheim geschreven over „Hoe men zich
haast in de Nederlandse en de Westfriese dialekten". Het is de tekst
van een lezing die hij in 1978 in Gent heeft gehouden. In een noot op
blz. 61 verwijst hij naar een andere bijdrage van zijn hand over „The
development of Dutch and West Frisian reflexives between 1879 and
1979", nog in 1979 verschenen.
Voor zijn praktische aanpak van Nederlandse (en Friese) taalproblemen in deze beide studies heb ik veel waardering. Ik moet echter
enkele kanttekeningen maken bij twee punten, die alleen zijdelings met
zijn onderwerp samenhangen. Ik doe dit hier en nu, omdat het gebruikelijk is dat de bijdragen die bij de redactie van ons tijdschrift binnenkomen, slechts door enkele redacteuren beoordeeld worden. Dit gebeurt
ter besparing van tijd. De keuze der redacteuren hangt samen met het
onderwerp der bijdragen. Was mij om mijn oordeel gevraagd, dan zou
ik zeker op de beide volgende punten hebben gewezen.
1. Nederlands « Westfries » en Duits « Westfriesisch »
Schrijvend in Duitsland heeft Ureland in de titels van beide vermelde
bijdragen dezelfde term gebruikt, namelijk Nederlands Westfries en
Engels West Frisian. Wie echter zijn artikelen leest, merkt geleidelijk
dat de schrijver in beide gevallen ons Fries bedoelt en niet ons Westfries.
Hij heeft zich blijkbaar aan de Duitse betekenis van Westfriesisch gehouden en dit woord letterlijk vertaald. In Duitsland kent men Ostfriesland
en ook Nordfriesland (in Zuid-Sleeswijk) en daarom wordt door Duitsers
meestal Westfriesisch gebruikt voor ons Fries in ons Friesland, wat ze
dan ook Westfriesland noemen.
Toevallig is vorig jaar ook de Nijmeegse dissertatie van J. A. Pannekeet verschenen : „Woordvorming in het hedendaagse Westfries". Voor
Nederlanders levert deze titel geen enkel misverstand op. Hier wordt
het Westfries bedoeld : het dialect van Westfriesland. Voor alle zekerheid
heeft de schrijver deze benaming nog toegelicht door te verwijzen naar
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G. Karsten's dissertatie over „Het dialect van Drechterland" uit 1931
(1-3). Westfriesland is het gebied binnen de Westfriese (om)ringdijk,
waar al in de Middeleeuwen vier delen worden onderscheiden :
(a) Drechterland, de streek tussen Hoorn en Enkhuizen,
(b) Houtwouder ambacht, bij Medemblik,
(c) Geestmerambacht of Langendijker ambacht, tussen Alkmaar en
de Zijpe (een zeegat dat in de 16e eeuw is ingepolderd),
(d) Nyedorper ambacht, waarin onder meer Schagen. Ik verwijs hiervoor naar Beekman's kaart bij Karsten. Ten noorden van de Zijpe lag
„destijds ons zuidelijkste waddeneiland" (Heslinga 94), Callensoog en
daarboven het eiland Huisduinen, waarop Den Helder is ontstaan. Dit
laatste eiland is in de 17e eeuw met Callensoog verbonden (H. Schoorl).
In de vroege Middeleeuwen viel het gebied tussen het Vlie en het
Sincfal (aan de Vlaamse kust) onder de „Lex Frisionum". Blok, Gysseling
en anderen hebben op Oudfriese relicten gewezen in Zeeland en vooral
in wat later Holland heette, zoals Suêtan „Zwieten" (verdrongen door
Zoeten in het eerste deel van Zoetermeer en Zoeterwoude), dsege, Haamstede, ladder, scoutdte. Omstreeks 1100 zijn de Friese vormen met de toenemende ontginningen door de Frankische verdrongen (Blok 360). De
graaf van wat men gewoonlijk „het Hollandse huis" noemt, heette voor
1100 nog graaf der Friezen of van Friesland : comes Fresonum of dux
Frisiae (Blok 349), zodat men ook wel van het Friese gravenhuis had
kunnen spreken.
Trouwens, de Vlaamse graaf Robert de Fries dankt zijn bijnaam aan
het graafschap van zijn vrouw, gravin Geertruid, de weduwe van graaf
Floris I. Tot 1071 regeerde Robrecht als „Friese" graaf in „Friesland" ;
daarna als Robrecht „de Fries" in Vlaanderen. In 1101 wordt pas van
Florentius comes de Hollant gesproken en in 1118 verschijnt voor het
eerst de naam Westfriesland in de Latijnse vorm : in occidentale Fresia
(Blok 358). In die tijd beschouwden de kloosterlingen van Egmond hun
oostelijke buren, de Westfriezen, als gevaarlijke wilden (Blok 361). Ten
slotte heeft graaf Floris V de Westfriezen in 1288 onderworpen. Hij
noemde zich toen niet alleen graaf van Holland en Zeeland, maar ook
heer van Westfriesland.
De indelingskaart van de Nederlandse (en Friese) dialecten van
J. Daan is niet alleen verschenen in de „Atlas van Nederland" (Blad X-2),
maar ook opgenomen in het boekje van J. Daan en D. P. Blok „Van
randstad tot landrand" van 1969. Hierin geeft de eerstgenoemde toelich131

tingen bij de dialectkaart en de tweede bij de vier naamkundige kaarten
(voorde/drecht, enkjes, nes, muide/monde en het suffix -ing\-ink). Op de
dialectkaart worden in Noordholland boven het I J vier dialecten onderscheiden :
(1) het Kennemerlands : van Velsen tot en met Alkmaar,
(2) het Zaans : van Zaandam tot het Alkmaarder meer,
(3) het Waterlands : boven Amsterdam en
(4) het Westfries-Noordhollands, in de legenda vertaald als : „Dialect
of northern Noord-Holland", ongeveer van Hoorn tot Den Helder, en
bovendien ook de dialecten van Wieringen, Tessel en Vlieland (welk
laatste eiland niet bij Noord-Holland, maar bij de provincie Friesland
hoort).
Het is opmerkelijk dat mevrouw Daan misverstanden bij buitenlanders trachtte te voorkomen door in het Engels te spreken van „northern
Noord-Holland", waarbij ze Westfries vermeed. Maar bij Nederlanders
bestaat er geen enkele twijfel over de term Westfries in samenhang met
het gebied Westfriesland, ten oosten en ten noorden van Alkmaar. Dit
geldt voor de dialectologie, maar ook voor de aardrijkskunde en geschiedenis. Pannekeet heeft in zijn dissertatie een kaartje opgenomen, een
vereenvoudiging van het Noordhollandse deel van J. Daan haar kaart.
Hierop onderscheidt hij : I. Westfries, II. Zaans, III. Waterlands, IV.
Wierings, V. Tessels en over de Afsluitdijk : VI. Fries.
Zo ontstaat er nu in Nederland geen misverstand door de benaming
Westfries(land) en evenmin door Fries en Friesland. Wel is het van belang
bij het bijvoeglijk naamwoord Fries twee betekenissen te onderscheiden :
(A) Wie spreekt over de aardrijkskundige kant, bedoelt met Fries al
wat behoort tot de provincie Friesland. Dan zijn bij voorbeeld Vlieland
en Ameland Friese eilanden, omdat ze bij deze provincie horen. (B) Wie
spreekt over talen en dialecten, bedoelt met Fries de taal en de verwante
dialecten van de provincie Friesland (en een aansluitend brokje van
Groningen).
Dit in tegenstelling tot de Nederlandse dialecten in Friesland, zoals
de dialecten van Vlieland, Ameland, Het Bildt, de Stellingwerven en
ook die stadsdialecten die men wel Stadsfries noemt. De geleerde term
Stadsfries leeft niet bij de bevolking en berust op een verkeerde opvatting
uit de vorige eeuw, die nog wel voorkomt. Men dient er dus op verdacht
te zijn dat het Stadsfries, net als bij voorbeeld het Bildts en ook het Westfries, tot de Nederlandse dialecten behoort (Weijnen 437 ; Goossens 21-23).
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Op dezelfde wijze moet men er goed om denken dat Oostfries een
dubbelzinnige en dus gevaarlijke term is. Gewoonlijk bedoelt men met
Oostfries het Duitse Ostfriesisch, behorend bij Ostfriesland. Het dialect
met deze naam dat onder meer in het woordenboek van Ten Doornkaat
Koolman is opgenomen, is echter een Nederduits dialect met enkele
Oudfriese relicten. Daarentegen mag men het dialect van de Oudfriese
veenkolonie Saterland in Oldenburg eventueel Oostfries noemen, als
dialect dat het Oudfries van de Middeleeuwen op eigen wijze heeft voortgezet. Maar misschien is hier de term Saterfries beter, omdat deze misverstanden voorkomt. Een woordenboek hiervan heeft P. Kramer
geschreven.
Over de term Noordfries bestaan geen misverstanden. Hij heeft
betrekking op de met het Oudfries verwante dialecten van Nordfriesland
aan de kust van Zuid-Sleeswijk. Men onderscheidt hierbij gewoonlijk
de eilanddialecten van Sylt, Föhr, Amrum en Helgoland tegenover de
vastelandsdialecten, waaronder ook die van de Halligen vallen, die
vroeger tot het vasteland behoorden. Het is heel begrijpelijk dat men in
Duitsland dus van Nordfriesisch, Ostfriesisch en Westfriesisch spreekt,
waarbij men met het laatste het Fries van ons Friesland bedoelt.
Zoals bekend, heten de Nederlandse waddeneilanden in de Duitse
atlassen Westfriesische eilanden als tegenhangers van de Ost- en Nordfriesische. De Engelse atlassen maken hiervan West, East en North
Frisian Islands. Voor de historici en ook voor de Friezen zijn deze benamingen en hun samenhang goed te begrijpen. Ook zijn ze van Europees
standpunt aanvaardbaar. Toch geloof ik voorlopig niet dat deze termen
de Nederlandse benaming Waddeneilanden zullen verdringen.
Wat het gebruik der taalkundige termen aangaat, is het aardig te
zien welke benamingen de schrijvers van enkele Engelse artikelen gebruiken in twee bundels uit 1979. In de bundel onder redactie van N. Arhammar en T. Hoekema schrijft de Amerikaan T. L. Markey in een bijdrage
over het dialect van het Waddeneiland Schiermonnikoog over ons Fries
als West Frisian naast „other dialects of Frisian" en hij noemt het ook
mainland West Frisian, dus „vastelands Fries", tegenover het Schiermonnikoogs. Maar de jonge Nederlandse anglist G. van der Meer spreekt
telkens over Frisian (zonder meer) en in noot 10 ook van standard Frisian,
waar hij ons Fries bedoelt. Voor het Engels van mijn bijdrage is D. J. Valdini verantwoordelijk, een Amerikaanse anglist, die „Brits" Engels wil
spreken en schrijven en Frisian gebruikte voor ons Fries. De bijdrage
van de Nederlandse anglist R. H. Bremmer Jr. heeft alleen betrekking
op een Old Frisian onderwerp.
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In de bundel die onder redactie van M. Gerritsen is verschenen,
gebruikt Markey (109) weer de term Mainland West Frisian, terwijl
Ureland — zoals vermeld — ook West Frisian schrijft, eveneens voor
ons Fries. Het is echter opmerkelijk dat Norval S. H. Smith, die beter
thuis is in Nederland, in de titel van zijn bijdrage en ook verderop Frisian
voldoende vindt voor ons Fries en daarnaast spreekt over het Noordhollandse district of West Friesland (245), over een Frisian-speaking area
in de provincie Groningen (247) en over Frisian (247-8) en Standard
Frisian.
Mij dunkt dat Smith de andere Engels-schrijvende buitenlanders het
goede voorbeeld geeft. Men kan er wel enig begrip voor opbrengen dat
ze (nog) niet allemaal zijn voorbeeld volgen. Maar als ze Nederlands
gaan schrijven, horen ze zich — ter voorkoming van misverstanden — aan
de Nederlandse termen en hun betekenis te houden. In Nederland is de
term Westfries nu eenmaal ingeburgerd als het bijvoeglijk naamwoord
bij Westfriesland in Noordholland. Sommige Friezen hebben wel eens
getracht de term Midden-Friesland in te voeren voor onze provincie
Friesland, maar ze hebben geen navolgers gevonden.
Daarom ligt het voor de hand vast te houden aan het algemeen geldende spraakgebruik in Nederland en dus Fries(land) te gebruiken voor
onze provincie van die naam en ook voor zijn taal en daarmee verwante
dialecten en daarnaast Westfries(land) te bewaren voor het bekende
gebied in de Kop van Noordholland. Het Duitse Westfriesisch dient men
dus door Fries te vertalen. Anders hoort men de lezers te waarschuwen
om verwarring te voorkomen.
2. Fries skreppe « zich inspannen, zich schrap zetten »
Op blz. 54 van „Taal en tongval" 1980 schrijft P. S. Ureland in een
noot : „Skreppe is ongetwijfeld een gekontraheerde vorm van sik reppe".
Hij spreekt hier over verschillende woorden met de betekenis „zich
haasten", in verband met het gebruik van zich. Ik vrees echter dat hij
(inderhaast) zoveel werkwoorden met zich onder ogen heeft gehad, dat
hij daardoor ook in het Fries (dat hij evenwel Westfries noemt) het woord
zich ziet, zij het in de vorm sik. Het lijkt me van belang dat hij — in het
kader van zijn belangrijke studies — dit punt nader toelicht met behulp
van argumenten. Zijn uitdrukking „ongetwijfeld" overtuigt niet, maar
roept eerder twijfel op.
Wie zich afvraagt wat het Friese werkwoord skreppe betekent, vindt
in het handwoordenboek van de „Fryske Akademy" van H. S. Buwalda
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e.a. : „met ijver, ingespannen werken ; haastig, met inspanning lopen".
Er zijn dus twee elementen te onderscheiden bij het werken of lopen :
(1) de inspanning en (2) de haast en voor de etymologie is het van belang
te weten welk element het oudste kan zijn. Tot dusverre bestond daarover geen twijfel. Zo delen Sytstra en Hof (246) over skreppe mee :
„Eigenlijk 'zich schrap zetten', doch hiervoor nooit gebruikt, doch voor
'ijverig iets doen'". Ook een jongere kenner van het Fries, J. K. Dijkstra
(111) vermeldt deze betekenis en voegt eraan toe : „eig. 'zich schrap
zetten'".
Voor dit laatste vinden we bij Buwalda c.s. onder sferep de reflexieve
infinitief jin (to) skrep sette „zich schrap zetten ; zich erg inspannen,
goed zijn best doen". Hieruit blijkt dat skrep het Friese equivalent is
van schrap. Uit het net aangehaalde reflexieve werkwoord blijkt dat het
woordenboek het onbepaalde reflexivum jin gebruikt bij de infinitieven.
Bij Ureland vinden we echter passim him of har bij de infinitief. Maar
ik wil niet op alle slakken zout leggen, want ik waardeer het, als buitenlanders de moed opbrengen en de moeite nemen zich in te werken in het
Nederlands en het Fries. Bijna dagelijks merk ik hoeveel moeite dit kost.
Dat er in Friesland ook een vorm skrippe voorkomt naast skreppe
(Hof 162), zal in dit verband wel bijkomstig zijn (Spenter 87, n. 483).
Buiten Friesland heeft ook Tessel skreppe „klaarmaken, zich haasten om
klaar te komen" en skrep erfóór sitte „neerzitten met het vaste voornemen
het werk eens flink aan te pakken" (Keyser). In Groningen betekent
schrippen volgens Ter Laan „zwoegen, zich schrap zetten". Op grond
van deze eerste verkenning ziet het er naar uit dat het element van de
inspanning, het zich schrap zetten, op het verband met schrap wijst en
dat het element van de haast wel jonger zal zijn.
Doordat Ureland misschien vooral oog had voor skreppe als werkwoord met de betekenis „zich haasten", heeft hij het etymologisch
verband met Nederl. zich schrap zetten verwaarloosd. Maar het wachten
is nu op de argumenten voor Ureland's etymologie van skreppe : uit
*sik reppe.
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DE (DIALECT)GRENZEN VAN ZEELAND (2)
Het eerste vervolg op „De (dialect)grenzen van Zeeland (I)" {Taal
en Tongval 31 (1979), 194-221) zal, zoals ik reeds a.w. p. 221 meedeelde,
handelen over de dialectologische ontwikkeling en hedendaagse stand
van zaken in het Zeeuws-westelijk Noordbrabantse grensgebied langs
Eendracht en Schelde. Om de opzet van dit tweede artikel zo veel mogelijk gelijk te houden aan die van het eerste, heb ik mij de samenstelling
als volgt gedacht :
1. een schets van de taaitoestand in westelijk Noord-Brabant in de
latere middeleeuwen, in het bijzonder de 15e eeuw, waar mogelijk
vergeleken met die van het aangrenzende Zeeuwse gebied ;
2. gegevens over de dialecten in het Noordbrabants-Zeeuwse grensgebied i 1870, in hoofdzaak ontleend aan het Algemeen Nederduitsch
en Friesch Dialecticon van Johan Winkler (Den Haag 1874) ;
3. het materiaal van enkele Westbrabantse plaatsen in de buurt van
Eendracht en Schelde, dat Blanquaert en Meertens i 1935 verzamelden
voor hun Dialectatlas van de Zeeuwsche eilanden (Antwerpen 1939) ;
4. mededelingen over de taaitoestand in oostelijk Zeeland en westelijk
Noord-Brabant in de jaren 1960 en 1970, hoofdzakelijk verkregen door
bandopnamen van het P. J. Meertens-instituut te Amsterdam en voor een
kleiner deel door andere informaties.
1. Schets van de taaitoestand in de latere middeleeuwen
Belangrijk materiaal vond ik in de serie kaarten achter de Hollandse
Dialektstudies van K. Heeroma (Groningen/Batavia 1935), op aanwijzing
van de schrijver te citeren als L(eidse) T(aalatlas) 1, 2 enz. {a.w. 138). Zoals Heeroma in zijn „Omvang van het onderzoek" {a.w. 4) meedeelt, heeft
hij „behalve de Hollandse teksten
ook die uit
westelijk NoordBrabant en Zeeland
in het onderzoek betrokken". Het woordmateriaal van deze plaatselijke teksten, sommige van omstreeks 1400,
maar vele van later, werd op bovengenoemde kaarten genoteerd en zo
ontstond een overzichtelijk beeld van de taaitoestand in een aantal
steden van het in dit artikel besproken gebied.
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Voor westelijk Noord-Brabant maakte Heeroma, blijkens zijn verantwoording van de geraadpleegde teksten (a.w. 5/6), gebruik van de Oude
Hechten van Steenbergen (Oud. Vad. Recht l e R. n° 20), voor het onmiddellijk aangrenzende Zeeuwse gebied zijn als bronnen opgegeven: Bronnen
tot de Geschiedenis van Middelburg in den Landsheerlijken tijd (R.G.P. 54,
61 en 75) en Rechtsbronnen van Zierikzee (Oud Vad. Recht 2 e R. n° 9),
waarvan ook ik bij de voorbereiding van mijn dissertatie in ruime mate
gebruik maakte (eigen afkorting : Rbr. Zie.). Interessant is, dat Heeroma
daarnaast ook twee bronnen citeert die betrekking hebben op het in
mijn hieraan voorafgaande artikel (T. en T. 31, 194 volg.) uitvoerig
besproken „Antiqua Zelandia", t.w. : Keuren van Geervliet (Versl. Med.
Oud Vad. Recht II, 82) en De Middeleeuwsche Keuren der stad Brielle
(Oud Vad. Recht 2 e R. n° 2). Voor laastgenoemde stad citeerde ik in
„De (dialect)grenzen van Zeeland (I)" uitvoerig uit Jan Matthijssen,
Rechtsboek van Den Briel (Oud Vad. Recht l e R. n° 1). Beide Brielse
rechtbronnen kunnen nu, waar nodig, vergeleken worden met die uit het
overige Zeeuwse en Westbrabantse gebied.
Wij komen thans tot de bespreking van het reeds hierboven vermelde
kaartmateriaal uit de Leidse Taalatlas. Reeds op LT 2 blijkt Steenbergen
door de ontrondingsvorm sticken „stukken" de oostelijkste plaats te zijn
waar deze ingwaeoonse en in het bijzonder Zeeuwse delabialisaties voorkomen. Het staat in dit opzicht volkomen op een lijn met Middelburg,
Zieriksee en Den Briel, hetgeen Heeroma (Holl. Dialekst. 12) de opmerking ontlokt : „Westelijk Noord-Brabant was in de Middeleeuwen blijkbaar Zeeuws getint (Steenbergen)".
We zullen hiervan in de genoemde serie kaarten voldoende bevestiging
krijgen. Reeds op LT 3 blijkt Steenbergen met een aantal oostelijker in
Noord-Brabant gelegen plaatsen het woord nieuw te hebben evenals de
Zeeuwse steden Middelburg en Zieriksee. Den Briel blijkt als grensstad
van „Antiqua Zelandia" naast nieuw ook het noordelijker nuw te vertonen.
Op deze grenssituatie van Den Briel wees ik reeds eerder 1 .
LT 4 houdt zich bezig met het probleem : liggen-leggen. Steenbergen
heeft met Middelburg en Zieriksee de vorm liggen. Deze wordt nog in
1964 als ligge geregistreerd voor het gehucht De Heen (I 57 b) vlakbij
Steenbergen (bandopname P. J. Meertens-instituut 232 A), hetgeen doet
veronderstellen dat de vorm met i in deze contreien de oude en oorspronkelijke vorm is.
1
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T. en T. 31 (1979), blz. 195, 199 en 201 (afkorting voor Taal en Tongval).

Den Briel blijkt reeds in de 15e eeuw gekozen te hebben voor het
Hollands-Utrechtse en dus noordelijker leggen.
Schouwen-Duiveland, dat blijkens de notitie voor Zieriksee op de
hier besproken kaart in deze tijd nog liggen heeft, is later voor dit Hollandse verschijnsel niet onvatbaar gebleken1. Voor de latere middeleeuwen
moeten we echter ook hier een Zeeuws-Westbrabantse eenheid aannemelijk achten.
Een dergelijke eenheid lijkt zich ook te manifesteren op LT 11. Daar
is voor Steenbergen, evenals voor het Zeeuwse Middelburg en Zieriksee
en het „oud-Zeeuwse" Den Briel viertien genoteerd. Het tegenwoordige
Zeeuws heeft veertiene2. Afgaande op het kaartbeeld van LT 11 zou men
kunnen concluderen dat deze vorm met -ee- een van de invloeden uit
het oosten is, waaraan „het Nederlandse taalgebied van de oudste tijden
af (heeft) bloot gestaan" (Heeroma, Holl. Dialektst. 9).
Enige vraagpunten leveren LT 9 en 10 op, die resp. de woorden
misse - messe (mest), an - aen en tusschen - twisken, runt - rint in kaart
brengen. Op 9 staat voor Steenbergen en Den Briel an genoteerd. In de
index op het Zierikzeese keurboek van 1485 (Rbr. Zie. 212 volg.) ontdekte
ik eveneens enige malen an (blz. 217, 219, 223), die bevestigd werden
in de artikelen LXIII, LXXXVIII en bovendien in art. LXXXVII.
Dit leidt tot de conclusie, dat an in de loop van de 15e eeuw te Zieriksee
zeker niet onbekend geweest is en Steenbergen dus in dit opzicht op zijn
minst met de Noordzeeuwse steden Den Briel en Zieriksee eenzelfde
beeld vertoont. Blijkens Wdb. Ze. dial. 31/32 komt an in het hele Zeeuwse
taalgebied voor, dus ook in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dit ter aanvulling en correctie van Heeroma's in Holl. Dialektst. 106 op grond van
het materiaal van het AG aarzelend uitgesproken conclusie, dat ZeeuwsVlaanderen aan zou hebben. Dit komt in de uitspraak aon alleen voor
aan de uiterste, niet-Zeeuwse oostrand (Hulst en omliggende plaatsen).
We mogen hieruit afleiden dat an sedert de latere middeleeuwen zich
in Zeeland krachtig gehandhaafd heeft. Voor West-Brabant durf ik
hieromtrent niets met zekerheid te zeggen. Weliswaar hoorde ik tamelijk
1

A. DE VIN, Het dialect van Schouwen-Duiveland 41/42 en 81, noot 1 (proefschr.
Leiden 1952). Verder geciteerd als : Dial. Sch.-D.
2
Mij zeer bekend op Schouwen-Duiveland en verder vermeld voor Kruimngen
(Z.-B.) door J. DEK, Het Kruiningsche Dialect II, 28 (Middelburg 1934). Ook in
de uitdrukking : De brêê(j)ë vêêrtie:ne opstie:re(n) (kinderen) de straat opsturen
(
enz.), Woordenboek der Zeeuwse dialecten 1376 (onder red. van Dr. Ha.
C. M. GHIJSEN, Den Haag z.j. ; voltooid in aug. 1964). (Afgekort als Wdb. Ze. dial.
Verg. J. H. HOEUFFT, Proeve van Bredaasch Taaleigen 718/19 (Breda 1836).
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ver naar het oosten, in Chaam (K 181), in 1959 an in het zinnetje : Niet
te veel róóje deran „niet erg veel rode eraan" (bedoeld waren besjes of
bloemen aan zekere struik of heester), maar bandopname 233 B van
het P. J. Meertens-instituut voor Ossendrecht (I 118) in het Noordbrabants-Zeeuwse grensgebied, opgenomen 18 maart 1964, heeft enkele
malen aon. Dit veronderstelt eerder samenhang met de Oostvlaamse
grensrand van Zeeuws-Vlaanderen (Hulst en omgeving, zie hierboven).
Steenbergen (I 57) en Hoogerheide (I 102a) hebben blijkens de bandopnamen resp. an en ankonvmende (zie hieronder, 4, f).
Het tweede op LT 9 genoteerde woordpaar is misse - messe „mest".
Op deze kaart heeft Steenbergen mes tegenover Den Briel en Middelburg
mis met de voor het Zeeuws typerende i < wg. i (Dial. 8ch.-D. 7). Zou
Steenbergen hier wellicht een uit het oosten afkomstige schrijftaalvorm
vertonen en daarmee als kleine stad wat weifelender tegenover het eigen
idioom hebben gestaan dan grotere steden? ] Feit is in ieder geval, dat
het nabij gelegen De Heen (I 57b) op de bandopname van het P. J. Meertens-instituut (232 A, 17 maart 1964) kunstmis „kunstmest" heeft. Zou
zich hier evenals bij het eveneens op deze band opgenomen ligge (zie
hierboven, p. 138) de Zeeuws-Westbrabantse eenheid openbaren waarvan
Dr. Stroop zo vaak spreekt in zijn boekje „Sprekend een Westbrabander" ? 2
Een vraagpunt levert eveneens het op LT 10 voor Steenbergen opgetekende tusschen op. Hier hebben zowel Middelburg als Den Briel twishen.
Het door mij in T. en T. 31 (1979), 195 volg. meermalen geciteerde
Bechtsboek van Den Briel van Jan Matthijssen heeft echter tusschen
(a.w. 7 en T. en T. 31 (1979), 198). Wanneer wij hierbij nog aantekenen
dat reeds de Middelburgse keure van 1254 tusche3 heeft, lijkt er toch
ook voor tus(s)che{n) wel redenen aanwezig voor een Zeeuws-Westbrabantse eenheid in de middeleeuwen.
De kaart waert - weert, enz. (LT 12) levert geen enkel probleem op.
Zij beeldt een duidelijke tegenstelling west en zuid tegenover noord en
oost uit, waarbinnen Steenbergen met Den Briel, Zieriksee en Middelburg
het zuidwestelijke waert vertoont, naar mijn mening zeer waarschijnlijk
met de Zeeuwse ae-uitspraak (verg. T. en T. 31 (1979), p. 196). Een
1

HEEROMA, Holl. Dialektst. 6 en 24 (= K. HEEROMA, Hollandse Dialektstudies,
Gron./Batavia 1935).
2
Jan STBOOP, Sprekend een Westbrabander, Amsterdam 1979. O.a. op blz. 53
en 61/62. Afgekort : Jan STBOOP, Sprekend enz.
3
J. HUIZINGA, Verzameld Werk I, 563, noot 4 (Haarlem 1948).
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Zeeuws-Westbrabantse samenhang voor 1550 lijkt zich ook hier te
manifesteren.
Op de kaart Burgemeester (LT 14) vertoont Steenbergen eveneens
enige overeenkomsten met het aangrenzende Zeeuwse en Oudzeeuwse
gebied. Met Zieriksee heeft het het eerste lid van de samenstelling borgegemeen, met Geervliet, Zieriksee en Middelburg het tweede lid -meester.
Een bewijsplaats uit Bergen op Zoom van de tweede helft der 15e eeuw :
der kerken wercmeester1, kan ons bevestigen dat -meester in die tijd ook
verder in westelijk Noord-Brabant bekend is geweest.
Op LT 16 is voor Steenbergen geslegen genoteerd evenals voor Den
Briel, Zieriksee en Middelburg. Ook hier blijkt dus een Zeeuws-Westnoordbrabantse eenheid in de latere middeleeuwen.
Het tegenwoordige Zeeuws heeft overwegend (g)esloge(n) (Wdb. Ze.
dial. 870). De voor Schouwen-Duiveland reeds ^ 1950 als „ouderwets"
opgegeven vorm esleehe (Dial. Sch.-D. 45) komt nog voor in een beperkt
aantal over heel Zeeland verspreide plaatsen en in het stadje Goedereede
(Goeree I 20). Zie Wdb. Ze. dial. t.a.p. en verg. Van Weel, Het Dialect
van West-Voorne (proefschr. Amsterdam 1904) 73, § 199.
LT 17 (kaart Bracht - Brocht, Ambacht - Ambocht) toont wederom de
Zeeuws-Westbrabantse samenhang na 1400. Aan de hoekpunten van de
driehoek Den Briel - Steenbergen - Middelburg staat brocht genoteerd en
het woord ambocht is behalve voor de drie genoemde plaatsen ook opgetekend voor Zieriksee. Weliswaar heeft Steenbergen naast ambocht ook
ambacht, maar dat kan, aldus Heeroma (Holl. Dialektst. 29) „ergens uit
Zuid-Brabant" opgedrongen zijn. Uit het discussiestuk van Jan STROOP,
Lexikale barrières en het lexikale vakuüm (symposium Werkverband
Dialektologie 15 maart 1980 Amsterdam) zou echter, op voorwaarde
dat er bij ambacht noch van lexicale barrières noch van een lexicaal
vacuüm sprake is, ook afgeleid kunnen worden dat het „uitstralingspunt"
Antwerpen en onmiddellijke omgeving geweest is, hetgeen door de snelle
opkomst van Antwerpen in de 15e eeuw niet onwaarschijnlijk zou hoeven
te zijn. LT 17 geeft hierover echter geen uitsluitsel.
Een dergelijke vraag blijft ook omtrent de herkomst van het op
LT 18 vragenderwijs voor Steenbergen genoteerde af. De vage aanduiding
van Heeroma (Holl. Dialektst. 29) : „Af schijnt uit het Zuidoosten te
komen", brengt ons niet veel verder. Daar echter ook of voor Steenbergen
genoteerd is, vertoont het in dit opzicht wederom zo'n sterke samenhang
1

Kom en zie (Een gids voor de goede stad Bergen op Zoom en haar omgeving,
Bergen op Zoom 1957), blz. 9. Nader geciteerd als : Kom en zie.
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met de aangrenzende Zeeuwse (en Oudzeeuwse) steden Middelburg,
Zieriksee en Den Briel, dat ik het er, in tegenstelling tot Heeroma (a.w.
30), op durf te wagen of in Steenbergen de normale vorm te noemen.
Op de kaart vuur - vier (LT 19) lijkt deze Zeeuws-Westbrabantse
samenhang ontegensprekelijk. Steenbergen heeft met Den Briel, Zieriksee
en Middelburg de westelijke en in het bijzonder ook nu nog Zeeuwse
vorm vier (Wdb. Ze. dial. 1066/67).
De Westbrabants-Zeeuwse eenheid wordt tot slot bevestigd op de
kaart LT 22, waarop resp. de varianten sol - sel en vleesch - vleysch
getekend zijn. Voor de persoonsvorm van „zullen" blijkt Steenbergen
met Zieriksee en Middelburg de Zeeuwse vorm met a te vertonen, terwijl
Den Briel, zoals ook reeds bleek uit Bechtsboek Den Briel, OVR l e B..,
nr. 1 (zie ook T. en T. 31 (1979), p. 195 en 201), de noordelijke vorm
sel heeft. Ten opzichte van vleesch blijkt echter Den Briel met Steenbergen,
Zieriksee en Middelburg op volkomen gelijke voet te verkeren. Heeroma
(Holl. Dialektst. 33) tekent hierbij aan dat te Zieriksee ook vleys voorkomt. In het huidige dialect van Sch.-D. is vleis de enig voorkomende
vorm. In Dial. Sch.-D., p. 61 heb ik betoogd, dat ik hiervoor „ontlening"
uit de Zierikzeese rechtstaal zeer waarschijnlijk acht.
De historische kaarten 1-22 van de Leidse Taalatlas leiden ons meermalen tot de conclusie dat een Westbrabants-Zeeuwse taaleenheid in de
latere middeleeuwen een realiteit is. In de geschiedenis zijn voor deze
eenheid verschillende en zeer uiteenlopende verklaringen te vinden :
1. het grondgebied van de „kleine" gouw Strijen, dat zich in de
vroegere middeleeuwen van de Zuidhollandse eilanden via westelijk
Noord-Brabant naar alle waarschijnlijkheid uitstrekte tot aan de huidige
grens met Zeeland1, maar blijkens toponymische aanduidingen uit de
latere middeleeuwen zich heeft uitgebreid op het huidige Zeeuwse gebied,
met name op Tolen. We vinden daar o.a. als naam van een afgedaalde
1

Aldus A. A. WEIJNEN, Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant
(proefschr. Nijmegen 1937), 207. Nader geciteerd als WEIJNBN, Onderzoek. Op
kaart 2 (linkergedeelte) : De Nederlanden tot ± 1100, in M. G. DE BOEB en H. HETTEMA Jr., Kleine Schoolatlas der Vaderlandse en Algemene Geschiedenis, 7e dr,
Zwolle 1939, strekt de gouw Stria zich uit van een gebied westelijk van Thuredrecht
(het latere Dordrecht) in regelrecht zuidelijke richting langs de Maas- en Scheldedelta tot de hoogte van het huidige eiland Tolen. Uit het kaartbeeld laat zich
gemakkelijk aflezen, dat er in dit deltagebied in staat van wording geen enkele
scherpe grens te trekken viel. De naam van de oude gouw Stria leeft nog voort,
in de uitspraak van de plaatsnaam Strijen (K 124) : Strien.
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zeearm in de omgeving van Poortvliet de Striene, als poldernamen de
Oud- en Nieuw-Strijen-polder1 en zuidelijk van Poortvliet Strijenham ;
2. de vrij kleine afstand tussen de Zuidbevelandse en Westbrabantse
oever van de Schelde voor de zestiende eeuw 2 ;
3. invloed van Zeeuwse heren (en abdijen) in (West)-Brabant en van
hun Brabantse evenknieën in Zeeland 3 ;
4. economische relaties tussen Zeeuwse en westelijk Brabantse steden
als Reimerswaal, Tolen en Zieriksee enerzijds en Bergen op Zoom,
Oudenbosch en Steenbergen aan de andere kant 4 ;
5. de na het begin van de vijftiende eeuw snel stijgende economische
en culturele macht van Antwerpen, die in het hele Zeeuwse en Westbrabantse Scheldegebied onvermijdelijk ook taaiinvloed tot gevolg zal
hebben gehad. Antwerpse invloed, die ik hierboven reeds voorzichtig
suggereerde bij de bespreking van de taalkaart LT 17 naar aanleiding
van de herkomst van ambacht, kan zich in noordelijke richting naar
Zeeland en West-Brabant verbreid hebben en vandaar kunnen beide
gewesten onderling en wederzijds eikaars taal beïnvloed hebben.
Op grond van het bovenstaande kan niet precies uitgemaakt worden,
waar en wanneer Zeeuwse taalinvloed op het Westbrabants oorspronkelijk is danwei Westbrabantse invloed op het Zeeuws als oorzaak is
te noemen. In de „betrekkingen tussen de Zeeuwse en West-Noordbrabantse dialecten", titel van een reeds in de tweede helft van de jaren '30
door A. A. WBIJNEN in Onze Taaltuin gepubliceerd artikel5, is waarschijnlijk het principe van de wederkerigheid sterker geweest dan dat van de
eenzijdigheid, zoals ook kan blijken uit de hierboven vermelde historische
verklaringen 1 t/m 5. Wij willen trachten in de volgende delen van dit
artikel na te gaan in hoeverre dit laatmiddeleeuwse beeld in de negentiende en twintigste eeuw zich gehandhaafd heeft danwei gewijzigd is.
2. Gegevens over de dialecten in het Noordbrabants - Zeeuwse
grensgebied ± 1870
Bij mijn raadpleging van Johan WINKLER'S Algemeen Nederduitsch
en Friesch Dialecticon I (Den Haag 1874 ; afgekort : WTINKLEB, Dial.
1

M. VAN EMPEL en H. PIBTBBS, Zeeland door de eeuwen heen I, 72 (Middelburg
MCMXXXV). Zie ook : WBIJNBN, in Bijdr. en Med. Dial. Comm. VI, 21.
2
W. A. VAN HAM in Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 4 (1978),
83. Verder aangehaald als Hist. Jaarb. Z.- en N.-Bev. met jaargang en jaartal.
3
id. 4 (1978), 84/85.
4
id. 4 (1978), 89.
6
7 (1938), 262-279.
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met deelcijfer en pagina) bleek daarin lang niet zoveel informatie over
de westelijk Noordbrabantse dialecten ^ 1870 en hun relatie(s) tot de
aangrenzende Zeeuwse voor te komen als in het tweede deel van het
genoemde werk (zie hierover T. en T. 31 (1979), p. 202 volg.) omtrent
het dialect op Voorne in diezelfde tijd. Bovendien spreekt Winkler zichzelf tegen door a.w. I, 294 op te merken dat „in het westen
, de
zeeuwsche en brabantsche tongvallen scherper tegen elkander over
(staan)" dan het Brabants elders in de provincie tegenover andere
dialecten (als voorbeeld noemt hij hierbij het grote verschil tussen het
dialect van Bergen op Zoom en Tolen !), terwijl hij a.w. I, 316 juist
beweert, dat „in het westelijke gedeelte van Noord-Brabant
de
brabantsche tongval eensdeels in het maashollandsch van zuidelijk ZuidHolland, anderdeels in het zeeuwsch van Tolen over(gaat)". Bergen op
Zoom geeft hij hierbij uitdrukkelijk als voorbeeld van deze overgangssituatie.
Met deze laatste uitspraak lijkt Winkler volledig de omvang van de
„kleine" gouw Strijen te bevestigen, die ik hierboven (p. 142) uit Weijnen's
proefschrift aanhaalde als historische verklaring voor een WestbrabantsZeeuwse taaleenheid in de latere middeleeuwen. Dat Winkler in eerste
instantie tot een geheel andere conclusie kwam, is overigens niet vreemd.
Toen ik zo'n vijfenveertig jaar geleden vanuit het Zeeuwse SchouwenDuiveland mijn eerste schuchtere stappen zette op het moeilijke terrein
der dialectvergelijking, en evenals mijn onvergetelijke leermeester
Kloeke, op de fiets iets te weten trachtte te komen over het dialect in
Nieuw-Vosmeer, De Heen, Steenbergen en andere Westbrabantse plaatsen, leek dit bij eerste waarneming volkomen tegengesteld aan dat van
mijn streek van herkomst 1 , in het bijzonder door de ij en ui, die in
West-Brabant in overwegende mate in de plaats gekomen waren van
de oude i en u. Eenzelfde indruk kan men krijgen bij het horen van de
nadrukkelijke tweeklanken die in het dialect van Piershil (I 29) in de
westelijke Hoeksewaard bovengenoemde oorspronkelijke klinkers hebben
vervangen 2 . Bij nader inzien blijken echter hier evenals in de Westbrabantse dialecten talrijke overeenkomsten met het Zeeuws te zitten 3
1

Eenzelfde indruk heeft nog steeds mevr. J. van Nieuwenhuijze-Boot, afkomstig van Schouwen-Duiveland, maar sinds jaren woonachtig te Kladde (Lepelstraat I 78a). Zij schreef mij onlangs : „Het heeft mij n.1. altijd verwonderd dat,
gezien de kleine afstand, er in het dialect zo'n groot verschil is".
2
T. en T. 31 (1979), 216.
3
Zie A. WEIJNBN, Merkwaardige overeenkomsten tussen de woordenschat
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en die zullen ook Winkler niet ontgaan zijn. Hij noemt althans voor
wat de uitspraak betreft de procope van de h in noordwestelijk NoordBrabant (met name te Bergen op Zoom !, Dial. I, 316) en vermeldt deze
ook voor het veel oostelijker gelegen Breda (a.w. 308), dat we dialectologisch nog juist tot West-Brabant mogen rekenen, als „de isoglossenstreng bij de Donge v ' de grens vormt tussen het West- en Middenbrabants.
Een tweede oorzaak voor Winkler's aanvankelijke twijfel aan de
overeenkomst(en) tussen de Zeeuwse en Westbrabantse dialecten kan
gelegen zijn in het feit dat er na de overstromingen van de 16e eeuw en
de daardoor veroorzaakte ondergang van de stad Reimerswaal en het
omliggende land (Verdronken land van Reimerswaal !) een onmetelijke
watervlakte ontstond tussen het overgebleven Zuid-Beveland en de
streek bij Bergen op Zoom. Het oude kontakt tussen Zeeland en WestBrabant werd daardoor grotendeels verbroken en in de volgende eeuwen
pas weer langzaam hersteld door nieuwe inpolderingen en de voltooiing
van de Kreekrakdam in 1867 2. Het kan niet anders of hierdoor zijn
ook oude taaikontakten verloren gegaan of slechts minimaal in stand
gebleven. Pas in de loop van de 19e en het begin van de 20e eeuw ontstonden er, mede door maatschappelijke oorzaken, nieuwe kontakten,
die ook oude taalovereenkomst(en) tot nieuw leven gewekt kunnen
hebben. Wij komen hierop bij het bespreken van de ontwikkeling in de
eerste helft van de twintigste eeuw nog nader terug.
Interessant is ook, dat Winkler op de hierboven aangehaalde plaats
{Dial. I, 316) het gehucht De Heen (I 57b) bij Steenbergen aanduidt
als De Heene. Een dergelijk toponiem zonder apocope is eveneens Zegge
tussen Oudenbosch en Rozendaal (zie ook J. H. HOETTFFT, Proeve van
Bredaasch Taaleigen, Breda 1836, blz. 701), maar dit hoorde ik reeds in
het begin van de jaren '40 door iemand uit Fijnaard (K 152) aanduiden
als De Zeg. Naar ik meen wordt het gehucht Kladde in de buurt van Steenbergen door de plaatselijke bevolking steeds De Klad genoemd 3 . Hieruit
zou men kunnen afleiden dat pas in de loop van de 20e eeuw deze vanwege
hun oorspronkelijke slot-e Zeeuws aandoende plaatsnamen geapocopeerd
der Zeeuwse eilanden en die van Brabant, in Bijdr. en Med. Dial. Cornm. VI,
15 volg.
1
a.w. 35 met verwijzing naar O.Tt.7 (1938), 262 volg. Zie ook WEIJSTEN,
Nederlandse Dialectkunde, p. 338 (l e dr., Assen MCMLVIII).
2
Hist. Jaarb. Z.- en N.- Bev. 4 (1978), 89/90.
3
Dit werd mij onlangs bevestigd door mevr. J. van Nieuwenhuyze-Boot aldaar.
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zijn. In de tweede helft van de 19e eeuw bleek uit deze toponymische
woordvormen echter nog overeenkomst met het aangrenzende Zeeuwse
taalgebied. Verg. de Flakkeese plaatsnamen Oude en Nieuwe Tonge, nu
vooral in Oostflakkee zonder de slot-e uitgepsroken, maar blijkens
H. C. LANDHEER, Het Dialect van Overflakkee, Assen MCMLV, blz. 56
is deze „e-apocope van jonge datum" en moet in hoofdzaak pas tegen
het einde van de 19e eeuw en daarna op gang gekomen zijn. Van Haeringen noemt deze apocope een „brabants-hollandse neiging" (zie bij Landheer, a.w. 55, noot 2). In ieder geval stuiten we hier op een merkwaardige
parallel tussen het Westbrabants en Oostflakkees als Noordzeeuws
dialect, die literair bevestigd wordt door de aanduiding voor (Oost)Flakkee in een van de Merijntje Gijzen - romans van A. M. DE JONG :
„'t Land van Flakkee ..., oonder d'Ouwe Tong" (Merijntje Gijzen's jonge
jaren, 142, Amst., 1949). De Jong was geboren te Nieuw-Vosmeer (I 57a).
Het is jammer dat Winkler in zijn hoofdstuk Noord-Brabant (XVIII,
Dial. I, 294 volg.) geen voorbeelden opgenomen heeft van „de gelijkenis
van den verlorenen zoon" in de dialecten van het Noordbrabants-Zeeuwse
grensgebied. Weliswaar schrijft hij a.w. 316, dat „vertalingen van de
gelijkenis des verloornen zoons in de tongvallen van de stad Bergen op
Zoom en in dien van het gehucht de Heene" (zie hierboven, p. 145)
in zijn bezit zijn, maar hij heeft deze vanwege de te geringe afwijkingen
niet behandeld. Ik zal proberen deze „vertalingen" te achterhalen en
dan te bekijken in welk opzicht zij slechts weinig afwijken (van het
Westnoordbrabants en Zeeuws ?) 1 .
Van westelijk Noord-Brabant heeft Winkler eigenlijk alleen „de gelijkenis van den verlorenen zoon" opgenomen in het dialect van het tamelijk
ver oostwaarts gelegen Rijsbergen, K 180 (Dial. I, 306 volg.). Hierin trof
ik een paar interessante details aan, die zouden kunnen leiden tot de
voorzichtige onderstelling dat een Zeeuws-Westbrabantse taaiovereenkomst in vroeger tijd vrij ver naar het oosten merkbaar was, maar dat
in later eeuwen, mogelijk door taalinvloed uit het Antwerpse of ZuidBrabant 2 , deze eenheid en samenhang verbroken is. Men zou in dit opzicht
van een „uiteengeslagen massief" kunnen spreken. Illustratief voor
deze onderstelling is het volgende :
1. de Zeeuws aandoende ae, die voorkomt in de woorden aermoei,
1

Bedoelde „vertalingen" bleken na zorgvuldige nasporingen van de heren
Goeman en Hogerheijde niet op het P. J. Meertensinstituut te Amsterdam aanwezig te zijn. Andere nasporingen hebben tot nu toe evenmin succes opgeleverd.
8
Verg. Jan STROOP, Lexikale barrières enz. (zie hierboven, p. 141).
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KAART 1.
-£ of apocope in toponiemen
en andere woorden.

(g) -e alleen in toponiem
A eigen (of naburig) toponiem met -e voor 1600, resp. 1900 (of nog in schrijftaal) en
met apocope na 1900 (ook in andere woorden)
•

-e = auslaut overwegend in andere woorden

H " e en apocope komen beide voor
•

apocope in andere woorden

9 -e in toponiem en overwegend in andere woorden
C» toponiem met -e in schrijftaal, maar apocope in spreektaal (andere woorden
overwegend -e)
EB sterk verminderde e-woorden, voortschrijdende apocope
«3 toponiem met -e in spreektaal, maar apocope in schrijftaal (andere woorden
overwegend -e)
• apocope in andere woorden met kleine rest(en) van -e
li

apocope in naburig toponiem en andere substantiva, soms -e in andere woorden

n -e.in naburig toponiem, andere woorden -e of apocope

Vanwege de algemeen gebruikte spreektaalvorm Menheerse zou Middelhamis (I 25)
beter de aanduiding (g) kunnen hebben.
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vaerkes (2x ), gaere „gaarne"; dit laatste woord is oorspronkelijk Zeeuws
en Zuidnederlands en heeft in de loop van de 20e eeuw steeds meer
terrein verloren aan woorden van het type „graag", verg. T. en T. 31
(1979), p. 209. De ae is sterk verlengd in waeaerd (2x) en doet vanwege
de gelijke schrijfwijze eenzelfde uitspraak veronderstellen als bij de
aeae's van de in dezelfde tijd medegedeelde „gelijkenissen" in het dialect
van (De) Tinte (Dial. II, 163 volg.) en van Burg op Schouwen (a.w.
182 volg.) ;
2. oan „aan", dat hetzelfde is als het tot na 1960 in Ossendrecht
(1118) en de oostelijke grensrand van Zeeuws-Vlaanderen bekend gebleven
aon (zie hierboven, p. 140). Ook bij A. M. DE JONG, De martelgang van
Kromme Lindert, passim (16e dr., Amst. 1964) ; 1
3. alti „altijd" (2x), blijkbaar het enige toendertijd te Rijsbergen
opgetekende i-relict. In scherpe tegenstelling hiertoe staat het in hetzelfde vers (29) voorkomende hek „kijk", waarin de oude i via diftongering weer een monoffcong (e) geworden is ;
4. den diejen „die", nadrukkelijk aanw. vrnw., evenals op Sch.-D.
(Dial. Sch.-D. 40) ;
5. (deur)gebrocht, in overeenstemming met het op de laat-middeleeuwse kaart LT 17 voor Steenbergen, Middelburg en Den Briel genoteerde brocht, dat blijkens Heeroma, Holl. Dialehtst. 29 in die tijd ook
te Breda voorkomt. Interessant is hierbij zijn t.a.p. gegeven commentaar :
„Het heeft er dus alle schijn van, dat de acht-vormen zelfs in NoordBrabant niet inheems zijn geweest".
Dussen (K 128) in het Land van Altena (WINKLEK, Dial. I, 309 volg.),
dat niet meer tot westelijk Noord-Brabant behoort, toont ons toch
enkele verrassingen. Zo vallen daar a° 1870 op :
1. ielk „elk", waarbij Winkler (a.w. 313) aantekent dat het ook
Westbrabants en Tools is. Op Sch.-D. was het ± 1950 reeds ouderwets
geworden (Dial. Sch.-D. 41) ;
2. de zeer open uitspraak van de e in nat „net" en wal „wel", die
Winkler t.a.p. ook typisch Zeeuws noemt en die ik voor het dialect van
Sch.-D. heb aangeduid met d (Dial. Sch.-D. l ) 2 ;
1

Intussen is hiermee de onzekerheid omtrent an - aon in West-Brabant niet
verminderd, verg. hierboven (p. 139) mijn opmerkingen bij de bespreking van LT 9.
2
In het uiterste zuiden van ons taalgebied is deze uitspraak wsoh. tot op heden
bekend gebleven in Belle/Bailleul (Fr. -VI.), N 162. Zie Willem PÉE en E. BLAN148

3. hortje „poosje", dat nog steeds bekend is in het Flakkeese Ooltgensplaat K 122 (zie ook LANDHBEE, Dial. Overfl. 187a) en in het westelijk
Hoeksewaardse Piershil I 29 (bandopname Meertens-instituut nr. 479,
20 maart 1968 ; zie ook T. en T. 31 (1979), p. 218). Het heeft zich in het
Zeeuws-Hollandse en Brabantse deltagebied blijkbaar vrij ver naar het
oosten verbreid;
4. gewist „geweest", dat naar ik meen ook nu nog in West-Brabant
en zeker in Zeeland algemeen verbreid is (Wdb. Ze. dial. 1136a). (G)eweest
gaat, aldus Dr. Ghijsen t.a.p., bij jongeren overwegen en was in Zieriksee
(I 49) reeds op het einde van de vorige eeuw de courante vorm (Kron.
Zeem. (Sch.-D.) 4 (1979), 66) (afkorting van Kroniek van het land van
de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) met jaargang, jaartal en pag.).
Eerder had Winklër (Dial. I, 309) meegedeeld, dat „de uitspraak
der scherpe ... e en o overeenkomt met de hollandsche tongvallen van
de monden der Maas en met die van Zeeland". Hij bedoelt waarschijnlijk
dat in het Land van Altena omstreeks 1870 de oorspr. ai en au nog als
tweeklanken werden uitgesproken evenals op Voorne en in Zeeland in
die tijd en ook nu nog (zie T. en T. 31 (1979), 203 volg.). Voor Dussen
wordt deze uitspraak a.w. I, 311 o.a. bevestigd door de spelling van de
woorden hèèal „heel" (vs 29) en döoad „dood" (vs 24).
Ook in de jaren '30 van deze eeuw blijkt het Land van Altena een
overeenkomst met West-Brabant en noordelijk Zeeland te vertonen.
WEIJNEU noemt in zijn proefschrift Onderzoek enz. p. 241, Nijmegen
1937) onder verwijzing naar O.Tt.1 2, 154-157 Jcóön „wang" een Zuidhollands-Noordzeeuws woord. Verg. koane, Dial. Sch.-D. 13) Het komt
t.a.p. op kaart 108 voor langs Hollands Diep, Amer en Bergse Maas en
in enkele plaatsen in het Land van Altena (cursivering van mij, De V.).
Ik zal proberen na te gaan of de verspreiding van dit woord verband
houdt met de grenzen van de „kleine" gouw Strijen (zie hierboven,
p. 142)2.
Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen I, 421 (Antw.
1946) : malik „melk" en a.w. 422 : bala, de naam van de stad in het eigen dialect.
Zie ook Jean-Paul SEPIETER, Vlaemsch Leeren 75 (Duinkerke 1978) : Balie, en voor
de vorige eeuw : E. DE COTTSSEMAKER, Quelques recherches sur Ie dialecte flamand
de France 17 (Duinkerke 1859) : wal „wel".
1
O.Tt., afkorting voor Onze Taaltuin.
2
Op grond van de op p. 142, noot 1, genoemde kaart van De Boer en Hettema
zou men kunnen veronderstellen dat het hier geannoteerde woord en de daarboven
voor Dussen (K 128) genoemde kenmerken zich buiten de oorspronkelijke grenzen
van de „kleine" gouw Strijen als vroeger middeleeuws machtscentrum verbreid
QTJAERT,
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Aan het eind van deze beschouwing over de dialecten in het Noordbrabants-Zeeuwse grensgebied -±_ 1870 zou ook een analyse van de
„gelijkenis van den verlorenen zoon in de tongval van het eiland Tolen"
(WINKLEE, Dial. II, 185-188) van groot belang zijn. Ik zal deze „gelijkenis", vanwege een groter hoeveelheid vergelijkingsmateriaal voor de
20e eeuw, echter liever ter sprake brengen in de delen 3 en 4.
3. Het materiaal van Blanquaert en Meertens voor enkele Westbrabantse plaatsen langs Eendracht en Schelde ± 1935
Aansluitend op de inleiding van mijn eerste artikel over „de (dialect)
grenzen van Zeeland (T. en T. 31 (1979), 194) begin ik met eraan te herinneren, dat Blanquaert en Meertens de opgaven voor Steenbergen (I 57),
Halsteren (I 78), Bergen op Zoom (I 79) en Hoogerheide (I 102a) in
hun Dialectatlas van de Zeeuwsche eilanden (Antw. 1939) zeker illustratief
gevonden zullen hebben voor het door hen onderzochte gebied. Hieronder zal ik de voor deze plaatsen verzamelde gegevens bespreken. Ik
begin in de bovengenoemde volgorde met :
a. Steenbergen I 57 (a.w. 51)
Bij antwoord 4 valt in de zin : spiten izen lastaX wae.Rak de ae van
wae.rek op, waarover Blanquaert en Meertens in hun beschrijving van
de klanken (a.w. XL) opmerken : „ae. 'halflang', open uitspraak van Ndl.
werken (dus meer open dan in zetten)". We kunnen hieruit concluderen
dat deze ae. weliswaar minder lang is dan de ad in het sch.-d. (Dial.
Sch.-D. 1), maar aanmerkelijk langer dan de e in woorden als bed, bek,
ben en zetten. Hij komt de ae op Sch.-Duiveland („nagenoeg dezelfde
vocaal als in fr. serre", zie hierboven t.a.p.) zeer nabij. Dezelfde ae.
komt voor in antw\ 46: vae.rake 1 en minder open en gerekt (vanwege
de schrijfwijze ae) in 44 : aelaft, 2x (verg. slaft in 40).
Antwoord 19 sluit aan op de vraag naar de spin, het spinneweb en
de ragebol. „Spin" is in het Steenbergse dialect spmekop, maar in het
antwoord staat tevens vermeld, dat Steenbergs spin „eetkast" betekent.
Dit is vrijwel hetzelfde woord als het Zeeuwse spinne (Wdb. Ze. dial.
9126 s.v. spinde), dat mevr. Ghijsen t.a.p. localiseert op de Zeeuwse
hebben over de oude zuidgrens van het Sticht Utrecht heen naar het latere Land
van Altena.
1
Verg. Jan STBOOP, Sprekend enz. 44 : „Stekelverreke
waarschijnlijk uit
het Zeeuws".
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eilanden behalve Walcheren, Goeree en West-Flakkee. Oost-Flakkee
heeft met enkele plaatsen op Sch.-D. de „brabants-hollandse" vorm met
apocope spin evenals Steenbergen. Hier openbaart zich een merkwaardige
parallel met de vormverandering in enkele Westbrabantse en Oostflakkeese plaatsnamen (zie hierboven, p. 145).
De A-procope, door Winkler reeds ± 1870 als kenmerkend voor
West-Brabant genoemd (Dial. I, 316), zien we in e.mal „hemel" (28),
slaft, aeteft (40,44) „helft" en slap „help" (45). Ook deze kunnen we
als een onbetwijfelbaar Zeeuws verschijnsel beschouwen. De Zeeuws

h - p r o c o p e of h - u i t s p r a a k
a a n het begin.

Li /j-uitspraak san het begin
B

/7-snlaut of -procope variërend naar leeftijd en geloof

•

overwegende of algemene A-procope

D

in sommige woorden /7-anlaut, in andere /7-procope

^

in meerderheid A-procope
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aandoende tweeklank 18 als vertegenwoordiger van een oorspr. ai (zie
ook WINKLBK, Dial. I, 311), meestal als ua gespeld, komt voor in :
muastsr „meester" (29), XSRISCL „gereed" (30), buasts „beesten, melkvee" (31), in deze bet. typisch Zeeuws, zie Wdb. Ze. dial. 66a s.v. bêêste
(de), en uast „eerst" (49). Het laatstgenoemde woord vertoont bovendien
de Zeeuwse syncope van r voor 5 en st (Dial. 8ch.-D. 17 en Wdb. Ze. dial.,
kaart XV, p. XXVIII).
In antw. 29 vallen verder nog op : sXo.lkindars „schoolkinderen", met
het vooral voor het Noordzeeuws zo typerende ers-mv. (T. en T. 31
(1979), p. 210, noot 3) en gawist „geweest", waarover ik hierboven
(p. 149) reeds het vermoeden uitsprak dat het ook nu nog in West-Brabant,
evenals in Zeeland, algemeen verbreid is. Voor het midden van de jaren
dertig krijgen we hiervan in ieder geval een bevestiging door het ook
voorkomen van gewist1 in Halsteren (I 78) en Hoogerheide (I 102a),
waarvan we de opgaven hieronder nader bespreken.
b. Halsteren I 78 (Dialectatlas Ze. EU. 77)

In antw. 20 treffen we twee typische polder- en kustwoorden aan,
t. w. msTire (weide in de polder die onder water loopt) en sXAra (weide
buitendijks die onder water loopt, aan zee). Bij het eerstgenoemde woord
moeten we vanwege de diacritische tekens aan een lange, tamelijk open
uitspraak van de klinker denken, bij het tweede geven de schrijvers als
toelichting bij de klinker : „als in Ndl. bus", a.w. XL.
Het lijdt geen twijfel of we hebben hier met bij uitstek Westbrabantse
en Zeeuwse deltawoorden te doen. Het Halsterse mE-rire vinden we ongetwijfeld terug in de Hoge Maireweg te Oosterland (Sch.-D.) I 52, waar
deze weg, aldus mijn neef J. A. Beije ald., door een laag en drassig
gedeelte van de polder loopt met o.a. een eendenkooi en vogelbroedplaatsen. In sXAra herkennen we onmiddellijk het Zeeuwse schorre
(Wdb. Ze. dial. 847a s.v. Schor(re)). Bergen op Zoom (I 79) heeft het
woord met de Zeeuwse klinker o : tsXo-ir (Dialectatlas Ze. EU. 79). Blijkbaar vormen de westelijkste rand van Brabant en Zeeland hier een
eenheid tegenover Goeree-Overflakkee met gors (zie Wdb. Ze. Dial.
t.a.p.).
Dyval (28) en e.mal (id.) vertonen resp. de üu als klinker en A-procope
evenals in het Zeeuws, //-procope komt net als in Steenbergen (I 57),
Bergen op Zoom (I 79) en Hoogerheide (I 102a) in dit woord en ook
1

Voor het eiland Tolen gevonden in : Zier. Nieuwsb. 29 maart 1935, id,. 5 mei
en 17 augustus 1938.
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in aelaft „helft" en aelap „help" voor. De reeds hierboven vermelde
tweeklankuitspraak i.a voor de oude ai komt ook te Halsteren voor :
mi.astar (29), bi.asta (31), mi.astarbam, lett. „meesterbaan", d.i. de
Schoolstraat, en verder te Bergen op Zoom : miester (29), bi.este (31),
ianan „ene" (44), i.ast (49) „eerst" (ook hier met Zeeuwse r-syncope
voor s(t), zie ook bij Steenbergen, en Hoogerheide : mi.astar (29), bi.asta
(31). Ondanks kleine verschillen in fonetische notitie (en uitspraak?)
mogen we wel stellen dat i 1935 de westelijkste rand van Brabant en
Zeeland nog dezelfde representant hadden van de oorspronkelijke ai.
Net als in de Zeeuwse dialecten heeft het alg.-Ned. astrant „vrijpostig,
brutaal" een n in de eerste lettergreep. Het luidt te Halsteren : ü.nströ.nt
(43). Verg. Dial. Sch.-D. 18 en Wdb. Ze. Dial. 649a : onstrant, anstrant.
De tamelijk lange open ae-klinker (zie ook bij Steenbergen) komt voor
in aelaft (40 en 44, 3 x ) , tsXaelt (42) „de Schelde" (met „brabants-holl."
apocope, verg. voor Tolen (I 77) : da sXaelda (Dialectatlas Ze. EU. 76) l
en zie voor de hiervoor genoemde apocope in toponiemen hierboven,
p. 145), aelap, baet „bed", maetsaleir „metselaar" en vae-rraka „varken"
(46). Dezelfde klank vinden we te Bergen op Zoom in : gae.ra (31)
„gaarne", aelaft (40 en 44, 3 X ), aelap en baet (45). Ook in de dialectische
uitspraak van de plaatsnaam : baeragan. Te Hoogerheide tenslotte is
de klank aanwezig in wae.raka (32), aelaft (40, 2 x ) , stae-rraka (43),
aelap (45), vae-^raka (46) en in mDlanibae-rraX „Molenberg, wijk te
Woensdrecht". Ook hier ondanks kleine verschillen een grote overeenstemming met de Zeeuwse dialecten.
Vermeldenswaard zijn verder nog voor Halsteren : JAla (44) „jullie"
(verg. Flakkees jüule (LAKDHEEK, Dial. Overfl. 67) en de wijknamen
da mo.la, lett. „de molen'7, d.i. Sint-Antoniemolen en dan o.wa m0.1a
„Oudemolen". Deze vertonen de eu, die thans in Duiveland (Dial. Sch.-D.
59) en op Voorne (T. en T. 31 (1979), 205/206 en 210, noot 2) „ouderwets"
begint te worden.
c. Bergen op Zoom I 79 (Dialectatlas Ze. EU. 79)
Nu wij allerlei gelijke of sterk overeenkomstige verschijnselen reeds
bij Steenbergen en Halsteren behandeld hebben, blijven voor Bergen
op Zoom nog te vermelden :
a) het Zeeuwse ers-mv. sXo.lkmdars (29), dat ook te Steenbergen
(zie hierboven, 152) en Hoogerheide voorkomt;
1

Voor het eiland Tolen in Zier. Nieuwsb. 26 juli 1938.
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b) het ww. mErjta (48) „(in)enten", van een boom gezegd), dat door
zijn gutturale nasaal Zeeuws aandoet. LANDHEER, Dial. Overfl. 42/43
vermeldt deze velarisering o.a. in hayt „hand", hoeyt, hoyt „hond" en
bekayt „bijkans". Iets dergelijks, maar met ingevoegde -e, vinden we in
de verkleinwoorden angetje „handje, gewoonte" (DEK, Kr. Dial. (I), 11)
en mangetje „mandje" (PEE, Nederl. Dimin. 99) 1 . Bij de bespreking van
de bandopname van het P. J. Meertensinstituut (nr. 519, 5 augustus
1968) in deel 4 zullen we zien, in hoeverre „Baengen" de hier en hoger
genoemde Zeeuwse verschijnselen op het eind van de jaren'60 bewaard
heeft.
d. Hoogerheide I 102a (Dialectatlas Ze. Eil. 105)

Ook voor Hoogerheide behoeven we na de bespreking van een aantal
met Steenbergen, Halsteren en Bergen op Zoom gemeenschappelijke
verschijnselen onder a, b en c hierboven nog slechts enkele interessante
details te noemen. Deze zijn :
a) na gauwgru.et (20) „ligusterhaag", dat als 'n gauwgrööten „Canadese
populier" bekend is in een groot deel van het Zeeuwse gebied (Wdb. Ze.
dial. 257), o.a. te Tolen (stad) en op Sch.-D. Te Oosterland (I 52), waarvan
Dr. Ghijsen t.a.p. geen opgave vermeldt, ken ik het woord via mijn
moeder sedert mijn jeugd en het is er, blijkens een recente mededeling
van mijn neef J. A. Beije aldaar, nog steeds bekend. Ook hier een voorbeeld van een gemeenschappelijk Westbrabants en (Noord)zeeuws woord ;
b) g9ro*:p9 (35) „geroepen", evenals te Burg op Schouwen a° 1870
Dial. II, 183). In het alg. op Sch.-D. bekend gebleven met
voorvoegsel -e : eroope, in tegenstelling tot Overflakkees geroope (LANDHEER, Dial. Overfl. 27) ;
c) een voorbeeld van een vaak (maar niet algemeen) in het Zeeuws
voorkomende medeklinkerneutralisatie in de richting van de stemhebbende klank (zie H. C. M. GHIJSEN in O. Tt. 10, 13 volg.) vinden we in
de zin : aekpta bet is wad upliXta, „help dat bed eens een beetje optillen", waarin de t van wat geneutraliseerd is tot een stemhebbende d.
In Dial. 8ch.-D., p. 26 heb ik duidelijk gemaakt, dat deze neutralisatieregel in belangrijke mate niet geldt voor Sch.-D. en N.-Bev. ;
(WINKLER,

d) een aantal toponiemen in Hoogerheide en het nabij gelegen Woensdrecht (I 102) met typisch Zeeuwse klanken of woordvorming zoals :
1
Bandopname 2074 van het P. J. Meertens-instituut vermeldt voor de stad
Tolen (I 77) bangetje „bankje".
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Tit „Dorpstraat" (met Zeeuwse u in het eerste lid), t mart-rje
„het marktje" (met Zeeuws, althans niet alg. Westbrabants verkleiningssufïix)1, den a.amo.la, met eu evenals het Halsterse mo.la „molen", zie
hierboven onder b en het Woensdrechtse molambaeTraX „Molenberg",
E-rldernis „Hildernisse" met het Zeeuwse toponiem nisse in geapocopeerde
vorm 2 , dan inklanu:art „Hinkelenoord", waar de afbakening van administratieve en financiële bevoegdheden tussen Brabant en Zeeland de
eeuwen door zeer moeilijk bleek3, da ZAïtXi.ast „Zuidgeest" en da
ZA.tpu.ldar, beide met een langere, Zeeuws aandoende im-klank, en de
eerste bovendien met de tweeklank i.a < ai, eveneens in het Zeeuws
zeer bekend.
Een tweetal andere informatiebronnen kunnen dit beeld van de
taaitoestand langs Eendracht en Schelde Jz 1935 nog wat vollediger
maken, t.w. :
1. enkele in 1923 door Kloeke vervaardigde en daarna in de Leidse
Taaiatlas opgenomen kaarten van de toenmalige taaitoestand. Ze zijn
evenals de hierboven (p. 138, volg.) besproken kaartjes van de middeleeuwse taaitoestand opgenomen in HEEROMA'S Holl. Dialektst. en worden
eveneens vermeld als LT enz.;
2. een beperkt aantal in 1935 en 1938 in de Zierikzeesche Nieuwsbode
verschenen Toolse dialectschetsen, de vroegere onder titel en pseudoniem
„Bie ons op Thole, resp. Toole" van Aorie van 't Oekje en de latere
met het opschrift „Toolse Brief" van „Flupje". Uit beide series zal ik
citeren met de afkorting : Zier. Nieuwsb. met datum en jaartal.
LT 28 (deminutiva) onthult ons dat in de jaren '20 de uiterste westhoek van Brabant het verkleiningssumx -(t)je had en het gesloten blauwe
kleurvlak dat dit achtervoegsel aanduidt, zich als een smalle rand langs
Eendracht en Schelde voortzet in de richting Hoogerheide (I 102a). Dit
verklaart het ald. door Blanquaert en Meertens (Dialectatlas Ze. Eil. 105)
opgetekende marlje (zie ook hierboven). Op kaart 3. Kerngebieden bij
PEE, Nederl. Dimin. (Tongeren 1936) maakt de bovengenoemde rand
1
Zie de hieronder nader te bespreken kaarten LT 28 (deminutiva) en 3. Kerngebieden bij Pée, Nederl. Dimin. (afkorting voor : Willem Pee, Dialectgeographie
der Nederlandsche Diminutiva, Tongeren 1936).
2
Te vergelijken met de eerder genoemde plaatsnaamapocope in De Heen enz.
(zie hierboven, p. 145). De ongeapocopeerde vorm Hildernisse komt nog voor op
een polderkaart van voor 1583, ontworpen door W. A. VAN HAM, in : Hist. Jaarb.
Z.- en N.-Bev. 4 (1978), 90 en op de 16de eeuwse kaart van de Zeeuwse eilanden
van Jacob van Deventer.
3
id., 92.
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geheel deel uit van de uitgestrekte mengzone met zowel -Jee- alsje-vormen.
Deze laatste blijken in vrijwel geheel Zeeland en een groot deel van Westen Frans-Vlaanderen als een aaneengesloten massief voor te komen. Uit
deze kaartbeelden mogen we concluderen dat het -(%'e-suffix in WestNoordbrabant vanuit Zeeland en de Zuidhollandse eilanden binnengekomen is en in dit geval waarschijnlijk als „protestantsch cultuurgoed"
van na 16001. Interessante parallellen noemt Jan STROOP in Sprekend enz.
op p. 45 volg. en 91, waar uit zijn resp. kaartjes blijkt dat de grenslijn
tussen jij en gij in West-Brabant net bij Steenbergen ligt en die tussen
ajje/agge „als je" van het Hollands Diep naar de Oosterschelde loopt
westelijk van Zevenbergen (K 155) en Bergen op Zoom (I 79).
De kaart Nieuw (LT 28) is volkomen duidelijk. Zeeland en niet alleen
West-, maar ook Midden-Brabant behoren tot het nieuw-gebied, dat zich
op deze kaart uitstrekt van boven het I J in Nbord-holland tot aan de
taalgrens in België en Noord-Frankrijk.
LT 30 brengt de tegenstelling tarwe-weit in beeld, die we voor de
latere middeleeuwen reeds in kaart gebracht zagen op LT 20. Steenbergen
heeft hierop met Breda en Geertruidenberg terwe. Op de kaart Tarwe
tussen 1300 en 1600 (Taaiatlas, afl. 2, nr. 3) worden deze e-vormen nog
nader bevestigd door een tweetal andere Westbrabantse opgaven, o.a.
voor Bergen op Zoom. Een drietal nevenvormen met -a verzwakken
toch niet onze onderstelling, dat West-Brabant in die tijd de gepalataliseerde vorm had. Ondanks het voorkomen van een kleiner aantal
a-vormen op de Zeeuwse eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen doet ook het
laat-middeleeuwse beeld voor Zeeland een in meerderheid palatale klinker
veronderstellen.
We vergelijken nu de toestand op LT 30 met die op de kaart Tarwe
(Taaiatlas, afl. 2, nr. 4). Dan blijken westelijk Noord-Brabant en het
Zeeuwse taalgebied vrijwel uitsluitend e-vormen van het type terw, terve
te vertonen. Slechts voor Goeree-Overflakkee zijn een paar a-vormen
opgetekend. Dat maakt het aannemelijk dat er, gezien dit bij uitstek
agrarisch woord, speciaal op landbouwgebied na de middeleeuwen tussen
West-Brabant en het aangrenzende Zeeuwse gebied (Goeree-Overflakkee
1
Deze onderstelling wint wat martje betreft aan waarschijnlijkheid door het
op LT 8 voor de late middeleeuwen opgetekende merct tegenover het toen reeds
in Zeeland bekende marot (in de huidige Zeeuwse dialecten : mart). De term „protestantsch cultuurgoed" gebruikt PÉE, Nederl. Dimin. 36 na uitvoerige citering van
G. Q. KLOEKE, Die Entstehung der niederlandischen Diminutivendung -tje (Zeit-

schrift für deutsche Mundarten
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18 (1923).

hiervan niet uit te sluiten!) hechte kontakten zijn gegroeid of oudere
opnieuw aangeknoopt.
Op LT 31 wordt het woordpaar bleken - bleiken in kaart gebracht.
Zeeland en West-Brabant blijken eensgezind te „bleiken". Op SchouwenDuiveland is deze ei-vorm en zijn afleiding bleik nog steeds in gebruik,
maar het eveneens tot de groep van oorspr. ai-woorden behorende
teikene „ (onder)tekenen" bleek reeds na de Tweede Wereldoorlog op
Sch.-D. „zeer ouderwets" (Dial. Sch.-D. 12). Voor het eiland Tolen
vermeldt WINKLEK, (Dial. II, 186) a° 1870 nog beteikende. In de hierboven
(p. 155) onder 2 genoemde Toolse dialectschetsen tekende ik als andere
vbb. van ei < ai op : gemeinteuus „gemeentehuis" (Zier. Nieuwsb. 5 mei
1938), bleik (id. 17 aug. 1938).
Tenslotte de kaart LT 32, waarop de umlaut van a en o (laag, groen)
is getekend. Wat groen betreft levert deze kaart niet het minste probleem
op. De grens tussen het gebied met en zonder umlaut is dialectologisch
nagenoeg de grens tussen West- en Midden-Brabant en loopt van de
Biesbosch eerst in zuidoostelijke richting juist ten oosten van Breda en
daarna in zuidwestelijke richting. Westelijk van deze grens, in geheel
West-Brabant en Zeeland, is dus groen de autochtone uitspraak. Een
probleem levert echter de grens tussen laag en leeg op. Die loopt van de
Biesbosch door Hollands Diep, Volkerak en Krammer naar St.-Filipsland
en vandaar door de Eendracht pal zuidelijk naar het Oostvlaamse gebied
ten westen van de Schelde. Dit veronderstelt een starre tegenstelling
tussen laag in het Zeeuwse gebied en leeg in (West)-Brabant, die echter
door de latere waarnemingen achterhaald blijkt te zijn. Wdb. Ze. dial. 529
geeft in overwegende mate de umlautvorm lêêg(e) en ook op Voorne en
in de westelijke Hoeksewaard komt deze voor (KLOEKE, Afr.* 65 en
T. en T. 31 (1979), 200).
Een nadere beschouwing van het materiaal van Blanquaert en Meertens uit de jaren '30, vergeleken met enkele andere taalkaarten en informatiebronnen van omstreeks diezelfde tijd, leert ons dat er niet van zo'n
scherpe dialectgrens langs Eendracht en Schelde gesproken moet worden
als op oudere dialect(en)kaarten, zelfs nog op die in de Atlas van Nederland, blad X-2 (Delft 1968) wordt getrokken. In het laatste deel van ons
artikel hopen wij naar aanleiding van bandopnamen uit de jaren '60 en
'70 van het P. J. Meertens-instituut en ander informatiemateriaal uit de
1

Afkorting voor : Gr. G. KLOEKE, Herkomst en groei van het Afrikaans (Leiden
1950).
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voorafgaande decennia uiteen te kunnen zetten in hoeverre de (dialect)
grenzen tussen Zeeland en westelijk Noordbrabant vloeiend gebleven
zijn.
4. De taaitoestand in oostelijk Zeeland en westelijk Noordbrabant
in de jaren 1960 en 1970
Wij beginnen onze verkenningstocht langs Eendracht en Schelde in
de beide provincies in :
a. Sint-Filipsland (I 56), waarvan het P. J. Meertens-instituut tot zijn grote
spijt geen bandopname beschikbaar had.

Ik kon echter van het Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied in
Middelburg de beschikking krijgen over een geluidscassette met opnamen
van de Dialectendag van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek
te Kapelle (Z.-B.) op 27 oktober 1979. Hierbij bevindt zich een verhaal
in „Fluplands" dialect van mevr. E. v.d. Vlies - van Dijke, waarin de
volgende bijzonderheden opvallen :
<x) het meermalen gebruikte voorvoegsel -ge in voltooide deelwoorden
als kwietgeraekt,

gewist, meegemaekt, opgeouwe „opgehouden" is meer

Brabants-Hollands dan Zeeuws (verg. Kron. Zeem. (Sch.-D.) 4 (1979),
65/66). Het hierbij ook genoemde gewist is echter bij uitstek Zeeuws
en West-Brabants, zie hierboven, p. 152).
(3) het op Sch.-D. thans verouderde ielk „elk" (ielken dag), dat te
Dussen (K 128) a° 1870 werd opgetekend (WINKLER, Dial. I, 313) ;
y) de dorpsnaam Fluplant, met ronding van de I, die soms door het
wat officiëler „Fliplant" wordt afgewisseld ;
8) de soms voorkomende uitspraak van de oude ai als monoftong ee,
b.v. Zeeland, in tegenstelling tot het overgrote deel van het Zeeuwse
en Westbrabantse gebied. In afwisseling met Zeeland ook gehoord in
een voordracht in Tools dialect van mevr. M. W. Blaas te Tolen (I 77)
op diezelfde geluidsband ;
s) oude ew-vormen zoals geweun, zeumer (verg. het Halsterse en
Hoogerheise meute onder 3, b en d).
b. Sint-Annaland I 55 (band P. J. Meertens-instituut 230A, 16 maart 1964)
Eerst dient vermeld te worden dat de uitspraak van de plaatsnaam :
Sintallant, een variant vertoont van het vaak in de Zuidwestelijke delta
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aangetroffen type met verkorting en klinkerreductie aan het begin en
sterke samentrekking van het accent op (een van) de laatste lettergreep(grepen) (T. en T. 31 (1979), 212 volg.). Hier heeft zowel de verkorting als de accentconcentratie in het midden plaatsgevonden. In
klank en woordgebruik vallen op :
a) de gemoderniseerde uitspraak van het -ing = suffix in keuring,
veiling. De spreker vermeldt er uitdrukkelijk bij, dat het vroeger keurehe,
veilehe was 1 (verg. Dial. Sch.-D. 18, noot 1 ; de t.a.p. vermelde -inguitspraak is echter nu verouderd) ;
p) de hier evenals in „Flipland" (zie hierboven) en langs de oostkant
van Eendracht en Schelde bewaard gebleven ew-vormen als geweund,
heweune en zeumer (2x). Het <7e-suffix in geweund doet echter ook aan
moderner taaiinvloed denken ;
y) een op drift zijn van de uitspraak van de oude ai, nu eens als de
typisch Zeeuwse tweeklank êê, dan weer als de moderne monoftong ee
uitgesproken, hetgeen duidelijk blijkt uit de zin : noch hêên twee sant
per uure „nog geen twee cent per uur" (zie ook hierboven onder a) ;
8) een ook bij de oorspr. au gehoorde afwisseling van de diftongische
en monoftongische uitspraak, als monoftong in poos en als tweeklank
in zódrae. Zowel het ene als het andere woord zijn niet oorspr. Zeeuws,
zie ook Wdb. Ze. dial. 7416 en 11916 ;
z) het in het hele Zeeuwse taalgebied verbreide en ook op Voorne
(T. en T. 31 (1979), 206/207) bekende landbouwwoord jóöi;
£) de voornaam lengel „Engel" met de oudere Ie evenals in het te
Bruinisse (I 53) nog bekende ieyelant „Engeland" (Dial. 8ch.-D. 6, 65).
Verg. hierboven bij a : ielk.
De weergave van het dialect lijkt me volkomen betrouwbaar, omdat
op de band ook een paar maal Java wordt genoemd, een buurt in SintAnnaland waar het duchtig kon spoken en waarvan in de volksoverlevering allerlei alarmerende verhalen bekend zijn.
c. Oud-Vosmeer I 76 (band P. J. Meertens-instituut 14A, juni 1970)
en) Als ew-vormen werden gehoord : meuge „mogen", meulenaers2
1

Zie ook Zier. Nieuwsb. 29 maart 1935 : ondekkege „ontdekking".
In de eigenlijke betekenis „molenaar" vonden wehetinZier. Nieuwsb. 29maart
1935. Taaiatlas, afl. 9 nr. 8 geeft het voor een groot deel van Zeeland (+ Overflakkee), West-Brabant, alsmede voor Voorne en Putten en aangrenzende Zuidhollandse eilanden.
2
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„meikevers", weunt „woont". Het woord neutje „borrel" zou ik niet tot
deze oudere Zeeuwse ew-woorden willen rekenen. Het is veeleer een
modern en gemeenzaam „slang"-woord (Van Dale, 9e dr. Den Haag 1970,
s.v. neutje : „2. (volkst.) borrel".) ;
(3) ook hier evenals te Sint-Filipsland, Sint-Annaland en Tolen (I 77,
zie ook hieronder) bleek de oude ai niet meer integraal als tweeklank
te worden uitgesproken. We hoorden : me z'n tweeje(-n) (het voorzetsel
me, „met" is eerder Brabants dan Zeeuws), twee broers naast êêl „heel" ;
y) de oude au blijkt evenmin als tweeklank te worden uitgesproken
in zo ;
8) een oudere ïe is bewaard gebleven in de familienaam Iengelvaert
„Engelvaart" (verg. de voornaam Iengel te Sint-Annaland hierboven) ;
s) niet-Zeeuwse mv.-uitgangen treffen we aan in jonges „jongens"
(verg. sch.-d. jongers) en lakes, laekes „lakens", alle drie zonder n, resp. r.
Ook in dit opzicht kan de situatie ter weerszijden van Eendracht en
Schelde variabel zijn, want Steenbergen, Bergen op Zoom en Hoogerheide hadden ± 1935 de Zeeuwse meervoudsvorm schoolkinders (zie
hierboven, p. 153) ;
^) de uitspraak van de plaatsnaam Bdarehe „Bergen op Zoom"
wordt wel zonder slot-w, maar mèt de zeer open, naar de aa neigende
Zeeuwse aa uitgesproken (verg. Baeregen, p. 154 in de markiezaatsstad
zelf).
De uitspraak van de eigen plaatsnaam is Vosmaer. In de schrijfwijze
Vo/iemaer komt die voor op een kaart van Guillelmus Sulvius (Antw.
1560) naar het voorbeeld van de kaart van Zeeland door Jac. van
Deventer (fragment van deze kaart in Rist. Jaarb. Z. en N.-BevA
(1978), 87).
Van het aan de overkant van de Eendracht gelegen Nieuw-Vosmeer
(I 57a), dat tot in de 19e eeuw een onderdeel van Zeeland bleef vormen 1 ,
bleek op het P. J. Meertens-instituut te Amsterdam geen band aanwezig.
Het dialect van dit dorp (en omgeving) kunnen we redelijk goed leren
kennen in een aantal Westbrabantse romans van de te Nieuw-Vosmeer
geboren schrijver A. M. de Jong (1888-1943). Wij gaan wederom de
Eendracht over en komen nu in :
1
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Hiat. Jaarb. Z.- en N.-Bev. 4 (1978), 8.3.

d. Tolen I 77 (band P. J. Meertens-instituut 2074, 9 november 1976)

De bandopname van Tolen (stad) toont in veel meer opzichten nietZeeuwse kenmerken dan die van de eerder besproken banden van de
dorpen Sint-Annaland en Oud-Vosmeer. Als interessante details vermeld
ik :
a) het vaker voorkomen van aa-uitspraak : waare „waren" (ww.),
anvraage (maar met volt. deelw. (an)gevrooge), fasen (in de zin : in drie
fasen hezöjt „in drie fasen gezaaid"), waarewet „warenwet" (misschien
door de officiële naam beïnvloed), bejaarde, Jaap tegenover de oudere
ae-klinker in : gedaen, aerepels „aardappels", allemae „allemaal" (de
klinker in de eerste lettergreep is echter niet Zeeuws), haen „gaan" en
de persoonsvorm gaet, jaeren, baesis „basis", graeg, Jclaer, paer, lae „laat"

(van laten), plaets (naast het origineler Zeeuwse plalcke, in het bijz. voor
„plaats in de kerk"). De ae blijkt nog wel in de meerderheid, maar er
is een beginnende penetratie van aa ;
P) meermalen een duidelijke ui in tuin(plantjes), vooruit en dito ij
in mijn „mij" ;
y) de gemoderniseerde-ïw<7-uitspraak in veiling, evenals te Sint-Annaland ;
8) het voorvoegsel ge- in volt. dw. is vrij sterk vertegenwoordigd :
gedaen (meermalen), gestoomd, gebrocht, (an)gevrooge, hezójt „gezaaid",
hespoote, uutgewadrlct, gekomme, gewist (ook geweest, met duidelijke

nadering tot de hoofdvocaal in het alg. Ned.), gereien „gereden" ;
s) een merkwaardige, modern aandoende „diftongering" van een ee,
die uit verschillende klinkers ontwikkeld kan zijn : gereien „gereden",
suukerpeien (elders in Zeeland : -peejen). De heer P. Boot te Tolen wees
me nog op het ald. vaak gehoorde twei „twee" (alg. Zeeuws : twêê) ; 1
X,) een grotere voorkeur voor de a in tegenstelling tot origineler
Zeeuws o, d in woorden als : allemae2 „allemaal", af3, alf „half". Hierbij
kan opgemerkt worden, dat op kaart V in Wdb. Ze. Dial. XVIII (beïnvloeding van a door volgende l (If, II, Is)) het zuidoostelijk deel van het
eiland Tolen staat aangeduid als een gebied met „geen beïnvloeding".
1

Iets dergelijks ontdekte ik in de jaren '40-'50 in de volkstaal van Zieriksee I 49
(Dial. Sch.-D. 63).
2
Verg. voor het eiland Tolen Winkler, Dial. II : ol, oltiid (1870). Zier. Nieuwsb.
1938 heeft echter cd.
3
Af komt voor het eiland Tolen eveneens voor in Zier. Nieuwsb. 1938.
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De a kan hier dus al ouder zijn. In dit zuidoostelijk deel zijn twee
gebiedjes, gemarkeerd bij Scherpenisse (I 74) en Oud-Vosmeer I 76 (zie
a.w. XVII, kaart IV), waar af en of beide voorkomen. Af kan dus vanhieruit verder over het eiland verbreid zijn en in het bijz. in Tolen(stad)
zijn positie mede versterkt hebben door invloed van „over de brug"
(West-Brabant en het standaard-Ned.) ;
7]) het uitspreken, resp. weglaten van de n, waar dat elders in Zeeland
niet gebruikelijk is, bijv. : gedaen (sch.-d. edae), der
wat an motte
haen doe (sch.-d. hae doe), jonge !, aanspreekvorm „jongen" (sch.-d. met
-n), dat jonk was 't er wal vö te porre (elders in het Zeeuwse taalgebied
heeft de infinitief, voorafgegaan door te, meestal -n, Dial. Sch.-D. 18),
mv.-vormen zonder n als breiboeke en akkedamme „dammen niet hek,
toegang gevend tot erf enz." (Wdb. Ze. dial. 327a alleen voor Sch.-D.
vermeld, maar blijkbaar ook te Tolen bekend) en misschien ook in buure
„buren". Dit kan echter ook „buurvrouw" zijn. Vergelijkbaar met de
niet-gebruikelijke uitspraak van de n in werkwoordsvormen is die van
de t in 2e pers. mv. gaet: „Voor ajje gaet eete". Als uitspraak van bekende
plaatsnamen in het nabijgelegen Brabantse gebied hoorden we : Altere
„Halsteren" (verg. Dialectatlas Ze. EU. p. 77 : a'ltara) en Bdarehen naast
Berrehe. De eerste uitspraak (met ad en -n) is stellig het meest Zeeuws.
Wat de werkwoordsvormen betreft, zijn die met -n van „gaan" en „doen"
Brabants, evenals het gerundium porre zonder n (Taalatlas, afl. 5, nr. 3).
De bandopname te Tolen in de tweede helft van de jaren '70 laat
wellicht een begin horen van „verhollandsing" van het dialect in dit
oostelijk-Zeeuwse stadje, dat zijn bevestiging vindt in een mededeling
van een van de spreeksters. Zij sprak „me meer zo plat as vroeher" en
haar man voegde daar aan toe : „Je mot perbeere wat meer (H)ollands
te spreeken". Het interessante hierbij is dat deze beginnende „verhollandsing" vaak tot uiting komt via Brabantse kenmerken van over de
brug. Zo heeft bijv. De Heen (I 576), waarvan we de bandopname nog
nader bespreken, ook aa in woorden als gaat, mekaar, maar, raape en a
in af {eraf) evenals Z.O.-Tolen.
Van bovengenoemde ontwikkeling bemerkten we nog enkele sporen
in de Toolse voordracht van mevr. M. W. Blaas (27 okt. 1979, eerder
geciteerd onder 4,a, p. 158). Zo wordt hier, evenals op de band van het
P. J. Meertens-instituut, met monoftong en niet met de Zeeuwse diftong
öö uitgesproken. Vermeldenswaard is ook het geapocopeerde riek „rijk".
Wdb. Ze. dial. 783a vermeldt als uitdrukking op het eiland Tolen :
Ie is zo riek' as Piet over (op, achter) den diek. Hier veronderstelt het
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apostrofje achter riek weliswaar, dat het woord omstreeks het midden
van deze eeuw nog zonder apocope werd uitgesproken, maar veel vroegere
voorbeelden van een Toolse apocope treffen we aan in vrom „weerom,
terug" (reeds bij Winkler, Dial. II, 186 (1870))1 en verder in bed (Zier.
Nieuwsb. 25 jan. 1935)2. Zie voor Steenbergen, Halsteren, Bergen op
Zoom en Hoogerheide : baet, resp. bet in Dialectatlas Ze. EU. 51, 77, 79
en 105). Tenslotte vallen in de voordracht van mevr. Blaas nog op :
ebbe „hebben" en kus i.p.v. kos, dat Wdb. Ze. dial. 484a voor Tolen
vermeldt te Sint-Annaland, Scherpenisse en bij ouderen ! T.a.v. hebben
vinden we in a.w. 321a, dat „eenlettergrepige vormen, zowel in inf. als in
de vervoeging" algemeen zijn, maar „onder de burgerij en door schoolinvloed op het platteland hoort men thans vormen als ,,'ebbe(n)". Deze
aan het alg. Ned. ontleende vormen treffen we reeds meermalen aan in
de Toolse dialectschetsen van de Zier. Nieuwsb. 1938 en zelfs al in
WINKLER, Dial. II, 186 (1870).
Toch zou ik, met een kleine variatie op de beginregel van het Poolse
volkslied, willen zeggen : „Nog is Tolen niet verloren". Als duidelijk
Zeeuwse kenmerken vermeld ik :
0) de zeker nog niet uitgestorven tweeklankuitspraak van de oo in
böónen, „bonen", gróót „groot" en slöót „sloot" (blijkens mededeling op
de band voorkomend in het oosten van het eiland en de stad Tolen
tegenover dulve in Poortvliet, I 75). Sloot in het Westbrab. De Heen
(I 51b) heeft oo. Ook eenmaal zó naast het meermalen gehoorde zo ;
1) de evenmin verdwenen scherp-lange, als tweeklank uitgesproken
êê : êêle têêlen „hele teilen", hêên „geen". In ni „nee(n)" is de hoofdklank
een korte monoftong ;
y.) de Zeeuwse o in gebrocht (zie ook de laatmiddeleeuwse kaart
LT 17) ;
X) ew-vormen als meuhelek en meule ;
|x) de uitdrukkelijk door de sprekers als echte Toolse woorden genoemde vruchtnamen : doorebeiers „kruisbessen", errebeesjes3 „aardbeien" (zie
ook T. en T. 31 (1979), 220), rebessels „rode bessen, aalbessen", appelsiena
„sinaasappel" (sch.-d. appelsïene) en tenslotte ies(je) „ijs(je)" met de
1

Voor het huidige stedelijke Tools bevestigd door de heer P. Boot. Ook te
Kladde bij Lepelstraat I *?8a (mededeling van mevr. J. van Nieuwenhuyze - Boot
ald.).
8
Ook te Zieriksee I 49 (Dial. Sch.-D. 62).
3
Zie ook Weijnen, in : Bijdr. en Med. Dial. Comm. VI, 19.
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oude, ongediftongeerde klinker in tegenstelling tot Sint-Maartensdijk
(I 73), dat ijs eet, evenals de bewoners van Schouwen-Duiveland.
We verlaten nu het Toolse land en bezoeken aan de overkant van de
Eendracht eerst :
e. De Heen I 57b (bandopname P. J. Meertens-instituut 232A, 17 maart 1964)
Mijn oudste vindplaats voor de plaatsnaam is de Heene op de 16e
eeuwse kaart van Jacob van Deventer van de Zeeuwse eilanden. Het
ligt dan op een eiland, waarvan de zuidelijkste begrenzing wordt gevormd
door een waterloop of zeearm, die van Oud-Vosmeer (Vofiemaer) in de
richting Steenbergen loopt. Die oude, ongeapocopeerde naam is blijkens
WINKLEE, Dial. I, 316 ook in 1870 nog bekend, reden waarom ik de
huidige plaatsnaam als een jong voorbeeld van Westbrabantse apocope
heb beoordeeld (zie hierboven, p. 145).
Vanwege het oorspronkelijk Zeeuwse uiterlijk van deze plaatsnaam
en de ter weerszijden van de Eendracht telkens wisselende Zeeuwse en
Brabantse kenmerken lijkt het voor De Heen voor de hand te liggen
in de eerste plaats naar Zeeuws aandoende eigenaardigheden te zoeken.
Enkele typisch Brabantse kenmerken van het dialect noemden wij reeds
hierboven onder d (Tolen I 77). Als Zeeuwse kenmerken noteerden wij :
oc) het woord zeekei „sikkel", dat bekend is op de Zeeuwse eilanden,
Goeree-Overflakkee en Voorne (en Putten) (T. en T. 31 (1979), 211/12)
en blijkens een opgave van de heer A. van den Berg te Den Briel tot het
midden van deze eeuw zelfs bekend gebleven is tot aan de zuidwestelijkste
rand van Rotterdam, nl. te Hoogvliet (K 44) ;
(3) de tweeklankuitspraak van de scherp-lange ee in : êêl „heel"
(meermalen !) en nêê „nee" (verg. Tools ni hierboven onder d, t).
y) mis, kunstmis „(kunst)mest", dat ik reeds bij de bespreking van
kaart LT 9 (zie hierboven, p. 140), evenals het ook op deze band gehoorde
ligge, als bewijzen van een Zeeuws-Westbrabantse (taal)eenheid heb
verondersteld, waarvan ook zo vaak sprake is in Sprekend een Westbrabander van Jan Stroop. Als mes, dat op bovengenoemde laat-middeleeuwse kaart voor Steenbergen genoteerd staat, in die tijd de Westbrabantse vorm geweest is, is het waarschijnlijk dat mis vanuit Zeeland
na de middeleeuwen binnengekomen is ;
§) de volgende woorden, uitdrukkingen en uitspraakkenmerken :
paeren „paarden", het enig gehoorde ae-woord, dat als mv.-vorm typisch
Zeeuws is (Wdb. Ze. dial. 690a en volg.) en over de grenzen van het oude
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Zeeland heen zelfs bekend bleek in het westelijk-Hoeksewaardse Piershil
I 29 (T. en T. 31 (1979), 217) ; diene vó z'n noemer „na inloting z'n militaire dienstplicht vervullen", verg. het in Wdb. Ze. dial. 6276 voorZ.-Bev.
vermelde Ie is voe s'n noemer op (een bejaarde spreker gebruikte bovengenoemde uitdrukking in een verhaal dat was overgeleverd uit 1845 !) ;
mee êêle kroojen „met hele groepen" (verg. Wdb. Ze. dial. 498a : „kro
bijeenhorende groep, dieren, mensen") ; potscheel „potdeksel" (evenals
het voorafgaande kro is scheel alg. Zeeuws, zie a.w. 825a) ; gasthuis
„bejaardentehuis", welke functie oorspr. ook was toegekend aan 't
Hastuus te Oosterland (I 52) op Sch.-D. ; koejen wachten „de wacht houden
bij een troep grazende koeien, in het bijz. langs een dijk" ; terw raape
„aren lezen na het maaien", met evenals in het Zeeuwse terve een gepalataliseerde vocaal in terw (zie hierboven, p. 156) en de alg. Ned. aa in raape,
zie bij D. Tolen (Sch.-D. kent raepe „aren lezen" zonder object !) ; lank
„lang", met de ook in Zeeland en W.-Vl. bekende -?i&-auslaut; de mv.vormen kinders, evenals te Steenbergen, Bergen op Zoom en Hoogerheide
{Dialectatlas Ze. EU. 51, 79, 105) ; uitten tijd „gestorven", op de gediftongeerde klinkers na dezelfde uitdrukking als het Zeeuwse üutten tied ;
e) de A-procope, reeds genoemd door WESTKLER, Dial. I, 316, in ammen
„hammen" en êêl „heel" ;
£) de ook elders in West-Br. bekende ew-vorm meulen, ook in het
verkleinwoord meulentjes en in de samenstelling koffiemeule, die als w-loze
vorm wsch. jonger is (verg. de Toolse mv.-vormen breiboeke en akkedamme onder 4, d) ;
t]) het verdwijnen van r voor s(t) in (ge)dosse „dorsen, gedorst". Ook
het „sterke'Voltooid dw. is typisch Zeeuws (Wdb. Ze. dial. 1896) en tot
op heden op Sch.-D. (Haamstede I 33) in gebruik gebleven (Kron. Zeem.
(Sch.-D.) 5 (1980), p. 23, noot 3). Verder in gastech „ransig" (sch.-d.
hastech) en misschien ook in wo(r)st. Hier was de spreker in zijn uitspraak
niet helemaal duidelijk;
6) het gebruik van glad als versterkend bw. in : glad 't dak eraf „het
dak helemaal eraf". Het is algemeen Zeeuws (Wdb. Ze. dial. 279a). In
1960 hoorde ik het te Gijvelde (Fr.-VI.), H 81, in de zin : 't es hlad nieuw
„het is helemaal nieuw, gloednieuw", maar ik heb het niet gevonden in
de dialectatlas van West- en Frans (ch)-Vlaanderen van Willem Pée en
E. Blanquaert.
Opgemerkt werden ook nog de interjectie: ee ! „hê, hé " (met h-procope,
evenals te Steenbergen I 57) en de iets officiëler aanduiding Flipland
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voor het naburige Sint-Filipsland (zie ook hierboven onder a). Het voorkomen van zoveel Zeeuwse eigenaardigheden in het kleine De Heen
geeft aanleiding tot het vermoeden, dat zijn vroegere ligging op een eiland
onmiddellijk ten oosten van de Zeeuwse eilanden daarvan de oorzaak
zou kunnen zijn. Dan is er tussen zijn oorspronkelijke ligging en het
taalgebruik in de tweede helft van de 20e eeuw eenzelfde relatie als bij
die van het Voornse Zuidland (I 27, zie hiervoor T. en T. 31 (1979), 212).
f. Het dialect in de door Blanquaert en Meertens (± 1935) onderzochte
plaatsen in de jaren 1960 tot 1970
Wij komen thans tot een vergelijking van de dialecttoestand zoals
die in Dialectatlas Ze. EU. i 1935 opgetekend is en die welke is geregistreerd op de banden van het P. J. Meertens-instituut te Amsterdam.
Voor Steenbergen I 57 (bandopname 518 d.d. 5 augustus 1968) levert
dat het volgende op :
a) van de ± 1935 opgetekende Zeeuws aandoende ae. is niet veel
meer overgebleven. We hoorden hem eigenlijk alleen in lèèrzen „laarzen".
Daarentegen nogal wat aa's : gewaaid, vaare, bejaard1 of een overgangsvocaal naar de heldere aa : gewaoid „gewaaid", goos „gaas" en vooder
„vader" (verg. Dial. Sch.-D. 18, c. 5) ;
P) A-procope werd gehoord in de interjectie ee ! (ook te De Heen,
zie hierboven) en in êêl „heel" ;
y) de als tweeklank uitgesproken scherp-lange ee (door Blanquaert
en Meertens gespeld ie) is nog ruimschoots vertegenwoordigd : burgemeester2, êêl „heel", druipstêênen, weeshuis (naast weeshuis), gêên „geen".
De oorspr. au is als öö aanwezig in döóf „doof", döóje „doden".
8) de Zeeuwse klinker van gewist wordt bevestigd door de hulpwerkwoordsvorm wiste „wezen" : we zijn gist're wiste vaare.
Steenbergen bewees voorts nog zijn taaiverwantschap met het
aangrenzende Zeeland door een ongeapocopeerde vorm schole „school",
wsch. gezegd door de oudste spreker (76 j.), en de klinker i in de werkwoordsvorm 't schil „het scheelt" (zie Wdb. Ze. dial. 8376 : 2. schille).
Typisch Zeeuws is ook de uitdr. peeje gedund3. In de benaming van de
1

Dit versterkt onze opvatting omtrent de „beginnende aa - penetratie" te
Tolen I 77. Van de overkant van de Eendracht dringen de aa's door in het Toolse
dialect (zie hierboven, p. 161).
2
LT 14 heeft borgemeester evenals Zieriksee en Breda.
3
Van peeje(n) dunne „de suikerbieten uitdunnen, tot ze op een bepaalde maat
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suikerbieten is Steenbergen bij uitstek Zeeuws getint, want hier en in
Wouw (K 173) heten ze sukerpeeje (Jan STROOP, Sprekend enz. 52).
De bandopname van Halsteren I 78 (nr. 173 d.d. 17 oktober 1963)
bracht het volgende ten gehore :
a) de u van SXATO „schor(re)" (Dialectatlas Ze. EU. 77) in durp „dorp",
tekurt „tekort" en wurst „worst", waarvan durp ongetwijfeld een Zeeuws
vocalisme heeft;
6) in plaats van dyvel (t.a.p., antw. 28) drie andere woorden met
ongediftongeerde uu : juunren „uienbergplaats", suuker „suiker" en vuuve
„vijf". De oude uu is blijkbaar in de jaren '60 nog niet verdwenen ;
c) de scherp-lange diftongische êê (Blanquaert - Meertens : ia) in
êêne(n) ,,e(e)n(e)", êêst „eerst" (evenals in Dialectatlas Ze. EU.), lêêne
„lenen", snêêuw „sneeuw". Scherp-lange oo had : hoofd „hoofd" ;
d) de tamelijk lange open ae in : Arjaen 1„ Adriaan", laerzen „laarzen"
(ook te Steenbergen, zie boven), gaeren „gaarne, graag". Daarnaast
heldere aa in : daar waare en overgangs- of imitatievocaal ao in mekaore
„elkander", evenals op Sch.-D. (verg. De Heen : mekaar onder Tolen,
4, d);
e) A-procope in de uitspraak van de plaatsnaam : Alsteren (met s,
in tegenstelling tot Dialectatlas Ze. EU. : a'ltara) ;
ƒ) het ook in a.w. 77 aangetroffen meule, maar nu als normaal substantief en niet als (deel van een) wijknaam.
Verdere Zeeuwse kenmerken waren :
g) de o in docht „dacht" en gebrocht „gebracht" ;
h) de ie in wienkel, thans op het Zeeuwse platteland algemeen bekend
als „verkoopplaats" (Wdb. Ze. dial. 1141a). Blijkbaar is in dit Halsterse
woord de Ie < wg. i voor velare nasaal bewaard gebleven evenals in
de Zeeuwse dialecten ;
i) jonk „jong", met -nk -auslaut evenals lank „lang" in De Heen
(zie hierboven).
staan en daardoor meer ruimte hebben om te groeien". Deze betekenisomschrijving
dank ik aan mijn neef J. A. Beije te Oosterland (I 52), geboren en woonachtig aldaar
en zijn vrouw A. Beije-Barel, geboren te Zevenbergen (K 155), die de uitdrukking
beiden uit hun moederdialect kenden. Een overtuigend voorbeeld van ZeeuwsWestbrabantse taal- en huwelijksgemeenschap.
1
De voornaam Arjaen komt ook voor op Sint-Maartensdijk (I 73). SchouwenDuiveland heeft Arjön, met imitatievocaal (Dial. Sch.-D. 14, c. 5).
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Onze conclusie kan zijn, dat het dialect van Halsteren na ongeveer
30 jaar zijn Zeeuwse karakter nog niet verloren heeft.
Te Bergen op Zoom (I 79) werd 5 augustus 1968 een opname gemaakt.
Van de door Blanquaert en Meertens ^ 1935 opgetekende kenmerken
bleek het volgende voort te leven :
a) A-procope in : ee ! „hè, hé !", êêl „heel" ;
6) gewist „geweest", evenals op Tolen en verder in Zeeland, maar
dikwijls met voorvoegsel -e ;
c) de langere, meer open ae (in de bijgevoegde tekst soms anders
gespeld) in Berge (de plaatsnaam), Bergse mènse, daer „daar", paerden
„paarden" (te De Heen : paeren, zie bij c, S). Daarentegen aa in : ze gaan,
Stêênbergse straat, jaar en -raad ;
d) de scherp-lange, diftongische êê in : allêên, êêl „heel", lêêneng *
„lening", nêê, Stêênbergse. Daarnaast ee in sneeuw ;
e) de mv.-vorm hinders, die sinds de jaren '30 niet uit het Bergse
dialect verdwenen is (verg. sXo.lkmdars, Dialectatlas Ze. EU. 79, antw.
29).
Enkele andere Zeeuwse kenmerken zijn nog :
ƒ) schille „schelen", evenals te Steenbergen (zie p. 166 hierboven) ;
g) het enkele malen gehoorde blom, blomme „bloem, bloemen", met
Zeeuwse verkorting van oe < wg. ó, evenals in genog „genoeg" (verg.
Dial. Sch.-D. 11, §20, e) ;
h) 'k ruuk et „ik ruik het", met ongediftongeerde vocaal (elders op
de band : geruimd) ;
i) docht „dacht", evenals te Halsteren ;
j) het ouderwets - Zeeuwse ielek „elk", dat nog in 1979 op een dialectband van Sint-Filipsland (I 56) werd opgetekend (zie bij 4, a) ;
k) slachter (in slachterswinkel) is in het Zeeuws het oorspronkelijke
woord voor „slager", maar wordt thans meer en meer door dit alg.-Ned.
woord of het aan de dialectische uitspraak aangepaste slaeger vervangen.
„Bergen" heeft dus ook hier een oud Zeeuws woord bewaard. Het tweede
lid in slachterswinkel heeft een modern klankpatroon, verg. wienkel te
Halsteren.
1

Met -ew.gr/ -ing -achtervoegsel, evenals te Sint-Annaland en Tolen, zie hierboven.
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Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Bergen op Zoom op het
eind van de jaren '60 meer dan de door Blanquaert en Meertens ± 1935
opgetekende Zeeuwse verschijnselen bewaard heeft. Dat is niet verwonderlijk, omdat met name van de oudste spreekster (geb. 1919 te Bergen
op Zoom) de kwaliteit van het dialect goed genoemd werd. Dit bleek ook
uit de vele spontane herinneringen tijdens de opname aan het jaarlijkse
carnaval, een bron van grote vreugde in het Bergse leven. Daaraan dankt
de stad zijn bijnaam : Het Krabbegat en die stempelt Bergen op Zoom
tevens tot de stad van het Brabants-Zeeuwse Scheldegebied.
g. Hoogerheide I 102a (band 234 B, P. J. Meertens-instituut d.d. 18 maart 1964)

Het tweede deel van het door Blanquaert en Meertens ± 1935 opgetekende gauwgru.et staat op de tekst bij band 234B geregistreerd als
grbbt(e). De spreker liet hier niet duidelijk een tweeklank horen. Dat
was wel het geval bij öói „hooi" en roöed „rood". De diftongische scherplange oo is dus blijkbaar in de jaren '60 te Hoogerheide nog niet verdwenen, evenmin als de «-uitspraak in durp, durpspost (verg. dArspstro-rit,
Dial. Ze. EU. 105).

Gebleven is ook de tamelijk lange open ae. We treffen die, verschillend
gespeld al naar gelang de lengte en openheid, aan in : Beergen op Zoom,
leattestèèrte „zeekraal, een schorreplantje", opbeerge „opbergen", anstaareke „aansterken" (verg. stae-rraka (43) t.a.p.), vddreke „varken" (ook
a.w. (46)) en wddrek „werk" (verg. wae.raka (32) t.a.p.). De heldere aa
of een imitatievocaal daarvan werden slechts gehoord in zeekrale en
slóóger „slager", waarnaast ook het oudere en Zeeuws aandoende slachter
voorkwam (ook te Bergen op Zoom, zie hierboven onder f). De A-procope
hoorden we in êël „heel" en ooi „hooi", terwijl de tweeklankuitspraak
van de scherp-lange ee (bij Blanquaert en Meertens i.e) optrad in êêl
en vlêês „vlees", dat algemeen Z.-Bev. is (Wdb. Ze. dial. 1076a).
Enkele details kunnen het tamelijk Zeeuwse beeld van Hoogerheide
nog versterken :
a) het reeds meermalen aan de Brabantse kant van Eendracht en
Schelde opgetekende gebrocht;
(3) oh „ook", met dezelfde vocaalverkorting als op Sch.-D. (Dial.
Sch.-D. 13) ;
y) droge „droegen", eveneens sch.-d. ;
8) het ook door Blanquaert en Meertens opgetekende kinders ;
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e) vrimde „vreemde", met dezelfde hoofdvocaal als in het hoofdzakelijk Noordzeeuwse vrimd (Wdb. Ze. dial. 1093a s.v. vremd);
Xt) 'spres „expres", met syncope van k evenals in sch.-d. asprds).
Voor wat de relatie tussen taal, landschap en bodemgesteldheid
betreft merken wij nog op, dat Hoogerheide deel uitmaakt van het polderen schorrengebied langs de (Ooster)schelde, waar de administratieve en
fiscale scheiding tussen Brabant en Zeeland eeuwenlang zeer onzeker
was (zie hierboven, p. 155). In dit verband zijn de op de band gehoorde
woorden kreukels „alikruiken" (Wdb. Ze. dial. 4956 s.v. 2. kreukel vermeldt
het voor W.Z.-VL, Walcheren en het land van Axel en voor Z.-Bev.
naast krukel), lamsore en zeekrale, die alle op de Scheldeschorren gevonden
worden, interessant. Aan het eind van de bijbehorende tekst (blad 15)
is nog sprake van „krammatte" langs de zeedijk. Dit alles stempelt
Hoogerheide, evenals Bergen op Zoom (zie hierboven), als plaats in het
Brabants-Zeeuwse Scheldegebied.
h. De Westbrabantse drecht-dorpen : Woensdrecht I 102 en Ossendrecht
I 118 (bandopnamen 234A en 233B, P. J. Meertens-instituut d.d. 18 maart 1964)

Op de kaart B in de Atlas van Nederland, blad X-2 (Delft 1968) staan
beide bovengenoemde dorpen opgetekend met een andere drecht-na,a,m
in West-Brabant als waternaam en nog vijf andere als plaatsnamen,
resp. twee in de provincie Antwerpen, een in Oost-Vlaanderen en verder
een in resp. West-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Dit bevestigt
Weijnen's uitspraak dat het ingwaeonisme drecht „in beide gebieden"
(d.w.z. Zeeland en westelijk Noordbrabant) voorkomt 1 , maar ook in de
vanouds ingwaeoonse gebieden ter weerszijden van de Schelde zuidelijk
van de landsgrens.
In het Etymologisch Woordenboek van J. de Vries (12e dr., herz. door
P. L. M. Tummers, Utrecht/Antw. 1979, p. 62) worden voor drecht,
met verschillende afleiding, de betekenissen „waterloop" en „veer" genoemd. De ligging aan een waterloop, i.c. de rivier De Schelde, wordt
omstreeks 1547 voor beide plaatsen bevestigd op de in 1560 te Antwerpen
uitgegeven kaart van Guillelmus Sulvius (fragment van deze kaart in
Hist. Joarb. Z.- en N.-Bev. 4 (1978), p. 87). De aanwezigheid of het
voornemen tot indienststelling van een veer 2 tussen Woensdrecht en Zuid1

Bijdr. en Med. Dial. Comtn. VI, 32.
Kom, en zie, blz. 43 schrijft zeer gedecideerd over „het veer (drecht) over de
Schelde, dat daar gevestigd was
".
2
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Beveland in de eerste decennia van de 15e eeuw zouden we af kunnen
leiden uit de passage in a.w. 86 : „Mochten beide heren (i.c. die van Woensdrecht en die van de Van Gentspolder op Z.-Bev.) besluiten een veerstal
te bouwen, dan zouden de inwoners
daarvan de lasten dragen".
In Woensdrecht (band 234A) viel qua dialect in de eerste helft van
de jaren '60 het volgende te vermelden :
a) A-procope in de interjectie ee, êêl „heel" en öóie „hooien" ;
P) de tweeklankuitspraak van de scherp-lange ee in êêl, êên „een"
(ook in de combinatie : têên in 't ander), vlêêsworst (het eerste lid heeft
hetzelfde vocalisme als z.-bev. vlêês, zie hierboven bij g) en Zeeland ;
y) het alg. in W.-Brab. en Zeeland voorkomende peejen „suikerbieten";
8) meermalen het mv. kinders, naast een enkele maal kinderen ;
e) syncope van r voor s(t) in : gedost „gedorst", gastech „ransig" ;
't,) de langere open ae-klank, talrijk vermeld zowel bij Blanquaert
en Meertens (zie deel 3 van dit artikel) als bij de hiervoor besproken
banden, bleek nog slechts gehoord te worden in wèrreke „werken". Korte e
hadden Berrehe „Bergen (op Zoom)" en verrekes. Als weergave van ndl.
aa werd deze ae nergens gehoord. De aa blijkt enigszins terrein te winnen :
aan (Ossendrecht heeft aon, zie hieronder), baan, in de gate „in de gaten"
(fig.), jaar ;
•q) Zeeuws vocalisme in gejogen „gejaagd" (Sch.-D. ejoohe), in (voegw.)
„en" (ook in de combinatie : têên in 't ander) en schillen „schelen" (ook
elders in W.N.-Br. gehoord);
6) de scherp-lange tweeklank óó in bóönen „bonen", grootmoeder en
wsch. in dóót „dood". Daarentegen hadden gedroogd, gerookt, koope en
stroope de alg.-Ned. oo, wsch. vanwege hun positie voor labialen en gutturalen (verg. Dial. Sch.-D. 13, § 23, b) ;
i) het verschil tussen legge(n) en ligge(n) wordt goed in acht genomen.
Dat bleek uit de zinnen : een partijtje aan gaan legge en dan blijve die
ligge tot volgend jaar. Woensdrecht blijkt dus evenals De Heen (I 57 b)
de laat-middeleeuwse vorm te bewaren, die op LT 4 werd opgetekend
voor Steenbergen, Middelburg en Zieriksee (zie hierboven, p. 138).
Woensdrecht blijkt dus, evenals de hierboven behandelde Westbrabantse plaatsen, tamelijk wat Zeeuwse eigenaardigheden te vertonen.
Voor Ossendrecht liet band 233 B het volgende horen :
1° resten van de oude uu in duzend „duizend "(meermalen) en lusteren
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„luisteren" (met verkorte klinker). Ook in winterkusj „winterschoonmaak". Daarentegen is korte u verlengd in : ruukten „rukten" ;
2° het Brabantse agge „als je". Blijkens Jan STROOP, Sprekend enz.,
p. 91 ligt Ossendrecht oostelijk en zuidelijk van de grenslijn tussen de
combinaties ajje en agge (zie ook hierboven, p. 156) ;
3° slechte(n), „het land klaarmaken voor bebouwing, eggen", dat ook
algemeen Zeeuws is, zie Wdb. Ze. dial. 873a ;
4° afgekurt „afgekort" en uitgedursen met de ook in enkele Halsterse
woorden voorkomende w-klank (zie hierboven f, p. 167), die niet Zeeuws
is, evenmin als de r voor volgende s in -gedursen ;
5° tamelijk grote voorkeur voor ao als equivalent van Ndl. aa : aon
„aan", baomisx „herfst, najaar" (in Zeeland komt baomes(se) voor zuidelijk
en baemes(se) noordelijk van de Westerschelde ; in Z.-Bev. en op Tolen
is het verouderd, Wdb. Ze. dial. 50a), graon „graan", mè ne staojide
waogen, lett. „met een staande wagen, d.w.z. een in de oogsttijd klaarstaande wagen" (ook Zeeuws, zie Wdb. Ze. dial. 581a s.v. menne(n)),
waore „waren" (ww.) Daarnaast minder vbb. met aa : draaituigen,
gezaaid, schoongemaakt en slechts eenmaal een rest van de tamelijk open
lange ae in pèrde „paarden" ;
6° vier woorden voor „boerderij", t.w. boerderaj, hoef, hofstee en spul,
waarvan slechts de laatste „Zeeuws" genoemd kan worden (Wdb. Ze.
dial. 920a) ;
7° machienen, met de Zeeuwse mv.-uitgang -n, doch zonder de s-uitspraak van de ch ( = sj) in Zeeuwse dialecten, die wel gehoord werd in
eekelmesien te De Heen (band 232 A, P. J. Meertens-instituut);
8° biejet „(suiker)biet", waarmee Ossendrecht een uitzonderingspositie inneemt tegenover het in vrijwel geheel Zeeland, Westelijk Noordbrabant en de provincie Antwerpen voorkomende pee ;
9° scherp-lange tweeklank in êóibóóm (l e lid) „ponderboom" en
schoeaf „schoof", overeenkomend met 66 (oa) in andere Westbrabantse
en Zeeuwse dialecten, maar oo in arbeidsloon (zie voor 66ib66m kaart 3
in Taalatlas, afl. 9, opgenomen tussen 1945 en 1968) ;
10° gemend, volt. dw. van menne(n) „mennen, in het bijz. de oogst
binnenhalen", dat ook in het Zeeuws zeer courant is (Wdb. Ze. dial.
580/81).
1
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St.-Baqfsmis, vanouds 1 oktober.

Tenslotte vielen nog op : altied (2 x ) , met ongediftongeerde klinker
evenals te Rijsbergen a° 1870 (WINKLEE, Dial. I, 306 volg.), waarvoor
toen ook reeds oan opgetekend werd (zie hierboven aon), en óóiböóm
„lett. hooiboom, d.w.z. ponderboom", met A-procope. Daarentegen werd
hoef en hofstee (zie hierboven, 6°) met h uitgesproken.
Uit bovenstaande kenmerken blijkt, dat het dialect van Ossendrecht,
ondanks een aantal Zeeuwse eigenaardigheden, veel Brabantser van
karakter is dan dat van de andere, in dit artikel besproken Westbrabantse
plaatsen. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn : zijn hogere ligging „op de
scherpe scheiding van zand en klei" 1 en de wsch. na de 16e eeuw door
inpolderingen en stroomverlegging veranderde loop van de Schelde (verg.
de hierboven, p. 170 genoemde kaart van Sulvius (1560) met hedendaagse
kaarten), waardoor Ossendrecht verder van het water kwam te liggen.

Op p. 142/43 hierboven noemde ik een vijftal verklaringen voor de op
de kaarten 1 t/m 22 van de Leidse Taalatlas meermalen gebleken ZeeuwsBrabantse taaleenheid in de latere middeleeuwen. Al is deze eenheid na
de 16e eeuw niet zo sterk meer aan de dag getreden, er zijn niettemin
in de daarop volgende eeuwen een aantal oorzaken te noemen, waardoor
oude kontakten tussen Brabant en Zeeland hersteld kunnen zijn of nieuwe
geopend, waardoor ook oude taaiovereenkomsten tot nieuw leven zijn
gewekt of nieuwe zich ongemerkt begonnen te ontwikkelen. Tot nieuw
leven wekken van oude taaiovereenkomsten kan bijv. geconcludeerd
worden uit het feit dat in de latere middeleeuwen (p. 141 bij de bespreking
van LT 14) in het Westbrabantse en aangrenzende Zeeuwse gebied
-meester in samenstellingen de courante vorm geweest is en dat we die
tegenwoordig, met de gediftongeerde êé-uitspraak, zowel in simplex als
samenstelling, overal in de Westbrabantse en Zeeuwse regio terugvinden.
En niet alleen in het hier genoemde oorspronkelijke ai - woord, ook in
talloze andere woorden met oude ai of Ned. ee.
Het ongemerkt ontstaan en tot ontwikkeling komen van nieuwe
taaiovereenkomsten kan op verschillende manieren verklaard worden :
1) na de 16e eeuw werd het ontzaglijke grondverlies door de overstromingen en watervloeden in die eeuw (denk aan het verdronken
land van Reimerswaal!) geleidelijk gecompenseerd door nieuwe inpol1

Zie hiervoor : Kom en zie, blz. 48 en Bist. Jaarb. Z.- en N.-Bev. 4 (1978), 85.
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deringen, vooral ten westen van Woensdrecht en Hoogerheide en in de
nabijheid van de latere Kreekrakdam, waar de grens tussen de gewesten
Brabant en Zeeland de eeuwen door zeer labiel gebleken is (zie hierboven,
p. 170). Hoewel ik over de bevolkingsgeschiedenis van de door deze
landaanwinst ontstane nieuwe polders niets met zekerheid kan zeggen,
is het toch aannemelijk dat Brabantse boeren zich in het Zeeuwse deel
van het nieuwe land gevestigd zullen hebben en omgekeerd Zeeuwen zich
gevestigd hebben aan de Brabantse kant van de gewestelijke grens. Er
kan dan gemakkelijk wederzijdse taalbeïnvloeding, een soort van dialectale interferentie optreden 1 , waarvoor ik o.a. aanwijzingen zie in het
voorkomen van vlêês „vlees" zowel in Hoogerheide I 102 a (zie 4, {*) als
in Z.-Bev. en in het betrekkelijk grote aantal woorden (59) uit J. DEK,
Het Kruiningensch dialect I (M'burg 1928), waarvan Weijnen heeft vastgesteld, dat ze naast Kruinings ook Brabants zijn 2 ;
2) door de o.a. tegelijk met nieuwe inpolderingen ontstane betere
verkeersverbindingen werden met name in de 19e eeuw eerder verbroken
kontakten hersteld. De hierboven genoemde Kreekrakdam tussen WestBrabant en Zuid-Beveland, maar ook de Slaakdam tussen Sint-Filipsland
en West-Brabant zijn hier voorbeelden van. Reeds in het midden van
de 18e eeuw liep vanuit Vlissingen en Middelburg een postweg over het
noordwestelijk deel van Zuid-Beveland naar Iersekendam en via het veer
naar het Toolse Gorishoek door het zuidoostelijk deel van Tolen naar
Steenbergen (zie de kaart van Zeeland (ontleend aan Tegenw. Staat der
Ver. Ned. (Amsterdam 1751) in Eist. Jaarb. Z.-en N.-Bev. 2 (1976),
88/89). Hier dus al ruim een eeuw vroeger een herstel van oude kontakten
tussen Zeeland en West-Brabant. Voegen wij daar nog aan toe dat langs
de bovengenoemde Slaakdam einde april 1900 de stoomtram Brouwershaven-Steenbergen ging rijden 3, dan is het duidelijk dat sedert het begin
van deze eeuw ook noordelijk Zeeland betere verbindingen kreeg met
West-Brabant.
Velerlei menselijke kontakten (en dus ook taaikontakten !) zijn van
dit herstel van oude verbindingen en het tot stand komen van nieuwe
het gevolg geweest :
1

Dialectatlas Ze. EU. 50 noemt de Anna-Jakobapolder op Sint-Filipsland
(bedijkt in 1847, zie Van Empel-Pieters, Zeeland door de eeuwen heen I, 299) een
„conglomeraat van inwoners uit andere streken : Zuid-Beveland, Vosmeer, Brabant", waar men anders spreekt.
2
Bijdr. en Med. Dial. Comm. VI, 16 volg.
3
H. J. VAN ZTTYLEN in : Kron. Zeem. (Sch.-D.) 4 (1979), 85.
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3) sedert de tweede helft van de vorige eeuw en tot zeer lang in deze
eeuw gingen Westbrabanders als seizoenarbeiders in het aangrenzende
Zeeland 1 , en met name op Schouwen-Duiveland werken. Mijn moeder
vertelde mij uit haar jonge jaren ( ^ 1900), dat ze soms met hele groepen
te voet kwamen en meestal bij de boeren in de schuur sliepen. Daar
dankten ze de enigszins depreciërende bijnaam „schuureslaepers" aan,
welke sociale depreciatie wordt bevestigd door het ± 1950 op Sch.-D.
door mij opgetekende poep met de bet. „1. norse, onbeschofte kerel,
2. Brabander 2 ". De aanvankelijk minachtende bejegening van deze
„binnenlandse" gastarbeiders blijkt uit de relatie die tussen beide betekenissen gelegd werd, duidelijk en hun lang niet benijdenswaardige werksituatie vermeldt Dr. Tj. W. R. DE HAAN (Kron. Zeem. (Sch.-D.) 2 (1977),
34) in een in 1955 te Serooskerke (Sch.) I 34 opgetekende anekdote in
dialect 3 . Ondanks deze maatschappelijke tegenstelling tussen Zeeuwse
boeren en Brabantse seizoenarbeiders ontstond er in de werkverhouding
op de boerderij en het land een zeker taalkontakt, waarbij het niet
uitgesloten is, dat de toenmaals maatschappelijk onderliggende groep
van Westbrabantse arbeiders bepaalde Zeeuwse woorden en uitdrukkingen onbewust in het eigen dialect heeft opgenomen, wat des te gemakkelijker geweest zal zijn bij de al vanouds bestaande overeenkomsten ;
4) in deze eeuw zijn talrijke huwelijken gesloten tussen Westbrabanders en Zeeuwen, vooral tussen leden van Protestantse boerenfamilies
ter weerszijden van de provinciale grens. Hoewel ik hiervan geen volledige
lijsten met namen of statistieken heb kunnen raadplegen, zijn mij ook
van Schouwen-Duiveland enige voorbeelden hiervan bekend en zelfs een
in mijn eigen familiekring. In deze huwelijksrelatie zal er qua taalgebruik
in eerste instantie een volmaakte „tweetaligheid" in acht genomen worden, maar als er kinderen zijn, is vaak een beïnvloeding door beide
dialecten te verwachten, hetgeen juist de wederzijds gelijke woorden
en klankkenmerken zal versterken ;
1

Op meer dan een van de hierboven besproken banden van het P. J. Meortensinstituut blijkt dat landarbeiders uit de Westbrabantse dorpen nog in deze eeuw
enige tientallen kilometers per dag fietsten of enkele uren per dag liepen om in
het aangrenzende Zeeland hun werk te gaan verrichten.
2
In een aantal samenstellingen niet poep(e) in Wdb. Ze. dial. 734/35 kan men
ook een zekere minachting, althans spot tegenover Brabantse of Rooms-katholieke
mensen beluisteren.
3
T.a.p. vermeldt De Haan tevens, dat in Friesland en Groningen Poepen een
(spottende of minachtende?) benaming is voor „Nederduitsers". Theun de Vries
noemt in zijn novelle : De Tegels van de Haard (Arnhem 1941) de kleren- en stoffenkooplui uit Westfalen fijndoekspoepen.
175

5) al in de tweede helft van de vorige eeuw ontstonden er sterke
recreatieve kontakten van de Zeeuwen met Brabant, en die richten zich
niet alleen op West-Brabant, maar ook op het Brabantse land ten zuiden
van de landsgrens. Hierover schrijft reeds Charles de Coster in zijn Zeeuwse
reisverhaal ba> Zélande (1873), dat „Brussel
voor de Zeeuwen
v
Parijs ' is. Later richtte zich dit recreatieve toerisme vooral op Antwerpen
en binnen onze landsgrenzen op Bergen op Zoom, Breda en het vlak
aan de grens gelegen Putte, waar de lieden van Tolen, ondanks hun
kerkelijk zeer orthodoxe gezindheid, gaarne de kermis bezochten. Van
deze Putse kermis kunnen we enige markante details beluisteren op de
hierboven (p. 167) besproken band van Halsteren 178. Het kermistoerisme
naar Breda leeft voort in een tot heden op Schouwen-Duiveland bekend
gebleven kermisliedje : „Vooruit Mina, 't is kermis in Breda" 2 . Van dit
vrolijke liedje is de aanhef in standaard-Nederlands, maar het onstuimig
herhaalde refrein steeds in dialect. Was men zich bij het bezoek aan het
„Brabantse Haagje" ervan bewust „Ollans" te moeten spreken? Of breekt
hier onbewust dezelfde gedachte door als de 17e-eeuwse Zeeuw Johan
DB BKTJNE uitsprak in zijn Bankket-werk van goede gedagten I, 246 (1657) :
„
een schoone vrouw moet hebben
een Brabands tongh"? Dan
ligt hierin een bevestiging voor de o.a. bij de bespreking van de bandopname van Tolen (zie hierboven, p. 162) uitgesproken aanwijzing, dat
de weg van dialect naar standaardtaal in noordelijk Zeeland (en met
name Tolen !) vaak via het Westbrabants gaat.
Het is duidelijk dat in bovengenoemde ontspannen en recreatieve
kontakten een onbewuste taalbeïnvloeding niet uitgesloten is. Wij eindigen met een verklaring voor een dergelijke taaibeïnvloeding op economisch terrein en wel :
6) de toenemende economische kontakten tussen Zeeland en de Brabantse gewesten binnen en buiten de landsgrens sinds het begin van deze
eeuw. In de eerste plaats denken wij daarbij aan de levendige mosselhandel tussen Bruinisse, Antwerpen en Mechelen (mogelijk ook Brussel)
tot ver in deze eeuw. De „Bruse" mosselvissers gingen met eigen schip
hun vangst in genoemde Belgische steden afleveren en hebben in deze
zakelijke kontakten (daarvoor ken ik de vissersbevolking van Bruinisse
1

Geciteerd naar de Nederlandse vertaling : Zeeland door de bril van 1873,
p. 84 (Amst./Antw. 1965).
2
In : Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland, blz. 36 (samengest. door
E. J. van den Broecke-de Man, J. H. Kluiver en B. Oele, Middelburg 1979).
176

maar al te goed !) in overwegende mate hun eigen dialect gesproken.
Wanneer we daarbij in aanmerking nemen, dat i een halve eeuw geleden
de handelaars in Antwerpen, Mechelen (en Brussel?) zeker ook geen
standaard-Nederlands gesproken zullen hebben, maar veeleer een Antwerps-Brabants dialect, dan ligt ook hier onbewuste wederzijdse taalbeïnvloeding voor de hand. In het dialect van Bruinisse (I 53) tekende ik
als neerslag van deze langjarige kontakten op : Antwddrepen „Antwerpen"
(daarnaast schertsend : den Anvddrs, herinnerend aan de eertijds
in het zakenleven nog veel gebruikte Franse aanduiding : Anvers,
Mddchelen „Mechelen" en Bruusel „Brussel" (met de in Bruinisse gebruikelijke langere of gerekte vocaaluitspraak, maar misschien ook beïnvloed
door de Franse aanduiding Bruxelles, zie Dial. Sch.-D. 65).
Tenslotte het economisch kontakt tussen Zeeland en westelijk Noordbrabant in het kader van bietenteelt, bietenvervoer en suikerproduktie.
Sedert de tweede helft van de 19e eeuw werd een groot deel van de bietenproduktie op Schouwen-Duiveland naar de suikerfabrieken in WestBrabant afgevoerd1. In dit hele proces van produktie en vervoer was
een voortdurend taalkontakt vereist tussen de Zeeuwse schippers die de
bieten vervoerden en het Brabants personeel, dat ze voor de loswal van
de fabriek uitlaadde en binnen de fabriek transporteerde. Ook was er
regelmatig kontakt noodzakelijk tussen de „peeschrievers" op de afvoer havens en de bedrijfsleiders of de directie van de fabriek. Eerstgenoemden
waren als vertegenwoordigers van de fabriek verantwoordelijk voor een
goede gang van zaken op de havens, in het bijzonder bij het laden van
de schepen2. Als we daarbij bedenken dat bij de bietenteelt vaak sprake
is van zeer gelijke of overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in de
Zeeuwse en Westbrabantse regio's (verg. hierboven, p. 166 de uitdrukking
peeje(n) dunne), dan valt zonder meer aan te nemen dat het taalkontakt
bij het vervoer van de bieten in een soort Zeeuws-Brabantse lingua franca
is verlopen, waarbij wederzijdse taalbeïnvloeding juist te gemakkelijker
mogelijk werd door de grote mate van overeenkomst in de agrarische
vaktermen.
Hiermee moeten wij onze verkenningstocht in het Brabants-Zeeuwse
deltagebied besluiten. Er lijkt nauwelijks een andere conclusie mogelijk
dan dat ook hier niet van een scherpe (dialect)-grens gesproken kan worden, omdat evenals op Voorne en Putten en in de westelijke Hoeksewaard
1

Zie P. J. van Langeraad, De landbouwhavens op Schouwen-Duiveland enz.,
in : Kron. Zeem. (Sch.-D.) 5 (1980), 72 volg.
* ibid., 77.
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(verg. T. en T. 31 (1979), 214 volg.) ook langs de grenzen van de oude
gouw Strijen grensoverschrijding van taaigoed heeft plaatsgevonden,
waardoor in noordwestelijke richting Brabants taaigoed terug te vinden
is in Zeeland 1 , terwijl aan de oostkant Zeeuwse taaiverschijnselen zich
in belangrijke mate gehandhaafd hebben in westelijk Noordbrabant. De
taalgrens bij de Schelde is niet alleen jong, maar ook vloeiend, want oude
kontakten zijn in de afgelopen decennia hersteld of nieuwe aangeknoopt 2 .
In een slotartikel hoop ik uiteen te zetten, dat ook in het westen van
Zeeuws-Vlaanderen van een scherpe (dialect)-grens geen sprake is.
A.

1
2
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Zie WEIJNEN in : Bijdr. en Med. Dial. Comm. VI, 19.
Verg. WEIJNEN in : a.w., 35.

DE VIN.

DIALECTONDERZOEK
EN HET PROBLEEM VAN DE INFORMANTEN
1. Inleiding
1.1. Probleem

Het is de vaste praktijk van dialektenenquêtes op brede schaal, dat
men voor de informanten 'moet roeien met de riemen die men heeft',
zoals J. Goossens (1977, 74) het charmant uitdrukt : de bereidwilligheid
om vragenlijsten in te vullen of vragen i.v.m. taalgebruik te beantwoorden
is niet aan leeftijd, sociale klasse of sekse gebonden, en als men, wat
vaak voorkomt, voor een bepaalde plaats maar één opgave binnenkrijgt,
kan men ten hoogste hopen dat de informant zich bewust zal zijn van
eventuele spanningen in de gemeenschap waartoe hij /zij behoort, en dat
dan nog opgeeft ook. In sommige gevallen kan de onderzoeker wél een
keuze maken, en dan rijst de vraag op welke gronden die het best gebeurt.
Wat de leeftijd betreft is het besef nu wel algemeen dat die het uiteindelijk resultaat kan bepalen : een dialektvaste tiener spreekt een dialekt
dat hij meer dan een halve eeuw later geleerd heeft dan iemand van
zeventig ; dat betekent toch wel wat als we bekijken wat er gebeurd is
in de zeven eeuwen evolutie van het Nederlands die we kunnen overzien ;
in een dialektvaste gemeenschap als de Vlaamse is het niet waar 'dat
oude mensen het dialect het best kennen. /Wel/ ... geldt echter dat die
het dialect van een oudere generatie spreken (Goossens 1977, 73). Over
een grotere trefzekerheid van sommige bevolkingsgroepen i.t.m. andere
is men het, behalve voor de specifieke woordenschat van hun eventuele
vaktaal, niet eens ; en datzelfde geldt voor vrouwen (al dan niet buitenshuiswerkend) en mannen t.o.v. elkaar. De probleemstelling heeft door
de opkomst van de sociolinguïstiek meer systematische belangstelling
gekregen, speciaal bij de studie van taalverandering in kleine gemeenschappen.
1.2. Met materiaal
Mijn onderzoek is erop gericht om enige indikatie te geven hoe een
informantenstaal voor een leksikologisch onderzoek opgebouwd kan
worden, als men daar ten minste de kans toe heeft. Materiaal daartoe
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ontleen ik aan het licentiaatswerk van vier UIA-studenten over het
dialekt van zes dorpsgemeenschappen in Vlaams-België : het Oostvlaamse
Vrasene en het Brabantse Koningslo (beide onderzocht door Yolande
Vergauwen), en uit de provincie Antwerpen : Kontich en Meer hout
(beide door Tinnie van der Roost), Heist op den Berg (Maria Herremans),
en Ten Aard (gem. Geel, door Diane Druyts). De doelstellingen van die
werken verschilden nogal, wat zijn weerslag heeft zowel op de opbouw
van het informantenstaal als op de vragenlijst. Gemeenschappelijk is
wel dat de enquêtes allemaal mondeling afgenomen werden, met behulp
van afbeeldingen van de opgevraagde realia.
1.3. Het informantenstaal
Het staal bestaat telkens uit een quota-sample ; dat betekent al
meteen dat uit de opgegeven aantallen geen konklusies getrokken mogen
worden i.v.m. de reële verspreiding van konkurrerende woorden in de
gemeenschap als geheel; voor dit onderzoek heeft dat uiteraard geen
groot belang, maar het levert toch wel een paar moeilijkheden op (zie 2.1.).
In alle geraadpleegde studies werden precies evenveel mannen als
vrouwen ondervraagd.
De leeftijdsopbouw was wel verschillend, nl. :
— Vrasene, Koningslo, Kontich en Meerhout: telkens 10 informanten
uit 3 leeftijdsgroepen : *20-30*, *40-50* en *65-75*.
— Heist-op-den-Berg : telkens 18 informanten uit de groepen *18-25*.
*40-50* en *65+*.
— In Ten Aard ten slotte werd ook een groep uitgesproken jonge
informanten opgenomen : *15-18* ; de overige leeftijdsgroepen werden
dichter bijeen gekozen : *25-32*, *40-50* en *55-65* ; van die drie laatste
werden, met het oog op de sociale diversifikatie (zie verder) 24 representanten gekozen, uit de eerste maar 12.
Ook wat de sociale geleding betreft zijn er nogal wat verschillen :
— In Vrasene, Koningslo, Kontich en Meerhout kwamen alle informanten uit wat gewoonlijk de 'lagere beroepskategorieën' genoemd
wordt; de enige verdeling was verder : telkens 18 informanten (te verdelen over de drie leeftijdsgroepen en de sekses) uit de agrarische (landbouw-) sektor, en 12 arbeiders en bedienden (bij de vrouwen ook thuisblijvende echtgenotes van arbeiders).
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— In H.o.d.B. hebben wij evenveel vertegenwoordigers (18) uit die
twee kategorieën, en ook de groep van de 'hogere beroepen' (hogere
bedienden, industriëlen, groothandelaars, vertegenwoordigers van vrije
beroepen en andere universitair geschoolden) is met 18 eenheden vertegenwoordigd.
— In Ten Aard werd de groep *15-18* beperkt tot schoolgaande
jeugd ; in de overige groepen waren er bij de mannen evenveel (18)
vertegenwoordigers van 'hoge' en 'lage' beroepen, bij de vrouwen evenveel buitenshuiswerkende en thuisblijvende. Het onderscheid tussen
agrarisch en niet-agrarisch werd niet meer aangehouden.
Het spreekt bij dit alles vanzelf dat het zo verzamelde materiaal te
disparaat is om een vergelijking van de taaitoestand in de zes dorpen
mogelijk te maken, maar voor de theoretische doelstellingen van dit
artikel geldt dat niet als een bezwaar. Wat wel een hypotheek op het
geheel legt is dat in H.o.d.B. en Ten Aard de vraagstelling anders luidde
dan in de vier andere dorpen ; in de eerste twee werd gevraagd naar de
persoonlijke voorkeur van de informant : die moest dus, als hij meer dan
een vorm kende, aangeven welk woord hijzelf in zijn dialektgebruik
hanteert; in de vier andere plaatsen werd gevraagd welke woorden volgens de informant tot het plaatselijk dialekt behoren. In veel gevallen
werden dan ook twee of zelfs (maar dan toch heel uitzonderlijk) drie
woorden genoemd. Zolang dat woorden zijn die door andere informanten
als enige vorm worden opgegeven is dat niet zo erg. Een probleem voor
de verwerking leveren pas die woorden op die (praktisch) alleen maar
samen met andere genoemd worden : we moeten wel aannemen dat die
inderdaad in het dialekt bruikbaar zijn (de informant verdient in alle
geval respekt), maar we mogen niet blind blijven voor de speciale status
van zo'n element : o.a. is mogelijk dat het ofwel pas op weg is om een
plaats te veroveren in het leksikon van het dialekt, ofwel op het punt
staat om uit de aktieve woordenschat te verdwijnen. Het leek me dan
ook niet verantwoord om een opgave X die samen met Y door dezelfde
proefpersoon genoemd wordt, dezelfde waarde toe te kennen als Y of Z
wanneer die als enige mogelijkheid worden opgegeven. Daarom heb ik
ervoor geopteerd om bij de verwerking in tabellen een woord dat als
enige mogelijkheid opgegeven wordt een waarde 2 te geven, een dat
samen met een ander wordt vermeld waarde 1. Dat geldt natuurlijk
niet voor H.o.d.B. en Ten Aard, waar telkens blijkt welk woord de informant zelf gebruikt (of zegt te gebruiken althans) als hij dialekt spreekt.
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1.4. Verwerking van het materiaal in tabellen '
In de vorige sektie is al duidelijk geworden dat een toegekende
'eenheid' voor een bepaald woord in H.o.d.B. en Ten Aard een andere
waarde heeft dan in de overige dorpen. Op twee andere punten hebben
we het materiaal moeten aanpassen om absolute vergelijkbaarheid in
de tabellen te verkrijgen :
— In Ten Aard werden voor de jongste leeftijdsgroep *15-18* maar
half zoveel informanten ondervraagd als voor de (sociaal gediversifieerde)
andere groepen. Om direkte vergelijking mogelijk te maken in de deeltabel gewijd aan de leeftijdsgroepen hebben we de gevonden waarden
voor *15-18* vermenigvuldigd met 2.
— In Vrasene, Koningslo, Kontich en Meerhout is er een diskrepantie
tussen landbouwers (telkens 18 informanten) en niet-landbouwers (12) ;
om ook hier weer direkte vergelijking mogelijk te maken heb ik in de
deeltabel gewijd aan de sociale positie van de zegslieden het genoteerde
aantal voor de niet-landbouwers vermenigvuldigd met 1,5.
Een en ander heeft tot gevolg dat enkel voor H.o.d.B. de drie deeltabellen (leeftijd-sekse-sociale groep) hetzelfde totaal te zien geven, en
dat in Ten Aard zelfs alle drie de deeltabellen bij optelling een verschillend
resultaat opleveren.
1.5. De onderzochte begrippen
Het aantal leksikale items dat voor een onderzoek in aanmerking
komt loopt teoretisch natuurlijk in de duizenden. Bij de keuze heb ik
me laten leiden door wat in het dialektonderzoek in ons taalgebied
gepresteerd is, met dien verstande dat echte vaktaalwoorden uitgesloten
blijven : zoals boven gesuggereerd vereisen die in alle geval dat als informant een beoefenaar van het betreffende beroep gekozen wordt. Mijn
keuze is uiteindelijk op 4 gebieden gevallen, met telkens drie representanten :
a. De namen van een aantal kleine dieren, waarvan aangenomen mag
worden dat die zeker in een nog grotendeels agrarische omgeving algemeen bekend zijn : kikker, meikever en vlinder.
b. De namen van een aantal bloemen waarvan hetzelfde geldt: klaproos, paardebloem en sering. Misschien ten onrechte wordt geen verschil
meer gemaakt tussen de twee eerste (wilde bloemen) en de laatste (een
kultuurplant).
1

182

Alle tabellen worden in een bijlage achteraan samengebracht.

c. Sedert generaties bekende begrippen : klompen, schommel en vergiet.
Het spreekt vanzelf dat die keuze als vrij willekeurig kan overkomen ;
ze wordt bepaald door het feit dat deze begrippen de enige zijn die in
alle zes de onderzoeken voorkomen en die bovendien tenminste in VlaamsBelgië woordgeografisch bestudeerd zijn.
d. Ten slotte heb ik gemeend ook enkele recente begrippen aan de
lijst toe te moeten voegen. De studie daarvan is weliswaar schromelijk
verwaarloosd, maar Goossens en De Rons (1973) hebben overtuigend
geargumenteerd dat voor een inzicht in de leksikale struktuur van dialekten ook dit type van begrippen een rol moet spelen. Opgenomen zijn
twee nu wel heel algemeen bekende begrippen : de aansteker en het
zwembad (waarvan de namen in het pas genoemde artikel ook besproken
worden), en ten slotte de snelkookpan ; die representeert de heel recente
laag, waarvan verwacht mag worden dat in de dialekten nog geen echte
kodifikatie heeft plaatsgehad.
2. Bespreking
2.1. Systematische en sporadische opgaven
In 1.3. heb ik als basisstelling geponeerd dat de informant altijd
gelijk moet krijgen, zelfs als de onderzoeker zo zijn vermoedens heeft
dat de opgegeven vorm(en) op fantasie berust(en), of de naam zijn van
een ander objekt, of eigenlijk in een min of meer verwant dialekt thuishoren. De enige wetenschappelijk verantwoorde manier om dergelijke
namen te elimineren is, bij de proefpersoon in een tweede ronde na te
gaan of hij wel zeker is van zijn stuk. Een andere vraag is natuurlijk
of dergelijke gegevens ook op een taalkaart verwerkt moeten worden, en
die kan enkel geval per geval beantwoord worden : de funktie van geïsoleerde opgaven in het kaartbeeld zal gewoonlijk bijzonder klein zijn ;
de praktijk is dan ook dat die rariora in lijsten aan de bespreking van de
taalkaart worden toegevoegd.
Ook voor ons onderzoek zijn dergelijke opgaven enkel indirekt van
belang : ze kunnen als indikatoren van onzekerheid t.a.v. de norm gelden
(zodat b.v. een vorm uit een naburig dialekt wordt opgegeven), maar
evenzeer kunnen ze het gevolg zijn van een 'trou de mémoire', en dus
eigenlijk dezelfde waarde hebben als 'geen antwoord, naam onbekend,
e.d.'. Alleen, nogmaals : de enquêteur heeft daar geen informatie over
tenzij de zegsman/-vrouw ze hem zelf geeft. Wel mogen we met zekerheid
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zeggen dat dergelijke vormen ook in de taalgemeenschap zelf als afwijkend
of zelfs niet helemaal adekwaat beschouwd worden.
Voor onze bespreking komt het er dus op aan een grens te trekken
tussen 'geïsoleerd' en 'geïntegreerd', een hachelijke onderneming bij
(alweer) een totaal gebrek aan wetenschappelijke studies i.v.m. het
normgevoel in regionale taalvormen. Ik heb dan maar volledig ad hoc,
als grens genomen dat een vorm pas als deel van het leksikon van de
gemeenschap beschouwd wordt als ten minste een vijfde van de informanten hem opgeven. Ekspliciet besproken worden dus alleen die vormen
die ten minste 17 keer opgegeven worden in Ten Aard, 11 keer in Heistop-den-Berg, en 6 keer in de overige plaatsen.
Een laatste probleem vormen de woorden die ook tot de standaardtaal
behoren (in het vervolg aangeduid met het label +AN) ; gewoonlijk
is er per begrip maar een woord (meikever, vlinder, paardebloem, sering,
klomp, schommel, vergiet, aansteker en zwembad), maar voor drie begrippen
zijn er twee : kikvors-kikker, klaproos-papaver, en snelkoker-snelkookpan.
Al die woorden worden bij gelegenheid opgegeven, maar enkel het eerste
van elk paar haalt voor sommige plaatsen de 20 %-grens.
De tabellen zijn zo opgesteld dat voor alle leeftijdsgroepen, de twee
geslachten en alle onderscheiden sociale kategorieën eerst de +ANwoorden die de signinkantiedrempel bereiken worden opgesomd, en
daarna de -AN-woorden ; aan beide reeksen voeg ik eventueel een rij
getallen toe voor het aantal vermeldingen van al die woorden samen die
door minder dan een vijfde van de informanten opgegeven worden
(verder niet gediversifieerd).
In totaal zijn telkens 12 antwoorden verwerkt van 258 informanten
(84 uit Ten Aard, 54 uit Heist-op-den-Berg, en telkens 30 uit de 4 overige
plaatsen). Van die 3096 antwoorden waren er maar 43 (d.i. 1.4 %) blanco
('weet ik niet, geen naam bekend'; enz.): 14 voor klaproos, 11 voor sering,
8 voor snelkookpan, 5 voor vergiet, 3 voor schommel en telkens 1 voor
meikever en paardebloem. Het blijkt dat mannelijke informanten twee
maal zo vaak in gebreke blijven als de vrouwelijke (29 tegenover 14 ;
men zou kunnen denken dat dat wel in de eerste plaats in de opgaven
voor de 'typisch-vrouwelijke gebruiksvoorwerpen vergiet en snelkoker
zou kunnen liggen, maar dat is niet zo : als we de 13 blanco-opgaven
daarvoor buiten beschouwing laten blijft de verhouding precies gelijk :
20-10). De leeftijdsgroepen presteerden nagenoeg evengoed (14 blanco's
voor de diverse groepen beneden 32 jaar, 12 voor *40-50*, en 15 voor
meer dan 55-jarigen). Ook bij de sociaal bepaalde deelgroepen zijn er
geen opmerkelijke verschillen.
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2.2. Enkele namen van kleine dieren
2.2.1. Algemene indruk.
Het eerste 'woordveldje' dat wij voor bestudering geselekteerd hebben
toont een aantal heel interessante karakteristieken : in vier van de zes
plaatsen staan voor elk van de drie begrippen een autochtoon woord
en een woord dat met de standaardtaal overeenkomt (er kan eventueel
wel verschil in uitspraak zijn) in konkurrentie ; dat is het geval in Kontich,
Meerhout (waar het autochtone woord zomervogel nog nauwelijks aan
6 vermeldingen komt, dan nog steeds met vlinder als tweede opgave !),
Ten Aard en Heist-op-den-Berg. In Koningslo doet hetzelfde zich voor
voor kikker en meikever, maar (nog ?) niet voor vlinder ; in Vrasene ten
slotte heeft precies voor vlinder het -|-AN-woord al de opperheerschappij,
terwijl voor kikker en meikever het oude dialektwoord niet bedreigd is.
2.2.2. De leeftijd als konditionerende faktor.
Als wij nu gaan kijken naar welke ekstra-linguïstische faktoren zoal
samengaan met de keuze tussen +AN- en -AN-vormen, dan blijkt
allereerst al dat er een konstante, maar daarom nog geen regelmatige
verschuiving ten gunste van de +AN-vormen is naarmate de informanten
jonger zijn. Daarbij ligt de diepste kloof in Kontich, Meerhout, Ten Aard
en Heist-op-den-Berg tussen de jongste generatie(s) en *40-50* ; de twee
niet-Antwerpse plaatsen, waar het vervangingsproces niet zover gevorderd is daarentegen tonen een ander beeld : in Koningslo is er een fameuze
kloof tussen *40-50* en *65-75*, maar die lijn wordt niet doorgetrokken
als we *20-30* met *40-50* gaan vergelijken : het vervangingsproces
verliest blijkbaar zijn elan ; in Vrasene ten slotte is tussen l e en 2e
groep en 2e en 3 e groep hetzelfde vrij geringe verschil : het vervangingsproces is kennelijk aan de gang, maar verloopt vrij langzaam.
Kijken wij alleen naar de jongste generatie(s) (grosso modo beneden
30 jaar), dan blijkt de 'vernederlandsing' in dit woordveldje veruit het
verst voortgeschreden in Ten Aard (de verhouding +AN/-AN is er
64/6 voor *15-18* en 58/14 voor *25-32*), gevolgd door Kontich (45/15
voor *20-30*), Meerhout (42/18 voor *20-30*) en Heist-op-den-Berg
(43-21 voor *18-25*). In Koningslo is er evenwicht (30/30 voor *20-30*,
en Vrasene is het enige waar het autochtone woordgoed nog overweegt
(25/35 voor *20-30*).
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2.2.3. Verschillen tussen mannen en vrouwen.
Even konstant, hoewel minder uitgesproken dan bij de vorige faktor,
is het verschil tussen de seksen : vrouwen blijken vaker vormen op te
geven die (ook) in het AN voorkomen. Het verschil is voor het hele
woordveldje genomen in alle plaatsen vrijwel gelijk : het verschil is het
grootst in Kontich, waar 59.8 % van de -j-AN-vormen van vrouwen
komen, en het kleinst in Koningslo met 54.1 %. Dat wil nog niet zeggen
dat vrouwen ook minder (in absolute cijfers) -AN-vormen opgeven :
in Vrasene, Koningslo en Heist-op-den-Berg is dat nauwelijks of helemaal
niet het geval. Maar wel is het zo waar de autochtone woorden al in de
minderheid zijn : Meerhout, Ten Aard en vooral Kontich, waar de vrouwen nog maar een derde van de -AN-woorden voor hun rekening nemen.
Dat parallellisme (geen verschil tussen M/V in de plaatsen met (nog)
een meerderheid voor de autochtone woorden ; uitgesproken onevenwicht
tussen de opgaven van M/V in de plaatsen waar de -f-AN-vormen het
sterkste zijn) vraagt om een verklaring waar we in dit bestek niet aan
toe kunnen komen ; zoals de zaken zich voordoen lijkt het er wel'op dat
vrouwen vroeger dan mannen de 'verliezers' onder -AN-vormen afstoten
en vervangen door de winnende +AN-woorden.
2.2.4. De beroepsgroepen.
De verschillen tussen de zes enquêtes zijn op dit punt zo groot dat
een verantwoorde interpretatie erg moeilijk wordt : het onderscheid
tussen lage en hoge beroepsgroepen komt maar in 2 enquêtes (en in een
daarvan nog maar alleen bij de mannen) aan bod, en de weinig overtuigende verschillen in de resultaten verlopen dan nog in omgekeerde
richting. Iets meer informatie krijgen we over het verschil tussen landbouwers en niet-landbouwers, dat in 5 enquêtes terugkomt; maar ook
hier krijgen wij geen eenduidig beeld : driemaal geven de landbouwers
minder -f AN-woorden op dan de andere zegslieden : in Heist-op-den-Berg,
Kontich en Meerhout (enkel in de laatste twee plaatsen gaat dat gepaard
met een duidelijk overwicht voor de -AN-vormen) ; in Koningslo en in
Vrasene is het gekonstateerde verschil, gegeven het kleine aantal informanten, te verwaarlozen.
2.3. Namen van bloemen
2.3.1. Algemene indruk.
Met ons tweede woordveldje krijgen wij in meer dan een opzicht
een ander beeld : allereerst valt al op dat het AN hier een veel kleinere
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aantrekkingskracht blijkt uit te oefenen : in drie plaatsen, Vrasene,
Koningslo en Ten Aard speelt geen enkele +AN-vorm een rol van enige
betekenis, en in de overige is er wat het onderzochte informantenstaal
betreft ten hoogste voor een of twee begrippen een status quo bereikt
met de oudere autochtone woorden. Paardebloem blijkt daarbij al
helemaal niet goed in de markt te liggen : ook in Kontich en Meerhout,
waar het telkens aan 20 % (resp. 7 en 6 !) vermeldingen komt, wordt
het geen enkele keer als enige vorm opgegeven. Van een echte integratie
in de dialektwoordenschat kan dus (nog) geen sprake zijn1. Dat lijkt wel
anders te zijn voor klaproos en voor sering in Heist-op-den-Berg en Kontich. Wat het laatste begrip betreft valt op dat de autochtone konkurrent
in beide plaatsen minimaal van de +AN-vorm verschilt (serin) : het gaat
dus eerder om een klankaanpassing dan om vervanging van een lekseem,
en dat blijkt een stuk vlotter te gaan (vergelijk het geval van Meerhout,
waar sering het heel wat moeilijker blijkt te hebben om tegen het autochtone st-jorisbloem op te boksen).
Een tweede verschil ligt hierin dat bij de -AN-woorden hier en daar
een strijd tussen verschillende vormen aan de gang is ; dat is zo voor
pisbloem /' suikerij (bloem) in Kontich en Meerhout, en voor jozemien /lila in
Koningslo ; st-jorisbloemjkruinagel in Meerhout kunnen we buiten beschouwing laten, omdat het tweede geen enkele keer alléén vermeld wordt.
De bespreking zal, in het licht van dat alles, wat anders verlopen
dan bij het eerste woordveld.
2.3.2. De op dit gebied 'homogene' dialekten van Vrasene, Koningslo
en Ten Aard kunnen verder vrijwel buiten beschouwing blijven ; het
enige meldenswaardige feit is dat de zeldzame opgaven van -(-ANwoorden praktisch uitsluitend van de jongste generatie(s) komen : resp.
4 en 7 uit *20-30* in Vrasene en Koningslo, samen 16 uit *15-18* en
*25-32* in Ten Aard. Eigenaardig, maar niet noodzakelijk belangrijk is
het feit dat de 7 meldingen in Koningslo op rekening van landbouwers
komen.
2.3.3. De belangrijke opposities +AN/-AN in Heist-op-den-Berg en
in Kontich vertonen hetzelfde beeld als die in het woordveld dieren :
klaproos en sering zijn veruit het populairst bij *18-25* resp. *20-30*
1

Deze vaststelling wijkt af van wat op taalkaart in de Taalatlas van Noordsn Zuidnederland gesuggereerd wordt : paardebloem wordt vrij frekwent opgegeven
in alle Vlaamse provincies behalve West-Vlaanderen ; het materiaal voor de taaikaart werd grotendeels ontleend aan PAUWELS 1933 ; vgl. J. STROOP 1969.
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(samen 46 eenheden) ; dan volgt op een grote afstand *40-50* met 18,
en ten slotte *65+* met nauwelijks 6. De vervanging van de autochtone
woorden (die voor de twee plaatsen samen resp. 12, 43 en 42 halen)
gebeurt dus sprongsgewijs, met een echte kloof tussen de minder-dandertig-jarigen en de ouderen.
Ook het verschil tussen M en V komt voor deze gevallen terug :
de +AN-vormen halen 26 eenheden bij de mannen, en 44 bij de vrouwen,
de -AN-woorden resp. 48 en 41. Opnieuw blijkt dat de vrouwen bijna
evengoed als de mannen de oudere autochtone woorden kennen, maar
geen graten zien in het gebruik van bepaalde -|-AN-vormen.
Ook in overeenstemming met wat in 2.2.4. gezien is leggen de landbouwers in Kontich een veel grotere voorkeur voor de -AN-vormen aan
de dag dan de andere geënquêteerden. Vgl. daarmee ook de sporadische
vermeldingen van -J-AN-vormen in Meerhout, die ook in grote meerderheid van niet-landbouwers komen. Daarmee opponeert dan wel Heistop-den-Berg, waar geen verschil tussen de twee groepen bestaat (13 bij
de landbouwers, 12 bij de anderen).
2.3.4. Van de drie belangrijke konflikten tussen twee -AN-vormen
is dat tussen jozemien en het aan het Frans ontleende lila in Koningslo
niet te interpreteren : zoals de cijfers hier liggen gaat het om een vreedzaam naast elkaar bestaan. Dat ligt wel anders voor pisbloem/suikerij
(bloem) in Kontich en Meerhout : in beide plaatsen blijkt het tweede
de oudste vorm te zijn, die het dan ook vooral van de oudste generatie
moet hebben : in Meerhout is het bij *65-75* nog dé vorm, in Kontich
haalt het in dezelfde generatie nog een derde. Bij *20-30* hebben beide
woorden in Meerhout vrijwel dezelfde populariteit, terwijl het in Kontich
verdwenen is. Hoewel het informantenstaal natuurlijk erg klein is voor
een detailanalyse als deze, valt toch op dat in Meerhout, waar de konkurrentiestrijd nog steeds volop aan de gang is, de vrouwen meer voor de
oudste (?), verliezende vorm suikerij'{bloem) kiezen dan de mannen
(18/16 tegen 8/12), en hetzelfde geldt voor de landbouwers tegenover
niet-landbouwers (22/18 tegen 10/15). In Kontich, waar de zaken natuurlijk wat de frekwentie van beide vormen anders liggen, wordt die tendens
noch bevestigd noch tegengesproken.
2.4. Namen van traditionele objekten
2.4.1. Algemene indruk.
Nog sterker dan de bloemennamen blijken de namen van traditionele
objekten zich aan beïnvloeding vanuit de standaardtaal te onttrekken :
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de oude autochtone (of aan andere dialekten ontleende) benamingen
staan in alle onderscheiden groepen ongeveer even sterk en uitzonderingen
op die algemene regel vertonen geen vast beeld. Wel lijkt dit deel van het
leksikon het domein bij uitstek van konkurrentie tussen -AN-vormen.
Voorbeelden van verschuivingen tussen dergelijke vormen levert schommel
in Heist-op-den-Berg en Kontich ; hetzelfde is het geval voor vergiet
in Ten Aard, Kontich en Koningslo. Ten slotte brengt Koningslo nog
een voorbeeld van konkurrentie tussen een (oud) dialektwoord en een
moderne ontlening aan het Frans voor het begrip schommel. Daarmee
blijft klomp over als het enige begrip met een bijzonder stabiel benoemingspatroon ; dat is misschien in verband te brengen met de speciale
status van het begrip, dat een vrij marginale plaats is gaan innemen
in het alledaagse leven, maar zich toch in een algemene bekendheid mag
verheugen (geen enkele informant blijft het antwoord schuldig als gevraagd wordt om het begrip te benoemen). Het zou natuurlijk interessant geweest zijn om dit patroon te vergelijken met een voor een marginaal begrip dat niet meer algemeen bekend is. Een voorbeeld daarvan
levert de broodschieter of ovenpaal, waarvoor op basis van het aanwezige
materiaal in dialektcentrales gekonkludeerd kan worden dat daar wel
vernieuwing plaats heeft (cf. G. De Schutter en J. Taeldeman 1972).
De hier volgende bespreking blijft uiteraard, beperkt tot de zes boven
genoemde gevallen waarin verschillende woorden in konkurrentie staan.
Vrasene en Meerhout blijven daarmee volledig buiten beschouwing ; het
dialekt van de eerste plaats manifesteert zich op die manier nog maar
eens als bijzonder stabiel in het leksikologische vlak ; in dit verband is
het tekenend dat in Vrasene de kategorie 'overige -AN-vormen', waar
zowel totaal verouderde dialektwoorden als nieuwvormingen en gelegenheidsopgaven samenvallen, bijzonder slecht vertegenwoordigd is (in
Meerhout is dat aandeel vooral in de oudste groep toch nog aanzienlijk).
2.4.2. De leeftijd als honditionerende

jaktor.

Van de drie opposities bij het begrip vergiet zijn er twee goed vergelijkbaar : in Kontich en Ten Aard konkurreert trizee met tems(t). Telkens
ook is trizee relatief het populairst bij de jongeren : in Ten Aard is de
verhouding van beide woorden 12/12 bij *15-18*, 7/9 bij *25-32*, 4/14
bij *40-50* en 7/17 bij *55-65*. Iets gek'jkaardigs, maar dan nog meer
uitgesproken zien we in Kontich, waar trizee al in twee groepen de absolute bovenhand heeft : 16/3 bij *20-30* en 15/5 bij *40-50,* enkel de
oudsten geven nog de omgekeerde verhouding op : 5/12. Daarmee mani189

festeert trizee zich als een krachtige aantrekkingspool in twee vrij ver
uiteenliggende Antwerpse plaatsen : de alleenheerschappij van dit woord
in een zogen, uitstralingsgebied (de Antwerpse agglomeratie) zal daar
wel niet vreemd aan zijn. De derde vergiet-oipipositie, in Koningslo, is
moeilijker te interpreteren : de twee oudere informantengroepen geven
beide alternatieven (serenbak en zeef(t)) ongeveer even vaak op : 6/5
bij *65-75* en 9/8 bij *40-50* ; bij de jongsten wordt dat 6/3, maar het
verschil is nog steeds te klein voor een definitieve uitspraak over winst
en verlies.
De drie scAomraeZ-konkurrenties vertonen een vergelijkbaar beeld :
in Heist-op-den-Berg (zwier /zwierschakel) en Kontich (touter / zwier entouter) verliest de samenstelling terrein naarmate de zegslieden jonger
zijn : in H.o.d.B. zelfs in die mate dat het enkelvoudige woord de alleenheerschappij opeist (15 opgaven voor *18-25*, vgl. 14/3 voor *40-50*
en 5/8 voor *65 + *). In Kontich, waar in alle leeftijdsgroepen het simpleks
de meerderheid krijgt, is het verschil minder dramatisch : 14/4 voor
*20-30*, 14/5 voor *40-50* en 12/8 voor *65-75* : de samenstelling lijkt
hier de funktie te krijgen van een (waarschijnlijk) ekspressieve of affektieve variant, een situatie die ik uit mijn eigen dialekt (Hoogboom,
K221a) ook ken voor de oppositie touter (gewoon), toetouter (tegenover
vooral kleinere kinderen). Ten slotte is er opnieuw Koningslo met een
afwijkend beeld : het recente (niet fonetisch geïntegreerde) Franse leenwoord balancoir blijft in de drie leeftijdsgroepen op een ruime afstand
achter het autochtone karits (Icarisj) : 6/14 bij *20-30*, 5/14 bij *40-50*
en 5/11 bij *65-75*.
2.4.3. Verschillen tussen de geslachten.
De twee onduidelijke opposities (voor schommel en vergiet) in Koningslo leveren geen enkel verschil op tussen de groep mannelijke en vrouwelijke informanten ; dat is wel het geval als we de vier voorbeelden bekijken
waarin een nieuwe vorm met een ouder gevestigd woord konkurreert :
schommel in H.o.d.B. en Kontich, vergiet in Ten Aard en Kontich ; er
zijn wel onderlinge verschillen, maar het globale beeld is bijzonder
duidelijk : terwijl de mannen in twee derde van de gevallen voor het
'nieuwe' woord opteren (samen 72 eenheden tegen 37 voor de oudere),
zijn de verhoudingen bij de vrouwen vrijwel gelijk (62 tegen 55). Net als
bij de bloemennamen stellen wij vast dat als verschillende -AN-vormen
in konkurrentie komen, vrouwen eerder geneigd zijn het oude woord te
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bewaren dan mannen2. Natuurlijk is ook dit weer niet méér dan een voorlopige indruk die met veel meer materiaal geverifieerd dient te worden.
2.4.4. Verschillen in beroepskategorieën.
Het materiaal voor de oppositie hoge/lage beroepsgroep is hopeloos
te klein en suggereert zelfs geen signifikant verschil. Wel is er enige reden
om aan te nemen dat bij de lagere beroepsklasse landbouwers meer
geneigd zijn om zich bij de meerderheidsopgave aan te sluiten ; of dat
dan het 'jonge' woord is of niet heeft blijkbaar nauwelijks belang. De
opgaven voor zwier in H.o.d.B., karits en serenbak in Koningslo, touter
en trizee in Kontich, halen 97 eenheden (tegen 41 voor de konkurrenten) ;
bij de niet-landbouwers is dat 82 tegen 51.5. Het verschil is niet denderend
groot, maar gaat met één enkele uitzondering (schommel in H.o.d.B.)
telkens in dezelfde richting. Een verklaring zou erin kunnen liggen dat
landbouwers, die meer aan het dorpsleven gebonden zijn een beter oor
zouden hebben voor wat op een bepaald moment in de gemeenschap de
norm uitmaakt. In die zin zou ook verwacht moeten worden dat vrouwen
zonder beroep eerder het meerderheidswoord zullen hanteren dan hun
buitenshuiswerkende zusters ; de gegevens voor vergiet in Ten Aard
spreken dat niet tegen, maar zijn uiteraard te klein om het poneren van
die hypotese te rechtvaardigen.
2.5. Namen voor recente begrippen
2.5.1. Algemene indruk.
Zoals verwacht mocht worden levert dit laatste probleemgebied een
heel ander, en vooral een disparater beeld op dan de vorige. De begrippen
liggen semantisch ver van elkaar af, en vooral het tijdstip waarop ze
hun intrede gedaan hebben (en meer nog : algemeen zijn geworden)
blijkt bij de naamgeving een grote rol gespeeld te hebben. Goossens en
De Rons maken voor zwembad b.v. aannemelijk dat alle benamingen
die in Vlaams-België daarvoor gebruikt worden op een of andere manier
aan het Franse voorbeeld gerelateerd kunnen zijn : als ontlening, of veel
2

Over de invloed van het rollenpatroon van de vrouw op het gerapporteerde
taalgebruik brengt M. GEBMTSEN (Dédé Brouwer e.a. blz. 51-68) een aantal gegevens
bijeen die in die richting wijzen ; de meeste daarvan zijn echter ontleend aan
intuïtieve uitspraken van overwegend mannelijke dialektologen.
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frekwenter als leenvertaling ; ontlening aan de Nederlandse kultuurtaal
is bij zwembad natuurlijk niet uitgesloten, en in het noordoosten van
België, waar het type heel frekwent is, waarschijnlijker dan leenvertaling.
Bij het begrip aansteker is de zaak iets overzichtelijker, in die zin dat de
officiële Franse naam briquet duidelijk konkurreert met de standaardNederlandse aansteker ; maar als kaper op de kust is er het Frans-aandoende allumeur, waarvan het ontstaan op Nederlands taalgebied ondanks
de lofwaardige poging van de pas genoemde auteurs, een raadseltje
blijft. Ten slotte heb ik als recentste begrip de snellcookpan gekozen,
waarbij het Frans nauwelijks of niet meer meegespeeld heeft als leveran-^
cier van namen.
De heel verschillende problematiek die door de drie begrippen en hun
benamingen opgeroepen wordt vereist een iets andere aanpak van de
bespreking, die woord voor woord zal gebeuren.
2.5.2. Zwembad.
In alle zes de onderzochte plaatsen wordt het standaardtaalwoord
méér opgegeven dan welke andere vorm ook, maar behalve in de Kempense plaatsen Meerhout en Ten Aard is er toch (nog) altijd een konkurrent : zwemdok in H.o.d.B. en Kontich, bad in Vrasene en Koningslo.
Wat die laatste plaatsen betreft verloopt de strijd overtuigend in het
voordeel van zwembad, dat bij de oudste ondervraagden al vrij goed
bekend is, en door de jongsten (vrijwel) als enig woord genoemd wordt.
Zwemdok blijkt een taaier leven te leiden : in H.o.d.B. is het weliswaar
bij *18-25* en *40-50* op de achtergrond verzeild, maar in Kontich
geven de jongsten het nog altijd even vaak op als zwembad ; dat is dan
relatief wel aanzienlijk minder dan wat de groep *65-75* doet, maar
juist veel méér dan de tussenliggende groep *40-50*. Een duidelijk beeld
voor de taaivoorkeur van mannen en vrouwen of van landbouwers en
niet-landbouwers komt niet te voorschijn.
2.5.3. Aansteker.
Behalve in H.o.d.B. en Koningslo geniet het standaardwoord een
behoorlijke populariteit, maar nergens krijgt het de meerderheid achter
zich. Alleen in Ten Aard en Vrasene is het het vaakst opgegeven woord,
maar dat komt dan doordat de twee -AN-varianten briket en allumeur
om de gunst van de taalgebruiker dingen : die twee komen in Ten Aard
ongeveer even vaak voor, maar de verdeling over de leeftijdsgroepen is
tekenend : allumeur haalt het afgetekend bij de oudsten *55-65*, briket
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even overtuigend bij de jongsten *15-18* ; de tussenliggende groepen
geven er een heel licht overwicht voor briket. In Vrasene wordt dit patroon
niet herhaald : de twee -AN-vormen worden in alle kategorieën opgegeven.
In de overige plaatsen is er een rustig overwicht van ofwel allumeur
(H.o.d.B. en Kontich), ofwel briket (Koningslo en Meerhout; in die laatste
plaats wordt ook door velen een aanpassing tot broket opgegeven, een
bewijs dat het woord echt wel in het plaatselijk dialekt geïntegreerd is).
Dat die Franse termen voorlopig geen overrompeling door aansteker te
duchten hebben wordt geïllustreerd door de cijfers voor de verschillende
leeftijdsgroepen : het is niet zo dat het -)-AN-woord vooral bij de jongeren
sukses zou hebben, maar ook het omgekeerde is niet waar : aansteker
wordt blijkbaar wel in het dialekt geaksepteerd, maar er is (voorlopig?)
geen bewuste keuze pro.
Waar aansteker als (eventueel sekundaire) vorm geaksepteerd is,
wordt het meer opgegeven door vrouwen dan door mannen ; misschien
ligt dat ook mede aan het feit dat het roken (en daarmee het gebruik
van aanstekers) later veralgemeend is bij vrouwen, toen de standaardtaal
al heel wat sterker stond in België.
2.5.4. Snelkookpan.
Zoals gezegd ontbreekt hier een Frans voorbeeld, en de enige bron
waaraan ontleend kan worden blijkt dan het standaard-Nederlands te
zijn ; behalve in Koningslo worden snelkoker en snelkookpan (dat zijn
zeker ontleningen : het woord snel met de betekenis vlug komt in geen
van de onderzochte dialekten voor) dan ook vaak opgegeven, maar
alleen in H.o.d.B. gebeurt dat in een meerderheid van de gevallen
(trouwens in alle drie de leeftijdsgroepen, en gelijkelijk voor mannen
en vrouwen).
In de andere plaatsen is er ten minste één -AN-vorm die als norm
aangeduid kan worden : stoomketel in Meerhout, stoompot in Ten Aard,
stoompot én prespot in Vrasene en Kontich, en preskassoor in Koningslo.
Maar afgezien van Koningslo, waar preskassoor de enige vaak genoemde
term is, haalt geen daarvan in z'n eentje de helft van de vermeldingen.
Er zijn bovendien noch voor de standaardvormen noch voor de
andere woorden min of meer vaste patronen in de onderscheiden groepen,
op één na : vrouwen blijken veel vaker dan mannen de -f-AN-vorm te
gebruiken als die in konkurrentie staat met een -AN-vorm, maar dat
betekent geenszins dat ze minder vaak de konkurrerende vormen opgeven : we kunnen het zo samenvatten dat vrouwen vanuit het tradi193

tionele seksuele rollenpatroon in onze maatschappij, beter bekend zijn
met het objekt, en dus de in hun gemeenschap koerante term(en) ervoor
ook beter kennen ; mannen moeten voor dit begrip veel vaker op gelegenheidsopgaven terugvallen. Daarmee is nog geen verklaring gegeven voor
het frekwenter gebruik van de -(-AN-variant door vrouwen, maar die
verklaring zal allicht ook in de grondiger bekendheid van het objekt
gezocht moeten worden.
2.6. De sporadische (niet geïntegreerde) opgaven
In de tabellen 1 tot 4 is ook informatie opgenomen over de frekwentie
van woorden die de 20 %-grens niet bereiken. Ik vat die nog eens samen
in tabel 5 ; daarin wordt per onderzochte plaats opgegeven :
a. Het aantal opgaven van -f- AN-woorden die volgens de gehanteerde
norm niet als in het dialekt geïntegreerd worden beschouwd.
b. Het aantal opgaven van -AN-woorden, zonder verdere diversifikatie uiteraard : het betreft dus zowel gelegenheidsopgaven als woorden
die niet meer of juist nog niet echt tot het leksikon van het betreffende
dialekt behoren.
De tabel brengt een paar duidelijke tendenzen op de voorgrond :
— de niet-geïntegreerde -f- AN-woorden worden het vaakst opgegeven
door de jongste groep van informanten (behalve in Kontich, waar de
drie groepen niet ver uiteen liggen), door die uit de hogere beroepsklassen
(cf. H.o.d.B. en Ten Aard), en meestal ook door de vrouwen (alleen in
Kontich is dat omgekeerd).
— de niet-geïntegreerde -AN-vormen treffen we vooral aan bij de
oudste leeftijdsgroep (behalve in Meerhout, waar *40-50* de kroon spant),
en bij de mannen (in Kontich en Meerhout gaat het weliswaar om een
klein verschil).
We kunnen het materiaal nog op een andere manier, meer globaal
bekijken, door alle opgaven voor de zes plaatsen samen te tellen. Voor
de oppositie +AN/-AN krijgen we dan de volgende verhoudingen :
78/97 voor de diverse groepen tussen 18 en 32 (*15-18* in Ten Aard
laten we buiten beschouwing), 39/113 voor *40-50*, en 30/172 voor de
55-plussers : een overtuigende stijging voor -AN naarmate de leeftijd
stijgt (resp. 55.4, 74.3 en 85.1 %). Voor de mannen is de verhouding
65/219, en voor de vrouwen 86/180 : het aandeel van -AN is voor de
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mannen met 77.1 % dus bijna 10 percent hoger dan voor de vrouwen
(67.7 %). Met dit cijfermateriaal worden nog maar eens de al vastgestelde
tendenzen bevestigd : taaivernieuwing in de richting van het AN gaat
uit van de jongeren, en in grotere mate van de vrouwen dan van de mannen.
Alles samen vertegenwoordigen de antwoorden met een van de hier
bedoelde vormen ongeveer 11.5 % van het totaal : een niet onaanzienlijk
percentage, dat bij de interpretatie van taalkaarten op basis van informatie van één informant of van een kleine groep in het oog moet worden
gehouden3.
3. Konklusies
Het overzicht van enkele specifieke onderzoekingen heeft ons t.a.v.
de in 1.1. gestelde vragen alvast een paar dingen geleerd :
1. Voor de studie van dialektnamen van vrij recent ingevoerde
begrippen zal het heel vaak onmogelijk zijn het bij de opgave van één
informant of zelfs van een heel beperkte groep te houden : zodra het
vermoeden rijst dat meer dan één woord in de gemeenschap gehanteerd
wordt, is een groot informantenstaal absoluut noodzakelijk ; of dat ook
sociaal en naar leeftijd gediversifieerd moet zijn is niet waarschijnlijk;
het verschillende rollenpatroon van mannen en vrouwen maakt het echter
wel wenselijk beiden in het onderzoek te betrekken.
2. Voor andere, van oudsher bekende begrippen, lijken sommige
gemeenschappen veel homogener dan andere. Vrasene en Heist-op-denBerg kunnen bij de onderzochte plaatsen als ekstremen gelden.
3. In heterogene gemeenschappen speelt vooral het verschil in generatie een grote rol : het aantal gevallen van konkurrentie met een gelijkmatige verdeling over de leeftijdskategorieën is bijzonder klein ; vooral
als een +AN -woord in het geding is moet de onderzoeker grote verschillen
verwachten.
3
Dat percentage geldt niet voor alle opgevraagde begrippen en zelfs niet voor
de vier 'velden' in gelijke mate : het kleinste aantal marginalia treffen we aan
voor de diernamen (6.5 %) ; het hoogste uiteraard voor de nieuwe begrippen
(18.1%). Tussen die twee liggen de bloemnamen (10.6%) en de traditionele
begrippen (11.8%). Dat de bloemnamen niet meer rariora opleveren dan die
laatste kategorie kan verwondering wekken als we in rekening brengen dat bloemnamen bij uitstek in voortdurende beweging blijken te zijn (vgl. J. L. PATJWELS
1933, 9w.).
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4. Eveneens in heterogene gemeenschappen is het verschil tussen
vrouwen en mannen aanzienlijk, en wel in een dubbel opzicht : konkurreert + A N met -AN, dan geven vrouwen vaker het eerste op ; staan
twee -AN-woorden in oppositie dan geven vrouwen blijkbaar liever het
oudste als hun eigen vorm op4.
5. Weinig of geen verschillen levert een indeling van de informanten
naar beroepskategorie op ; dat kan ten dele ook aan het schematische
van de hier gehanteerde indelingen liggen.
6. Ook blijkt het veld waartoe het objekt behoort van het grootste
belang : er is b.v. serieus meer kans op diversifikatie als gevraagd wordt
naar de namen van (wilde) dieren dan bij namen van alledaagse gebruiksvoorwerpen5. Een verklaring voor dit specifieke geval zou erin kunnen
liggen dat de bedoelde dieren geen belangrijk deel (meer) uitmaken van
de alledaagse ervaringswereld, maar vooral op school (met hun standaardnamen) in de belangstelling van de jongeren worden gebracht (lessen
biologie, dierkunde)6. In alle geval blijkt dat de onderzoeker de status
van het te noemen objekt in de ervaringswereld van de informanten
moet nagaan.
7. Gelegenheidsopgaven of althans de vermelding van woorden die
niet (helemaal) in het dialekt als synchrone eenheid geïntegreerd zijn

* Dit is tegelijk een bevestiging en een relativering van een paar van MARINEL
GERRITSENS konklusies : '... Konkreet betekent dit dat vooral op het platteland
en in kleine dorpen de vrouwen hun dialekt beter bewaard hebben dan de mannen ...
De vrouwen en kinderen spreken er waarschijnlijk zoals hun moeders en grootmoeders al deden. Komen vrouwen eenmaal in kontakt met mensen die anders
spreken dan zijzelf dan nemen ze de taal van die ander heel snel over. Tenminste,
als de taal van die ander in hun ogen netter is, meer prestige heeft dan hun eigen
taal' (D. BBOUWER e.a., 63).
6

Dat we met de door ons onderzochte begrippen niet toevallig de uitzonderingen
getroffen hebben blijkt wel uit de traditionele dialektliteratuur : de autochtone
namen van de mier en van de egel b.v. worden ook door hun AN-konkurrenten
bedreigd, en hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van het plantenrijk zoals
klimop (vgl. resp. GROOTAERS 1938, GROOTAERS 1954 en EYLENBOSCH 1964) ; een

iets afwijkende situatie wordt door L. GROOTAERS - J. L. PAUWELS in het noorden
van West- en Oost-Vlaanderen vastgesteld voor lieveheersbeestje, dat net als het
oude dialektwoord pimpompoentje moet wijken voor lievevrouwebeestje, maar dat
hoeft geen echte uitzondering genoemd te worden, omdat het best mogelijk is dat
dat laatste woord als de Zuidnederlandse standaardvorm gevoeld wordt.
6
Die mogelijkheid wordt voor vlinder ekspliciet geopperd door J. L. PAUWBLS
1935, 141-142.
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lijken wel onvermijdelijk : het aandeel van 1 op 10 dat we voor het hele
onderzochte staal vonden geldt zeker niet voor elk begrip afzonderlijk,
maar als gemiddelde is het indrukwekkend genoeg om als speciale faktor
bij de analyse van taalkaarten meegerekend te worden.
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TABEL I

Namen van dieren
Voor de interpretatie van de cijfers cf. 1.4. ; de woorden voorafgegaan door 1.
betreffen de kikker, die door 2. de meikever, die door 3. de vlinder.
Heist-op-den-Berg
18-25 40-50 65 +

a. 1. kikvors
2. meikever
3. vlinder
overige

b. 1. vors
2. eikemelder
3. pepel
overige

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

H

16
13
13
1

8
5
9
—

2
1
3
—

12
9
11
—

14
10
14
1

7
5
5
—

9
7
9
—

10
7
11
1

43

22

6

32

39

17

25

29

1
3
5
2

10
12
9
1

16
16
15
1

15
16
16
2

12
15
13
2

11
11
13
2

9
11
9
—

11

32

48

49

42

37

29

71

7

9
7
2
25

91

Ten Aard
15-18 25-32 40-50 55-65
a. 1. kikvors
2. meikever
3. vlinder
overige

b. 1. vors
2. mulder
3. flikketeer
overige
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M

V

ML

MH

V—B V+B

16
20
24
4

19
15
23
1

13
5
10
1

4
4
8
—

18
15
23
1

27
19
30
2

8
4
10
—

6
7
7
—

10
7
10
1

13
8
14
—

64

58

29

16

57

78

22

20

28

35

4
2
—
—

2
4
1
7

10
18

21
26
19
2

13
17
12
6

8
14
8
2

12
11
11
—

7
9

5

1

20
20
16
—

8
2

8
4
4

6

14

43

56

68

48

32

34

26

21

14

135

116

Meerhout

a. 1. kikvors
2. meikever
3. vlinder
overige

b. 1. vors
2. mulder
3. zomervogel
overige

20-30 40-50 65-75

M

V

L
agr.

10
13
19
—

4
7
19
1

8
3
14
—

8
11
25
—

14
12
27
1

10
11
31
—

18
18
21
1.5

42

31

25

44

54

52

58.5

9
7
—
2

13
13
—
3

12
17
6
—

21
19
3
3

13
18
3

2

24
25
4
3

15
18
2
3

18

29

35

46

36

56

38

M

V

L
agr.

agr.

Ln.
agr.

98

82

Kontich

20-30 40-50 65-75

a. 1. kikvors
2. meikever
3. vlinder
overige

b. 1. vors
2. muidenteer
3. pepel
overige

Ln.

14
15
12
4

6
15
12
3

9
10
11
1

10
16
15
4

19
24
20
4

19
24
16
1

15
24

45

36

31

45

67

60

78

4
8
3

9
3
8
4

10
7
9
3

14
10
15
6

5
4
10
4

13
10
20
5

15

24

29

45

23

48

28.5
10.5
112

9
6
7.5
7.5
30

68
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Koningslo

20-30

40-50

65-75

M

V

L
agr.

a. 1. kikvors
2. meikever
overige

b. 1. vors
2. preekheer
3. pepel
overige

Ln.
agr.

12
11
7

10
10
6

2
3
—

12
14
2

12
10
11

13
18
7

16.5
9
9

30

26

5

28

33

38

34.5

4
7
16
3

8
11
16
—

18
17
20
—

16
17
29
1

14
18
23
2

19
17
32
3

16.5
27
30
—

30

35

55

63

57

71

73.5

M

V

61

120

Vrasene

20-30

40-50

65-75

L
agr.

a. 3. vlinder
overige

b. 1. puit
2. meuleneer
overige
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Ln.
agr.

20
5

16
1

10
—

23
—

23
6

30
3

24
1.5

25

17

10

23

29

33

25.5

20
15
—

20
19
4

20
20
10

30
30
7

30
24
7

36
33
6

36
31.5
12

35

43

50

67

61

75

79.5

52

128

TABEL II
Namen van bloemen
Voor de waarde van de cijfers cf. 1.4. ; de woorden voorafgegaan door 1. betreffen
de klaproos, die door 2. de paardebloem, die door 3. de sering.
Heist-op-den-Berg
18-25 40-50 65 +

a. 1. klaproos
3. sering
overige

b. 1. korenbloem
2. pisbloem
3. serinne
overige

9

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

H

17
1

6
7
1

1
1
—

5
13
2

11
12
—

5
8
2

6
6
—

5
11
—

27

14

2

20

23

15

12

16

2
17
—
8

o
18
11
5

9
17
13
12

10
26
10
12

6
26
14
13

6
18
9
9

6
17
11
3

4
17
4
14

27

39

51

58

59

42

37

39

43

118

Ten Aard
15-18 25-32 40-50 55-65

a. totaal
b. 1. donderbloem
2. pisbloem
3. kruinagel
overige

M

ML M H V—B

V

V+B

6

10

2

4

9

9

2

7

2

5

20
24
22
—

17
21
22
—

23
22
22
2

15
20
24
6

33
36
38
5

32
39
41
4

13
15
17
3

14
15
15
2

15
17
18
2

13
16
18
1

66

60

69

65

112

116

48

46

52

48

201

18

228

Meerhout
20-30 40-50 65-75

a. 2. paardebloem
3. sering
overige

b. 1. donderbloem
2. pisbloem
suikerij
3. st.-jorisbloem
kruinagel
overige

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

3
5
6

2
1
1

1
1
1

5
3
2

1
4
6

2
3
1

6
6
9

14

4

3

10

11

6

21

14
8
7
14
1
—

19
8
11
12
3
—

15
4
16
11
2
1

26
8
18
19
2
—

22
12
16
18
4
1

33
10
22
21
4
—

22.5

44

53

49

73

73

90

83.5

M

V

21

15
18
24
3
1
146

Kontich
20-30 40-50 65-75

a. 1. klaproos
2. paardebloem
3. sering
overige

b. 1. kollebloem
2. pisbloem
suikerij
3. serinne
overige

202

L

Ln.

agr.

agr.

8
3
12
1

3
2
2
3

4
2
4
5

7
5
14
2

4
3
6
3

10.5

2
4
3

24

10

9

15

28

16

40.5

5
17
—
5
5

9
16
2
18
4

6
12
7
14
7

6
23
5
22
9

14
22
4
15
7

18
29
5
27
13

3
24
6
15
4.5

32

49

46

65

62

92

52.5

6
18
6
43

127

Koningslo
20-30 40-50 65-75

a. totaal
o. 1. kollebloem
2. pissebloem
3. jozemien
lila
overige

7

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

—

3

4

7

—
36
36

15
16
7
12
—

19
20
13
7
1

19
16
9
10
6

25
24
13
16
6

28
28
16
13
1

29
28
18
17
7

18
—

50

60

60

84

86

99

106.5

M

V

7

16.5

170

Vrasene

20-30 40-50 65-75

a. totaal
b. 1. koolbloem
2. pisbloem
3. duimkes
overige

L

Ln.

agr.

agr.

4

—

—

2

2

2

3

16
18
15
5

20
18
16
4

18
17
10
11

28
23
20
13

26
30
21
7

36
31
25
12

27
33
24
12

54

58

56

84

84

104

96

4

168
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TABEL III
Traditionele begrippen
De woorden voorafgegaan door 1. betreffen de klompen, die door 2. de schommel,
die door 3. het vergiet.

Heist-op-den-Berg

18-25 40-50 65 +

a. totaal
b. 1. klonen
2. zwier
zwierschakel
3. tems(t)
overige

M

L
agr.

V

Ln.

H

agr.

4

1

—

—

5

1

1

3

16
15
—
16
3

14
14
3
17
4

14
5
8
18
8

22
18
5
26
10

22
16
6
25
5

15
9
5
18
5

13
13
2
17
7

16
12
4
16
3

50

52

53

81

74

52

52

51

5

155

Ten Aard

15-18 25-32 40-50 55-65

a. totaal

—

2

1

—

b. 1. klonen
2. rijtak
3. tems(t)
trizee
overige

24
24
12
12
—

23
20
9
7
10

23
20
14
4
6

22
16
17
7
9

72

69

67

71
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M

—

ML MH V—B V + B

V

3

—

—

2

1

40
36
18
13
15

40
32
26
11
10

16
16
8
3
8

18
15
10
5
7

17
11
9
6
7

17
11
9
6
7

122

119

51

55

50

50

3

241

Meerhout

20-30 40-50 65-75

a. totaal
b. 1. holen
2. stuur
3. zee
overige

V

M

L

Ln.

agr.

agr.

3

4

—

5

2

2

7.5

17
17
18
5

16
12
17
11

14
14
16
14

24
27
28
6

23
23
24

30
30
30
16

25.5
19.5
31.5

57

56

58

85

86

106

97.5

16

7

21
171

Kontich
20-30 40-50 65-75

a. totaal
b. 1. blokken
2. zwierentouter
touter
3. trizee
tems(t)
overige

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

1

1

5

4

3

5

3

19
14
4
16
3
3

20
14
5
15
5
—

17
12
8
5
12
2

29
24
4
17
10
2

27
16
13
19
10
3

34
27
8
22
12
1

33

59

59

56

86

88

104

7

19.5
13.5
18
12
4.5

100.5

174

205

Koningslo

20-30 40-50 65-75

M

L
agr.

V

Ln

agr.

a. totaal

—

1

—

1

—

1

—

b. 1. blokken
2. karits
balangoir
3. seer(en)bak
zeef(t)
overige

20
14
6
6
3
11

19
14
5

29
19
8
10
8
17

30
20
8
11
8
12

35

36

26

19.5
13.5

8
4

20
11
5
6
5
14

60

59

61

91

89

106

111

M

V

L
agr.

Ln.
agr.

9

7
13
9
16

1

12

10.5
19.5
180

Vrasene

20-30 40-50 65-75

a. totaal
b. 1. blokken
2. bijs
3. stramijn
overige

206

2

—

3

3

3

4

3

17
20
19
1

20
18
20
—

18
19
16
4

27
30
28
2

28
27
27

31.5

3

34
33
33
2

57

58

57

87

85

102

6

36
33
4.5
105

172

TABEL IV
Namen voor recente begrippen

De woorden onder 1. betreffen de aansteker, die onder 2. het zwembad, die onder
3. de snelkookpan.
Heist-op-den-Berg
18-25 40-50 65 +

a. 2. zwembad
3. snelkoker
overige

b. 1. allumeur
2. zwemdok
overige

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

H

14
14
5

15
16
4

6
13
4

19
21
5

16
22
8

13
13
3

12
18
—

10
12
10

33

35

23

45

46

29

30

32

13
4
4

13
2
4

12
6
13

19
5
12

19
7
9

13
2
10

15
5
4

10
5
7

21

19

31

36

35

25

24

22

91

71

Ten Aard
15-18 25-32 40-50 55-65
a. 1. aansteker
2. zwembad
3. snelkoker

b. 1. allumeur
briket
3. stoompot
overige

M

V

ML MH V—B

V+ B

6
22
2

12
22
6

7
21
6

9
21
3

10
35
6

22
40
11

2
16
3

7
14
2

6
17
3

13
17
8

30

40

34

33

51

73

21

23

26

38

6
12
10
8

5
7
6
12

8
9
9
10

11
4
9
14

14
18
15
23

12
8
14
17

8
7
4
11

5
6
9
9

8
4
9
7

2
3
2
9

36

30

36

38

70

51

30

29

28

16

124

121

207

Meerhout

20-30

40-50

M

65-75

L

V

agr.

a. 1. aansteker
2. zwembad
3. snelkoker
overige

b. 1. briket / broket
3. stoomketel
overige

Ln.
agr.

5
15
8
2

2
16
4
—

5
20
5
—

3
21
6
2

9
30
11
—

6
31
12
—

9
30
7.5
3

30

22

30

32

50

49

49.5

12
7
11

17
3
18

13
8
9

21
8
29

21
10
9

28
10
21

21
12
25.5

30

38

30

58

40

59

58.5

82

98

Kontich

20-30

40-50

65-75

M

V

L
agr.

a. 1. aansteker
2. zwembad
3. snelkoker

b. 1. allumeur
2. zwemdok
3. prespot
stoompot
overige
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3
9
6

7
16
3

18

Ln.
agr.

4

4
18
6

7
14
7

5
12
8

9
30
7.5

26

12

28

28

25

46.5

16
9
9
4
4

13
2
10
4
5

17
13
9
3
7

24
12
14
4
8

22
12
14
7
8

28
20
18
6
12

27
6
15
7.5
6

42

34

49

62

63

84

61.5

1
i

56

125

Koningslo
20-30 40-50 65-75

a. 2. zwembad
overige

b. 1. briket
2. bad
3. preskassoor
overige

18

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

4

13
2

11
6

16
8

26
4

26
6

24
9

22

15

17

24

30

32

33

20
2
13
3

18
3
15
9

16
7
10
8

26
10
18
10

28
2
20
10

34
10
21
11

30
3

38

45

41

64

60

76

72

M

V

54

25.5
13.5
124

Vrasene
20-30 40-50 65-75

a. 1. aansteker
2. zwembad
3. snelkoker

b. 1. allumeur
briket
2. bad
3. stoompot
prespot
overige

L

Ln.

agr.

agr.

10
20
8

5
8
6

10
6
6

9
20
5

16
14
15

11
20
8

6
21
18

38

19

22

34

45

39

45

7
3
—
2
3
5

8
7
4
3
5
15

7
3
10
3

13
8
6
4
5

9
5
8
4
5

22.5

19

14

7
8
8
8
7
20

20

42

38

55

45

58

63

2
13

79

7.5
9
—
4.5

19.5
100
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TABEL V
Niet in het dialekt geïntegreerde woorden

Heist-op-den-Berg

18-25 40-50 65 +

+ AN

M

V

L

Ln.

agr.

agr.

H

— AN

11
17

6
14

4
34

7
36

14
29

6
26

1
14

14
26

totaal

28

20

38

43

43

32

15

40

M

V

ML

MH

V—B

Ten Aard

15-18 25-32 40-50 55-75

V+ B

+ AN
— AN

10
8

14
29

4
19

5
29

12
45

15
37

3
24

8
18

5
14

7
21

totaal

18

43

23

34

57

52

27

26

19

28

Meerhout

20-30

40-50

65-75

M

V

Lagr.

Ln. agr.

+ AN
— AN

11
28

6
32

1
24

9
38

9
36

3
40

21
50.5

totaal

39

38

25

47

45

43

71.5
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Kontich

20-30

40-50

65-75

M

V

Lagr.

Ln. agr.

+ AN
— AN

6
15

7
13

9
19

13
25

9
22

9
31

19.5
22.5

totaal

21

20

28

38

31

40

42

Koningslo

20-30

40-50

65-75

M

V

Lagr.

Ln agr.

+ AN

18
17

9
14

6
28

14
34

19
24

21
37

18
33

totaal

35

23

34

48

43

58

51

Vrasene

20-30

40-50

65-75

M

V

Lagr.

Ln. agr.

+ AN
— AN

11
11

1
23

3
38

5
41

11
31

9
40

6.5
48

totaal

22

24

41

46

42

49

54.5
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IETS OVER A. SPENTER (1926-1977)
EN DE ETYMOLOGIE VAN
FRIES SLÜCH « SLAPERIG »
EN STJÜCH « KOPPIG »
Korte samenvatting
De deense germanist en frisist A. Spenter wordt herdacht wegens
zijn verdiensten voor de friese dialectologie. In het kort wordt ook
gewezen op twee werken die het Fries instituut te Groningen heeft uitgegeven : (1) Hoekema's register op Spenter's werk en (2) de herdenkingsbundel „Scripta Frisica".
Daarna worden enkele etymologische misverstanden opgeruimd :
(1) fries stjüch „koppig" hoort niet bij ned. stijf, maar bij stevig en (2)
fries slüch „slaperig" hoort bij ned. sleeuwig (een afleiding van sleeuw,
fries sleau, engels slow), dus niet bij sluw.
In beide gevallen is -ig verzwakt tot -ch. De dalende diftong eeu is
door accentwisseling stijgend geworden, waarna hij in slüch is vereenvoudigd tot een korte klinker. Verder worden de woorden steech (uit
stedich) „koppig" en steuch (uit stugï.) kort besproken.
*

1. Iets over A. Spenter
Over de etymologie van fries slüch slux „slaperig" is wel het laatst
iets geschreven door Arne Spenter. Deze deense germanist (en vooral
ook frisist) is in 1977 op ol-jarige leeftijd overleden als hoogleraar in
de germanistiek aan de universiteit van Kopenhagen. Zijn voornaamste
werk was wel zijn degelijke dissertatie over het friese dialect van het
Waddeneiland Schiermonnikoog. Bij gebrek aan een etymologisch woordenboek van het Fries heb ik zijn werk wel als zodanig gebruikt, wanneer
ik een fries woord niet kon thuis brengen.
Zo heb ik bij voorbeeld het duistere voorzetsel njonken „naast, tegenover, jegens" bij hem verklaard gevonden als een afleiding van neven
met een verkleinsuffix. Hij besprak dit woord bij het schiermonnikoogse
jaune „gegenüber, neben" (Spenter 1968, 314). Vergelijk hiermee :
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sChierm. stjaun, nederl. steven. Het blijkt nu dat ik niet de enige ben die
Spenter's werk als een aanloop tot een fries etymologisch woordenboek
beschouw.
In 1979 namelijk heeft T. Hoekema een fries-schiermonnikoogse
woordenlijst samengesteld, als een soort register op Spenter's dissertatie
en andere studies over het Schiermonnikoogs. Deze lijst is door het Fries
instituut aan de rijksuniversiteit te Groningen uitgegeven als nummer 56
in zijn reeks „Estrikken". Er had echter nog wel een belangrijke studie
van Spenter mee opgenomen mogen worden, al gaat die over de etymologie van maar één woord, een vogelnaam. Ik bedoel het verhelderende
artikel dat Spenter in 1975 heeft geschreven over „Vroegoudfriese relicten
in Holland en Zeeland en de stamvocaal van Nederlands taling", een
onderwerp dat tegelijkertijd ook aan de orde werd gesteld door Gysseling
(1975, 47).
Het woord taling voor een kleine soort van eend heeft Schönfeld,
Buma en ook mij hoofdbrekens bezorgd, omdat iedereen er van uitging
dat de stamklinker op een oergerm. ai moest worden teruggevoerd. Maar
Spenter heeft alle problemen rond dit woord opgelost door aan te tonen
dat men moet uitgaan van een oorspronkelijke ê1, die in het Nederlands
een aa oplevert. De vorm taling van Schiermonnikoog heeft dus geen
oudfriese d uit ai bewaard, maar is ontleend aan het Nederlands. De
oudste bekende friese vorm is teling (Claes 36), welke vorm ook elders
thuis hoort : zo heeft Utrecht een Teelingstraat.
Intussen heeft het Fries instituut te Groningen Spenter in 1979
herdacht en geëerd door het uitgeven van „Scripta Frisica", een bundel
van ruim twintig opstellen. Dit mooie boek is tevens de 28e jaargang
van het instituutstijdschrift „Us Wurk". De redactie van de bundel was
in handen van N. Arhammar, de Zweed die nu gewoon hoogleraar in
het Fries is aan de rijksuniversiteit te Groningen, en van zijn medewerker
T. Hoekema. In totaal 23 personen hebben een bijdrage geleverd, ongeveer voor de helft Nederlanders en verder vooral Duitsers, maar ook enkele
personen uit Amerika en Denemarken. Het is echter opmerkelijk dat
deze bijdragen in de eerste plaats in het Duits zijn geschreven (9) en verder
in het Fries (5), Engels (4), Nederlands (3) en bovendien in het dialect
van Hindeloopen (1) en in dat van Sneek (1).
De bundel wordt geopend door Arhammar met een uitvoerige bijdrage
„Dem Germanisten und Frisisten Arne Spenter zum Gedenken". In aansluiting hierbij schrijft M. Lohse over „Arne Spenter als Lehrer". Een
„Verzeichnis der Schriften van Arne Spenter" wordt verzorgd door
N.-E. Larsen, die onlangs heeft geschreven over „Entwieklungen in der
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mittelniederlandischen Urkundensprache Noord-Hollands". De twintig
anderen hebben artikelen geschreven over „Die Frisistik — ein Mauerblümchen der germanischen Sprachwissenschaffc" (H. H. Munske) of
over onderwerpen die vooral op het gebied liggen van de friese dialectologie, lexicografie en naamkunde. Hierbij krijgen niet alleen het Fries
in Nederland, maar ook het Oostfries van Saterland en het Noordfries
van Zuid-Sleeswijk veel aandacht, evenals het Oudfries.
In mijn engelse bijdrage over de naam Reahei, Bohel (Roè'll) en het
engels-friese homoniem hel, modern engels hill en heil, heb ik ook de
gegevens verantwoord voor de kaart van oudfries en middelengels breg
„brug" en (h)reg „rug", die aan de orde is gesteld in het „Liber amicorum
Weijnen" (183). Vergelijk ook „Taal en tongval 31 (1979), 58.
2. Fries stjüch tegenover steech « koppig, steeg, stug »
Alvorens in te gaan op de etymologie van fries slüch slux „slaperig",
wil ik eerst een ander fries woord bespreken, met het oog op een ontwikkeling die bij beide een rol heeft gespeeld. Ik bedoel het friese stjüch
voor „koppig", dat gemakkelijk verward wordt met het friese, maar
ook (gewestelijk) nederlandse woord steech, steeg „koppig, stug". Beide
woorden hebben dus ongeveer dezelfde betekenis, maar etymologisch
gezien moeten ze goed onderscheiden worden.
Het laatste woord steech, steeg is immers een verkorting van het oudere
stedig : middelned. stedich „standvastig, vast, koppig". Het Oudfries
kende eveneens stedich, al komt dit woord niet voor in de oudfriese
woordenboeken van Holthausen en Von Richthofen. Daarom geef ik
hier enkele van de vele bewijsplaatsen in de oudfriese oorkonden, waar
we het vooral vinden in formules als steedich ende f est (Sipma I, nr 347,
r. 5 en 11 ; II, nr. 294, r. 5 en nr. 373, r. 81) en eeuwich ende steedich
(Sipma I, nr. 359, r. 5). Afgezien van de umlaut is dit dus hetzelfde woord
als nederl. gestadig, waarvoor het Fries nu stadich heeft, meestal in de
betekenis „langzaam".
Het friese stjüch „koppig" is etymologisch een heel ander woord. Als
uitgangspunt voor mijn bespreking neem ik een korte versregel van Gysbert Japicx van Bolsward (1603-1666), waarin beide woorden voorkomen
ter aanduiding van iemand die heel stoer en onverzettelijk is : Stege
stant-fries, stjuwgge holle. Deze versregel vinden we in Gysbert's Muwzebooste, de „Muizenbruiloft" (Brouwer 1966a, 40).
Dit vers is een bewerking van een verhaal uit de „Pantcha Tantra" :
een meisje wil alleen trouwen met de sterkste man die er bestaat. Daarom
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zoekt haar vader uit wie dan wel de sterkste kan zijn. Maar hij wordt
telkens naar een ander verwezen, die hij dan aanspreekt als een mogelijke
aanstaande schoonzoon. Volgens Brouwer's commentaar (1966b, 38)
hebben Stege en stjuwgge hier wel dezelfde betekenis : „onverzettelijk,
stijf".
Zo zouden we de aanspraak in deze versregel letterlijk kunnen vertalen
als „Onverzettelijke stan(d)fries, stijfkop", hoewel het laatste niet ongunstig is bedoeld. Ook in een brief van Gysbert (uit 1655) aan Simon
Abbes Gabbema komen beide woorden voor, zij het dat we hier de samenstelling daem-steeg vinden. In gewestelijk Nederlands kennen we evenzo :
damsteeg, voor een koppig paard dat niet over een dam wil. Gysbert
gebruikt het ook voor een muildier in psalm 32 (Brouwer 1966a, 136,
r. 35).
Maar in zijn 14e brief aan Gabbema schrijft Gysbert over zijn voornemen als een hird-neckig, stjoeg in daem-steeg f ornimmen (Brouwer 1966a,
330, r. 2). Deze drie bijvoeglijke naamwoorden hebben volgens Brouwer's
commentaar ongeveer dezelfde betekenis : „vastbesloten, koppig" (Brouwer 1966b, 335). Zo zien we dat (dam)steeg aangeeft dat iemand of iets
niet van zijn plaats wil en koppig volhoudt.
Men krijgt de indruk dat stjuch nu door steech is verdrongen. De
woordenboeken vermelden stjuch nog wel, maar het woord leeft niet
meer. De heer J. Boersma, die verbonden is aan de woordenboekafdeling
van de „Fryske Akademy", bevestigde mij dat stjuch niet meer wordt
gebruikt. Daarom is het moeilijk te zeggen of het woord met de korte
klinker van slüch werd uitgesproken. Maar het equivalent in het dialect
van Hindeloopen is nog volop in gebruik. De vorm is hier stieuch volgens
het woordenboek van W. Dijkstra, onder stjuch. Het kwam ook voor
in de Hindelooper zeemansalmanak voor het jaar 1679 : stieug (Halbertsma 206 ; Feitsma 1956b, 144, r. 191). Van der Kooy spelt ook stieug
en geeft als betekenis „stijf", evenals B. De Boer (47), die meer fonetisch
spelt : stiyx en ook het afgeleide werkwoord vermeldt : stiugie „stijven".
De Boer (71 en 181) zet naast dit werkwoord het oudfriese stlvia, maar
deze gelijkstelling is niet verantwoord.
Als we daarom zoeken naar de oudste vormen, vinden we het bijvoeglijk naamwoord pas in de 17e eeuw : het eerst in de zegswijze De righ
Is Mm to stioegh. Deze komt voor in de zogenaamde Burmania-spreekwoorden van 1614 (Brouwer-Sipma 1940, nr. 176). We kunnen deze
uitdrukking letterlijk vertalen als „de rug is hem (of : hun?) te stijf",
waarmee men wel de onbuigzaamheid of koppigheid van de betrokkene(n)
wil aangeven. Toen de germanist Franciscus Junius omstreeks het midden
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van de 17e eeuw naar Bolsward was gereisd om Fries te leren bij Gysbert
Japicx, bestudeerden zij deze zegswijze in de druk van 1641 : De righ
is hun to stjoegh. Dit blijkt uit Junius' aantekening : „Gisbertus exponebat
den rugge is hun te stijf, ofte men kanse met pleyten niet wel overmeesteren" (Feitsma 1956a, 15, 94, 105 en 115).
Ook in een ander Burmania-spreekwoord van 1614 komt stioegh voor :
Ia lidset him Al stioegh ijne schuld (Brouwer-Sipma 1940, nr. 548),
letterlijk te vertalen als : „ze leggen het hem al stijf of stevig (?) in de
schotel". Junius noteerde bij de druk van 1641 : „sij legghen 't hem al
scherp voor" en : „stioegh, stijf" (Feitsma 1956a, 43 en 95). Vermoedelijk
werd wel bedoeld : ze pakken hem stevig aan. Het komt mij voor dat
de vertaling door „stevig" hier beter op zijn plaats is dan „stijf" en dat
stioegh, stjüch ook een ander woord is dan stijf, fries stiif met een lange
klinker i:. Maar in Hindeloopen schijnt dit stiif door stieug met de
betekenis „stijf" te zijn verdrongen.
Zo is het nu de vraag op welke oudere vorm dit stioegh, stjuch (met
een stijgende tweeklank) en stiexig (met een dalende diftong) teruggaan
en dan ligt het voor de hand een vorm als *stevich of *stivich te reconstrueren, want in het Oudfries schijnen deze niet te zijn overgeleverd.
Misschien moeten we uitgaan van *stevich, dat rechtstreeks of via *stivich
tot *stiuch is geworden. Hierbij kan de samenval van *stivich „stevig"
(met een gerekte stamklinker ?) met een mogelijk *stivich „stijvig, stijf jes"
(met een oude lange stamklinker) verklaren dat in Hindeloopen stieug
uit *stivich (?) de betekenis „stijf" heeft overgenomen van het oude
stif, dat hier blijkbaar verdrongen is. Vervolgens heeft Hindeloopen
stééwig (Van der Kooy) vermoedelijk uit het Nederlands ontleend.
We mogen dus veronderstellen dat de friese vormen stioegh, stjuch
en hindel. stieug teruggaan op een oudfriese vorm stevich, dus dezelfde
vorm als nederl. stevig. Voor de merkwaardige klankontwikkeling, de
accentwisseling in de diftong, die in het Oudfries, maar in dit geval niet
in Hindeloopen heeft plaats gevonden, verwijs ik naar een parallel geval,
dat we bij J. S. H. Boersma (blz. 98) vinden. Uit oudfries êwich „eeuwig"
zijn achtereenvolgens de vormen euwich en Huwich ontstaan. Dit laatste
werd in oudfriese oorkonden wel gespeld als joegh. Evenzo zal dus stjuch,
stjoegh uit *stewich, *stiuwich „stevig" zijn ontstaan. Of de stamklinker
hier gerekt of oorspronkelijk lang is, laat ik liever in het midden, onder
verwijzing naar stevig in de etymologische woordenboeken.
Het moet tot zijn eer gezegd worden dat W. L. Van Heiten al in
1894 (359 en 427) een oudfries *stiüg „firmus" en *stiügia „firmare"
heeft gereconstrueerd en teruggevoerd op stevig en *stevigia. Maar in
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1950 heeft De Boer (96, 107) dit blijkbaar ten dele verkeerd overgenomen,
toen hij enerzijds de vorm van Hindeloopen met de dalende diftong
stieug stiux plaatste naast een oudere vorm *stivig (96) of *stiwig (107),
middelnederduits stevich, maar anderzijds het afgeleide werkwoord
stieugje stiygia „stijven" ten onrechte terugvoerde op het oudfriese stivia
(71) in plaats van op *stivigia of *stevigia.
Vervolgens moeten we in het kort nog twee friese vormen bespreken
die we niet in het woordenboek van W. Dijkstra, maar wel in het „Frysk
wurdboek" van de „Fryske Akademy" (Buwalda e.a.) vinden. In de
eerste plaats wijs ik op stjuch dat wordt vermeld als een bijvorm van
stjuch. Volgens een vriendelijke mededeling van de heer J. Boersma van
de „Fryske Akademy" berust deze bijvorm blijkbaar alleen op een vermelding in een boek dat J. J. Hof (1907, 14) onder de schuilnaam Jan
fen'e Gaestmar heeft uitgegeven. Hij schreef toen : „Stjuch en stymsk
siet er by de tafel". Zo rijst het vermoeden dat we hier misschien een
drukfout voor ons hebben, waardoor het dakje boven de ü is weggebleven.
De heer Boersma heeft in verband hiermee nog enkele personen uit de
zuidwesthoek van Friesland gevraagd of ze stjuch kenden, maar dit bleek
niet het geval te zijn.
Hetzelfde woordenboek van de „Fryske Akademy" vermeldt ook
steuch als bijvorm van steech. De heer Boersma deelde mij mee dat deze
vorm hem bekend is uit de omgeving van Menaldum, Berlikum en de
„Biermen", dus in het noordwesten van Friesland. In het apparaat
voor het grote friese woordenboek vond hij twee bewijsplaatsen uit
Menaldum, waar steuch wordt gebruikt voor een persoon : „Dy man
kin sa steuch wêze, der is net folie mei him to bigjinnen", maar ook in :
„Antrasyt is steuch", met de betekenis „dreech" of taai : antraciet blijft
lang liggen en brandt ook niet zo gauw. Voor de eu kan men denken aan
heuch voor heech „hoog" en dan zouden we hier een variant van steech
hebben. Maar heuch beperkt zich tot zuidoostelijk Friesland (Hof 1933,
181). Zouden we daarom in het noordwestelijke steuch misschien eerder
een rekkingsvorm mogen zien van een aan het Nederlands ontleend stug ?
3. Fries slüch « slaperig », nederl. sleeuwig
Zoals we al aan het begin hebben opgemerkt, heeft Spenter het friese
slüch „slaperig" ter sprake gebracht in zijn dissertatie (243, n. 881).
Hij heeft dit gedaan bij de schiermonnikoogse vorm slyg „trage" en hij
beperkte zich hier tot een verwijzing naar Van Haeringen's „Supplement"
op het etymologisch woordenboek van Franck en Van Wijk. In dit werk
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heeft Van Haeringen bij de bespreking van sluw voorzichtig verwezen
naar een artikel van Kroes uit 1918. Deze besprak hierin de etymologie
van het duitse schlau „sluw" en trachtte deze te bepalen met behulp van
het friese slüch, waarvan hij vermeldde dat hem geen oudere friese vormen bekend waren.
Met alle eerbied voor deze poging van Kroes geloof ik dat we geen
verband hoeven aan te nemen tussen dit friese slüch en het nederl. sluw,
duits schlau. Jan de Vries heeft dit slüch buiten beschouwing gelaten
bij de bespreking van sluw in zijn etymologisch woordenboek. In de
provincie Groningen komt sloeg ook voor, volgens Molema en Ter Laan
en wel in het Westerkwartier en op het Hogeland, dus in oorspronkelijk
oudfriese gebieden. In Friesland heeft de klinker volgens Hof (1933, 233
en 264) een korte uitspraak. In 1950 gaf De Boer (21) deze uitspraak
slux ook voor Hindeloopen, maar de oudere Van der Kooy spelde in
1937 sloêeg en bedoelde dus een lange klinker, die wel door een naslag
werd gevolgd.
Voor oudere vormen verwijs ik in de eerste plaats naar de 17e eeuw,
waar slüch veel voorkomt by Gysbert Japicx. Ik haal enkele bekende
plaatsen aan uit zijn werk. Zo schreef hij in zijn Sjoüe Kreamer over
een marskramer, die door zijn vrouw terecht wordt aangeduid als : sluwg
in sleeu in looy „slaperig en sloom en lui". We vinden dit in de oudste
versie van dit stuk, uit omstreeks 1650, welke versie door Franciscus
Junius is overgeschreven. Het handschrift bevindt zich in Junius 'nalatenschap in de „Bodleian Library" te Oxford en is door A. Campbell in 1948
uitgegeven.
Maar in de uitgave van Gysbert's werk die postuum is verschenen,
zien we dat hij deze zin heeft omgewerkt. Sjolle krijgt van zijn vrouw
nu de vraag of hij wil blijven dutten of „suffen in ledigheid, sloom en
lui" : Leeg to sluwgjen, sleau in lóy (Brouwer 1966a, 14). Hier wordt dus
het werkwoord slügje gebruikt als afleiding van slüch, waarvan de betekenis niet veel verschilde van sleau en lóy. De combinatie sleau in sluwg
vinden we ook elders bij Gysbert : in de tweede strofe van zijn TjesckMoar (Brouwer 1966a, 73). Al eerder, in 1640 schreef Petrus Baardt :
sluwg off loy en hij gebruikte Sleuwirt voor „sufferd" (Brouwer 1960,
r. 164 ; vergelijk 247 en 346).
Minder betrouwbaar lijkt me de vorm in een iets oudere vermelding,
namelijk in het friese werk van de engels-nederlandse dichter Jan J.
Starter, die in 1618 sliuch (voor iets als „sluw") liet rijmen op riuch
„ruig", waar men eerder slüch en rüch zou verwachten. In de uitgave
van 1644 staat dan ook : sluch en ruch (Feitsma 1956b, p. 24, r. 158).
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Hoewel Starter in zijn friese periode de friessprekers goed moet hebben
beluisterd, vond Brouwer (1940, 116) „wel eens onfriesche constructies
en woordvormen" in het friese werk. Daarom wil ik aan dit sliuch en
riuch niet te veel waarde hechten.
Toch is het niet onmogelijk dat Starter de vorm sliuch terecht heeft
gebruikt. We hebben zoeven immers het friese stjüch „stevig, koppig"
met zijn stijgende tweeklank (naast stieug met een dalende diftong in
Hindeloopen) teruggevoerd op een oudere tweelettergrepige vorm :
*stivich of *stevich.
Zo kunnen we het volgende overzicht opstellen :
oudfries êwich, *stewich en *slêwich (dalende diftong),
naast
*iüwich, *stiuwich en *sliüwich (stijgende diftong),
verkort joegh,
stjoegh en sliuch, sluwg of slüch.
Vergelijkbare gevallen vinden we bij voorbeeld ook in de vormen
voor „avond" en „steven" :
oudfries êwend en stevene met dalende diftong e.u,
hindel. iënd en stievn te Makkum (W. Dijkstra stjüwn),
fries
juwn en stjuwn, bij Gysbert Japicx en later.
Op grond hiervan mogen we veronderstellen dat sluch via *sljüch is
ontstaan uit oudfries slêwich, dat door Holthausen in zijn „Altfriesisches
Wörterbuch" (147) is vermeld voor „trage, stumpf" onder verwijzing
naar oudengels sldw en oudsaksisch slêu. Ondanks alle moeite die drs O.
Vries van het Fries instituut aan de rijksuniversiteit te Groningen voor
mij heeft gedaan om de bron van Holthausen's slêwich op te sporen,
blijkt het in geen enkele oudfriese tekst terug te vinden. Toch kan en
zal deze vorm wel hebben bestaan. Daarom heeft W. L. Van Heiten
hem al in 1894 (379) gereconstrueerd en bovendien een tussenvorm
*sliüg met de stijgende tweeklank die uit de dalende van *slêwig moet
zijn ontstaan.
Vervolgens gaf Van Heiten zijn oudfriese reconstructie *slêwich in
1896 (55), toen hij de vreemde spelling slwich vond in het laat oudfriese
handschrift Roorda van omstreeks 1480, dat door M. (De Haan) Hettema
in 1834-1835 is uitgegeven als „Jurisprudentia Frisica" (2e stuk, Tit. 46,
nr. 52). Deze uitgever vertaalde het woord als „bijsterzinnig" en Van
Heiten omschreef de betekenis als „stumpfsinnig". Misschien heeft
Holthausen Van Helten's reconstructie *slêwig, *slêwich overgenomen
219

in zijn woordenboek en daarbij de asterisk vergeten? Het kan ook een
drukfout zijn. W. De Vries ging in 1921 (97) voor slüch eveneens uit
van een oudwestfries slêwich, hierbij geleid door Van Helten's werk.
Het oudere Nederlands kende sleeuwig ook. Het W.N.T. vermeldt
althans sleeuwigheid (van de tanden), onder meer bij Kiliaan. Dit sleeuwig
is een afleiding van sleeuw „stomp, bot, stroef" en onder andere ook
„traag, loom, moe". Het friese sleau, dat we bij Gysbert Japicx tegenkwamen en nog steeds heel gangbaar is, moet hetzelfde woord zijn, al
is de tweeklank nu stijgend. De engelse vorm is slow „langzaam". In
Gysbert's sluwg „slaperig" mogen we dus een afleiding zien van dit sleau
„sloom", maar de dichter zal dit verband niet hebben gezien. Voor hem
zal de combinatie sleau in sluwg waarschijnlijk alleen een beeldend stafrijmend paar geweest zijn : twee niet verwante woorden, maar voor ons
zijn het nu de equivalenten van ned. sleeuw en sleeuwig.
Zoals gezegd, vermeldt „het leste en het beste" oudfriese woordenboek,
dat van F. Holthausen uit 1925, oudfries slêwich, al komt het niet in een
oudfriese tekst voor. Het staat bij zijn „Berichtigungen und Nachtrage"
van meer dan 16 bladzijden, waarop ook nog „Addenda" volgen. Kort
na de uitgave van dit „Altfriesisches Wörterbuch" door deze zo deskundige lexicograaf en etymoloog, die men niet alleen germanist en anglist,
maar ook frisist mag noemen, verscheen in Nederland nog een zeer
beknopte „Oudfriesche woordenlijst" van G. A. Nauta.
Weliswaar had Holthausen voor taalkundige en Nauta voor niettaalkundige lezers geschreven, maar toch blijft het bijna gelijktijdig
verschijnen van hun werk een bewijs van gebrekkig contact tussen
duitse en nederlandse vakgenoten. Gelukkig zijn sinds ongeveer 1930 en
vooral sinds de oprichting van de „Fryske Akademy" in 1938 deze en
dergelijke contacten tot stand gebracht of verbeterd. Uit het speurwerk
dat is gedaan om Holthausen's slêwich op te sporen in een of andere
oudfriese tekst, blijkt wel, hoe er nog veel moet gebeuren op het gebied
van de oudfriese lexicografie.
Omdat Holthausen slêwich met een kruisje vermeldt, weten we dat
dit woord niet in het gelijknamige woordenboek van Von Richthofen
uit 1840 voorkomt. Daar hoeven we dus niet te zoeken. Wel heb ik zo
goed mogelijk de woordenlijsten nagegaan achter in de tekstuitgaven
die na het werk van Holthausen afzonderlijk zijn verschenen, in de eerste
plaats de monumentale reeks „Fries(ch)e taal- en rechtsbronnen" onder
redactie van P. Sipma (in 1961 overleden). In een lezing, die D. Hofmann
in 1969 heeft gehouden op het vijfde friese filologencongres, sprak hij
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over de pioniers op het gebied van de oudfriese lexicografie, vooral over
F. Holthausen en zijn „Altfriesisches Wörterbuch".
Vervolgens ging Hofmann in op zijn eigen werk : de nieuwe bewerking
van Holthausen's woordenboek. De uitgever had Hofmann hier namelijk
om gevraagd. Dit nieuwe oudfriese handwoordenboek zal wel meer dan
twee keer zo groot worden. Maar omdat Hofmann het boek schrijft
naast zijn gewone werk als hoogleraar aan de universiteit van Kiel, kan
het volgens de laatste berichten nog wel 10 tot 20 jaar duren, voor het
gereed is.
4. Samenvatting
Het friese slüch „slaperig", dat door Kroes en ook door Spenter in
verband is gebracht met nederl. sluw, moet een verkorte vorm zijn van
een oudfries *slêwich, dat in het oudere Nederlands voorkwam als sleeuwig
„stroef, stomp". Dit is een afleiding van nederl. slee of sleeuw „stomp,
traag", fries sleau „suf, sloom", engels slow „langzaam".
Dat fries slüch zo moeilijk te herkennen is als een verkorting van
*slêwich, hangt samen met de accentverspringing waardoor de dalende
diftong stijgend werd. Vervolgens werd ju tot ü vereenvoudigd. Dit
laatste is achterwege gebleven bij het verouderde friese stjuch „koppig",
dat eveneens door verkorting en accentwisseling is ontstaan en wel uit
een oudfries *stevich, nederl. stevig.
In het Fries is dit stjuch nu wel verdrongen door het stafrijmende
woord steech „koppig", dat ook gewestelijk nederlands is en door verkorting uit stedig is ontstaan, een variant van gestadig. Maar in Hindeloopen
is een verkorte vorm van stevig met een dalende diftong bewaard als
stieug, dat de betekenis „stijf" heeft overgenomen van het verdrongen
equivalent van fries stiif „stijf".
De vreemde vorm steuch „taai" in het noordwesten van Friesland
zal wel niet door ronding van de klinker uit steech „koppig" zijn ontstaan,
want deze ronding is hier niet gebruikelijk. Misschien kan steuch een
variant van stug (met rekking) zijn ? De vorm stjuch die eveneens in het
handwoordenboek van de „Fryske Akademy" voorkomt, berust op een
tekst van J. J. Hof, die wel een drukfout voor stjuch bevat.
Het feit dat F. Holthausen's „Altfriesisches Wörterbuch" weliswaar
slêwich geeft, al kan dit niet op een oudfriese tekst, maar alleen op een
reconstructie berusten, terwijl anderzijds stedich volop in de oudfriese
oorkonden voorkomt, maar niet bij Holthausen, laat wel zien hoe verouderd dit woordenboek is, ondanks zijn „Berichtigungen und Nach221

trage". De omslachtigheid van een onderzoek naar het bestaan van een
woord in het Oudfries maakt dat men verlangend uitkijkt naar de omgewerkte en uitgebreide versie van Holthausen's woordenboek, waar
D. Hofmann in Kiel aan werkt.
Er is weinig kans dat er nog eens een groot oudfries woordenboek
kan worden geschreven, evenmin als een speciaal woordenboek op de
oorkonden. Zo zal het omvangrijke woordenboek-apparaat van het Fries
instituut aan de rijksuniversiteit te Groningen steeds weer moeten worden
geraadpleegd voor het thuisbrengen van oudfriese woorden, ook wanneer
te zijner tijd Hofmann's nieuwe handwoordenboek verschijnt als een
waardevolle sleutel op de oudfriese woordenschat.
Daarom dient men dankbaar te zijn voor alles wat in de naoorlogse
frisistiek in moeizame internationale samenwerking is en wordt opgebouwd, zowel door nederlandse als door duitse en skandinavische frisisten.
De Deen A. Spenter blijft hierbij een verdienstelijk voorbeeld, door zijn
eigen werk en door de beide boeken waarmee het Fries instituut van de
groningse universiteit hem heeft herdacht.
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WESTVLAAMSE EXPANSIE?
Een veldbericht
Bij een dialektopneming te Otegem (0 180), één van de dorpen in de
zuidelijke overgangszone tussen West- en Oostvlaams, viel mij herhaaldelijk op dat de twee zegslieden die mij te woord stonden sommige
klanken op een verschillende manier uitspraken. Nochtans waren beiden
geboren Otegemnaren die steeds ter plaatse hadden gewoond. In de loop
van het gesprek kwam het mij voor dat de uitspraak van de jongste
zegsman, een 55-jarige landbouwer (vader van Otegem, moeder van
Welden 0 99), veel dichter aansloot bij mijn eigen (Noordwestvlaams)
systeem dan het sterk Oostvlaams aandoende dialekt van de oudste,
75 jaar (beide ouders van Otegem) en voormalig landarbeider op de
hofstede van de jongste.
Toen ik de band opnieuw beluisterde werd mijn indruk bevestigd :
het dialekt van de jongere informant onderscheidt zich van dat van de
oudere in een aantal kenmerken die ook eigen zijn aan de dialekten
onmiddelijk ten westen van de Westvlaams-Oostvlaamse mengzone.
Maar meteen bleek ook dat de meerderheid van de gekonstateerde tegenstellingen niet noodzakelijk uitingen hoeven te zijn van een regelrechte
Westvlaamse opmars in het betreffende dialekt. Ziehier een eerste reeks
voorbeelden :
JONG

OUD

KLINKERS.

kwaliteit
Ndl. i

Ndl. e voor
r -f niet-dentaal

vaker IT
vaker ia
lirXt, wiT-nt, i^pis, wi-rnt, kaXt, wiant, iapis, wiat,
doch :
stiak, ziatn, dialta

doch :
w

soms £T
ws-^rk, ske-rrp, bs^rX,

steeds ia
wiark, skiarp, biarX, kiarka,

doch : kiark9
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kwantiteit
korte vokalen vaak
kort gerealiseerd

systematische afwezig
heid van kwantiteitskorrelatie

lus, aXtar
vlas, kapa

lu.s, a.Xtar
vla.s, ka .pa

niet
o:pm, ZE-rtn, stiskrj
niet
nsxtadro.at
da stiakes
( = dat stuk is ...)

systematisch
o.bm, zE-r.dn, stieGn

MEDEKLINKERS

tenuisverschuiving bij
okklusieven
— tussen vokaal en
syllabische sonans
— intervokalisch

soms
nErdadro.et
da stieGes
doch : beika, ka.pa

wegvallen van intervokalische g en rj
—g

systematische bij beide informanten

—g

niet
laga, zwrrjal:

wel
la:a, zwi:el:

Geen van de vijf genoemde verschijnselen bij de jonge informant
kan met zekerheid het produkt van (alleen maar) Westvlaamse invloed
worden genoemd : steeds gaat het om een verandering in de richting
van de AN-realisatie die, toevallig of niet, ongeveer met de Westvlaamse
uitspraak overeenstemt. Tot hiertoe staat niets de interpretatie in de
weg dat het in feite gaat om een teloorgang van Oostvlaamse uitspraak eigenaardigheden, te situeren in een aan alle Vlaamse dialekten merkbare
tendens tot afzwakking en opheffing van de tegenstellingen met de
standaardtaal. Dit schijnt nog te worden bevestigd door een ander
verschil, waarbij een diftong die uitsluitend in de mengzone voorkomt
door de jonge zegsman niet in Westvlaamse doch in AN-richting wordt
gewijzigd, nl. de asj in paejpa, vaejva, enz. die ei wordt : peipa, veiva.
Een neiging tot opheffing van uitspraakeigenaardigheden die exclusief
zijn voor het overgangsgebied lijkt zich ook te manifesteren in de verschillende wijze waarop de twee zegslieden de zachtlange ee realiseren. De
oudste heeft hier nagenoeg konsekwent een tweeklank ei bewaard :
beika, sleip, reibm (een uitzondering is ke.dla) tegenover e: bij de jongste.
Hieraan moet evenwel worden toegevoegd dat de monoftongische uit226

spraak van de jonge zegsman niet alleen in de standaardtaal, maar eveneens in de Vlaamse dialekten aan weerszijden van de overgangszone
gebruikelijk is.
Toch zijn er nog twee klankveranderingen die me blijven intrigeren
omdat ik ze moeilijk als iets anders dan „verwestvlaamsing" kan beschouwen :
1. de Ndl. scherplange ee wordt door de oudste zegsman systematisch
i.a uitgesproken, terwijl bij de jongere het eerste element van die diftong
in sommige woorden duidelijk opener klinkt : me .ar, ale.ana, kaste .si,
e.avraX, evenwel naast bri.at, ri.ap, e.d.m.
2. de distributie van resp. y.a en o^.a als realisatie van de scherplange oo is noch bij de ene, noch bij de andere informant systematisch
te beschrijven (lexikaal bepaald?) ; toch valt op dat de oudste vaker y.a
zegt, b.v. :
OUD

JONG

varky.apm
ry.ak
y.ap

varkOi.apm
ro^.ak
Ox.ap

Uiteraard blijft men bij zulke op zichzelf intrigerende konstataties
zitten met de vraag naar de betrouwbaarheid van de gegevens : tenslotte
zijn die afkomstig uit maar één gesprek, dan nog in het raam van woordgeografisch onderzoek naar landbouwtermen. Ik zou dan ook geneigd
zijn geweest de twee laatstgenoemde verschillen op rekening te schrijven
van bepaalde exogene invloeden die de jongere spreker —• wellicht onbewust —- heeft ondergaan, ware het niet dat mijn lexicografische enquêtes
in hetzelfde gebied nog minstens twee zaken aan het licht brengen die
eveneens op een zekere aantrekking van het Westvlaams lijken te wijzen :
1. Te Bellegem (N 145), waar eveneens vertegenwoordigers van twee
generaties aan het gesprek deelnamen, vertoonde de uitspraak van vader
en zoon onderling een paar tegenstellingen die onmiddellijk aan het
Otegemse interview herinnerden : de tegenstelling tussen i en ia en tussen
korte en halflange realisatie van oorspronkelijke korte vokalen, de tenuisverschuiving, hoewel ook bij de oude zegsman merkelijk minder systematisch dan bij zijn Otegemse generatiegenoot, ontbreekt bij de jongste
helemaal; intervokalische syncope van g hoorde ik bij de vader, niet bij
de zoon. Deze reeks kan worden aangevuld met de tegenstelling Aa (oud) A (jong die ik hoorde in de woorden put en lukken.
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Belangrijk acht ik dat het parallellisme met Otegem ook de scherplange ee betreft, waarbij een realisatie met opener eerste element ook
hier een jongere versie blijkt te zijn. Tenslotte vond ik in sommige
woorden met zachtlange oo een tegenstelling y.9 (oud) - cu.a (jong), b.v. in
lopen en groot.
2. Ook in een heel ander aspekt, nl. de woordenschat, schijnen de
dialekten van de Westvlaamse zuidoosthoek een tendens te vertonen
die tot vergelijking met de fonetische toestand uitnodigt. Uiteraard lopen
door dat gebied heel wat isolexen, waardoor het min of meer de status
heeft van lexikale mengzone. Wanneer nu monotopische synonymie optreedt van een woord dat in het naburige Oost-Vlaanderen bekend is
en één met een meer westelijke verbreiding, dan is de synonymie-relatie
dikwijls in die zin onvolmaakt, dat het „westelijke" woord het meest
levenskrachtige is. Enkele voorbeelden :
OUD

kouter (= akker)
los ( = veldweg/uitweg)
huize ( = duiker)
aker (= emmer)
piekerdraad (= prikkeldraad)
draaiboom ( = weidehek)

JONG

stuk
slag, karriere, uitweg
duiker
ketel
stekker(s)draad
poort

Natuurlijk gaat het hier weer om een beperkt terrein, t.w. de vakterminologie van de landbouw. Vermeldenswaard is wel dat mijn jongste
informant uit Eellegem zich er we\ van bewust was dat zijn woordkeuze
op sommige punten afweek van die van zijn vader, en meer Westvlaams
was geïnspireerd. Een mogelijke motivering hiervan ligt misschien in
het feit dat de plaatselijke landbouwers enigszins minachtend neerkijken
op hun Oostvlaamse vakgenoten, die het met veel kleinere bedrijfjes en
een merkelijk minder geavanceerde techniek moeten stellen („hoe meer
naar 't Oosten, hoe achterlijker").
Zou met die hogere waardering van de Westvlaamse landbouw ook
een groter prestige van de taal der „echte" Westvlamingen — d.w.z. die
van buiten de overgangszone — gepaard gaan ? En zo ja, blijft die Westvlaamse „uitstraling" beperkt tot de boerenstand?
Mijn gegevens zijn te anekdotisch om hierop te kunnen antwoorden,
doch misschien brengt een diepgaander en systematischer onderzoek van
de verschillende onderdelen van het taalsysteem meer helderheid.
Magda Devos.
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GELDERLAND DIALECTOLOGISCH
Naar aanleiding van twee publikaties
op het gebied van Gelderse dialecten
1. Johan van Os, Maas en Waals woordenboek. Tweestromenlandreeks,
1. Zutphen, De Walburgpers, 1980. 144 blz. Illustraties. [Prijs : ƒ 19,50].
De heer Johan van Os uit het Gelderse Puiflijk publiceerde onder de
vrouwelijke schuilnaam Knil (Van Cornelia, J. B.) van de Kiepelenberg
regelmatig verhaaltjes in het dialect van zijn geboortestreek in het
regionale dagblad 'De Gelderlander'. Tevens legde hij als ijverig verzamelaar de taal van zijn geboorteland gedurende meer dan twintig jaar
vast. Thans biedt hij een selectie uit zijn verhalen — 22 stuks — en een
woordenboek aan.
Maas-en-Waals is de taal, het is het dialect dat gesproken wordt
van Heerewaarden tot Wijchen en Weurt. In de zeer beknopte inleiding,
slechts drie bladzijden (7-9), zet de auteur uiteen wat hij met dit boek
beoogt en hoe hij te werk is gegaan. Het is meteen duidelijk dat het
aangeboden woordmateriaal idiomatisch van aard is : „Wat naar vorm
en inhoud in de maat loopt met het officiële Nederlands" is weggelaten
(blz. 8). Van Os kent zijn gebied, hij weet door welke belangrijke isoglossen het doorsneden wordt, ook de vakliteratuur is hem bekend. Toch
ontkomt ook hij er niet aan, zoals zoveel van zijn collegae-amateurs,
klank en teken te verwarren, getuige de opmerking dat het Maas-enWaals alfabet (sic.) slechts 22 letters zou bevatten, omdat de c, q, x
en y er niet voorkomen.
Over de verhalen wil ik kort zijn. Misschien is het feit dat ik er meteen
na eerste lezing behoefte aan had ze te horen, een bewijs voor de goede
kwaliteit; ze maken een levendige indruk en de gebruikte spelling is
doorzichtig. Het is jammer dat het woordenboekgedeelte slechts iets
meer dan de helft van het totale aantal bladzijden beslaat en dat er
gekozen is voor een idiomatische opzet. Daar zijn twee redenen voor. In
de eerste plaats bestaat er voor dit gebied geen bruikbaar en enigszins
recent woordenboek, terwijl het door zijn unieke ligging een interessant
probleemgebied is. In de tweede plaats, de heer Van Os weet hoe hij
een woordenboek moet maken ; hij heeft veel verzameld, zijn betekenis229

toelichtingen en zijn voorbeeldzinnen bewijzen dat hij het echte levende
dialect beschrijft. Het is daarom te hopen dat deze eerste uitgave zoveel
sukses heeft, dat er nog eens een uitgebreid woordenboek kan volgen.
Naast woorden van lof wil ik toch ook enige kritische geluiden laten
horen. Al in de inleiding onderneemt Van Os een uiterst gewaagde poging
om de opbouw van zijn „streektaal" kwantitatief in procenten, te beschrijven. Op wat naïeve wijze worden verbindingen gelegd met andere
talen, onder andere met het Engels en met het Middelnederlands, soms
enkel en alleen op grond van overeenkomst in spelling. Etymologie is
een hobby van de auteur, hij geeft veel zeer gewaagde woordverklaringen
en het is daarbij duidelijk, dat hij beslist onvoldoende geschoold is in
de leer van de historische grammatica. Hij haalt zijn kennis duidelijk
uit etymologische woordenboeken.
Het is wat bevreemdend dat een verantwoording voor het gebruikte
spellingsysteem ontbreekt. Ernstiger is het feit dat de woorden niet of
nauwelijks gelokaliseerd zijn; is het nu Puiflijks of Leeuwens? Ook
daarop zou speciaal gelet moeten worden bij een volgende druk.
Het boek is prachtig uitgevoerd. Men kan ook niet anders verwachten
van de Walburg Pers.
2. A. H. G. Schaars, Starings gedicht De tuchtiging der Algerijnen op
den 27 van oogstmaand 1816. Werken van het Staring Instituut, 1. Zutphen, De Walburg Pers, 1980. 64 blz. 18 kaartjes, Portretten. Illustraties.
[Prijs : ƒ 15,00].
In Doetinchem is sedert het begin van dit jaar gevestigd het 'Staring
Instituut' een instelling die zich bezighoudt met de studie van de regionale
cultuur in de ruimste zin van het woord in de Achterhoek en de Liemers.
Het Instituut ontvangt financiële steun van Provincie en gemeenten,
maar ook van particulieren. Men kan „Schaorpaol" worden voor ƒ 25,00
per jaar en men ontvangt dan op gezette tijden een periodiek, een mededelingenblad dat „Den Schaorpoal" heet; tevens genieten donateurs
korting op de publikaties die het Instituut verzorgt.
Als nummer één verscheen het boekje van Schaars. Het is een uitgebreide commentaar bij het enige gedicht dat Staring ooit in dialect
schreef. Met behulp van moderne dialectkaarten poogt de schrijver de
door Staring gebezigde taal te localiseren. Dat blijkt dan vooral het
dialect te zijn van zijn geboortestreek : Gendringen-Doetinchem. Aan
het gedicht van 104 regels worden 64 bladzijden druks besteed. Na een
uitvoerige inleiding volgt het hoofddeel: de dialectgeografische aspecten ;
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vervolgens worden de veranderingen die zijn aangebracht in de verschillende versies besproken, het vierde deel geeft de conclusie. Het is misschien wat cru gesteld, maar toch durf ik me af te vragen : is het sop
de kool wel waard? Natuurlijk men heeft voor de gelegenheid verband
willen leggen tussen Staring, het naar hem genoemde instituut en het
dialect van de streek. Starings dichterschap wordt onrecht aangedaan
door de opmerking : „Woorden die kennelijk zijn gebruikt uit rijmdwang"
(blz. 16) ; zeker het daar gegeven voorbeeld koerazie uit regel 84 komt
niet voor deze negatieve kwalificatie in aanmerking. Beter ware het geweest meer aandacht te besteden aan het onderzoek van de varianten,
Staring was immers altijd bezig zijn poëzie bij te schaven. De Walburg
Pers maakte er wederom een prachtig boek van.
J. B. Berns.
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BOEKBESPREKINGEN
Atlas Lingvurum Europae (ALE). Second Questionnaire, texteétablipar A. Weijnen
et J. Kruijsen, Van Gorcum, Assen, 1979. Prijs : ƒ. 39.50.
In tegenstelling tot de eerste Questionnaire verschijnt de tweede uitsluitend in
het Frans. In de Introduction générale wordt eerst even de ontstaansgeschiedenis
geschetst. Verder wordt toegelicht hoe het net van enquêtepunten wordt aangepast,
In het basisnet van i 2.500 plaatsen worden de fonetisch-fonologische evenals
de semasiologische en onomasiologische vragen afgevraagd. In een beperkter net
(tussen 500 en 1.000 plaatsen) worden de vragen over syntaxis, morfologie, woordvorming, verwantschaps- en kleurbenamingen evenals een aantal groeten afgevraagd. Tenslotte laat de redaktie het aan de nationale komitees over om uit te
maken voor welke plaatsen de vragen over het vee worden beantwoord ; ze verwacht
toch zo'n 300-tal antwoorden uit heel Europa. Br worden 3 verschillende, aan
deze drie onderenquêtes aangepaste, antwoordboekjes voorzien. De redaktie verschaft aanwijzingen voor het invullen van de antwoorden, met name van de etymologisch bepaalde referentievormen en hun spelling.
De fonetische ALE-spelling is tegenover het model van de Premier Questionnaire enigszins gewijzigd, en bovendien verrijkt met een uitvoerige lijst diakritische
tekens (23 in getal) die vooral aan de behoeften van de fonetisch-fonologische
vragen tegemoet willen komen.
Hierop volgen de eigenlijke vragen. In het eerste hoofdstuk worden 55 vragen
besteed aan een aantal elementaire syntaktische gegevens, waarvan men weet of
kan veronderstellen dat ze in de verschillende Europese taalgroepen en diasystemen
kontrasteren. Zo worden achtereenvolgens behandeld : de volgorde van onderwerp,
lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, predikaat, bijwoordelijke bepaling,
voorzetselbepaling, inversie in hoofd- en bijzin ; de syntaktische uitdrukking van
de negatie, de bevestiging en ontkenning en eventuele combinaties ervan. Verder
volgen nog vragen over bijv. de uitdrukking van het topisch, logisch of onpersoonlijk onderwerp, over het gebruik van de casus in combinatie met telwoorden, over
het gebruik van het lidwoord, over de constellatie van diverse woordgroepen, de
comparatie, gebruiksmogelijkheden van diverse voornaamwoorden, de uitdrukking
van bezitsverhoudingen, refiexiviteitsuitdrukking, gebruik van tempora, andere
werkwoordvormen en werkwoordswoordgroepen.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de morfologie. Een eerste reeks vragen
behelzen de grammatikale morfologie, nl. de mogelijkheden om met echte afleidingen (affixen) de grammatikale funktie van een lexeem aan te geven. Bij elk
van die vragen wordt echter ook geïnformeerd naar de mogelijkheden om dezelfde
funktie op een andere (syntaktische of lexicale) manier uit te drukken. Zo worden
alle woordsoorten overlopen in 42 vragen.
Een tweede reeks vragen behandelt de woordvorming als zodanig : samenstelling
en afleiding en voorkeur voor één van beide ; verschillende vormen van samenstelling naargelang van de samenstellende leden, soorten afleiding zoals „feminisering",
augmentatief, diminutief, hypocoristicon, pejoratief, overgang van één woordsoort
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naar een andere door affigering. Speciaal wordt hier geïnformeerd naar de woordvorming van bepaalde telwoorden, blijkbaar met de bedoeling om er relikten van
oude telstelsels in terug te vinden. Dit hoofdstuk sluit af met de vraag naar een
aantal morfosemantische kenmerken van het werkwoord.
Bij de vragen over de fonologie in het derde hoofdstuk rijst onmiddellijk een
fundamenteel metologische kwestie : wat is de plaats van de fonologische komponent in de taalstruktuur en welke definitie van het foneem zal voor de invullers
gelden ? De redaktie kiest voor een traditioneel taxonomische opvatting van het
foneem : „een perceptionele eenheid van de oppervlaktestruktuur, 'het kleinste
ondeelbare segment van de oppervlaktestruktuur of van het continum van spraakklanken". (p. 98)
Er wordt gevraagd om op die basis een foneeminventaris op te maken, met
opgave van de allofonen, de artikulatorische distinktieve kenmerken en de leenfonemen. Ook de strukturele waarde van de „lengte" van de vokalen en konsonanten wordt opgevraagd, evenals het systeem van bepaalde opposities.
Een onderdeel dat speciaal de historische klankleer zou behandelen behoorde
tot het oorspronkelijke opzet van de ALE, maar in een groot gedeelte van het
bestreken gebied blijkt daarvoor onvoldoende voorstudie gedaan te zijn.
Het lexicologische gedeelte in het vierde hoofdstuk valt uiteen in 3 delen. Het
uitvoerigste is dat waarin 3 woordvelden in de klassieke betekenis (nl. de woorden
voor verwantschapsaanduiding, de namen van de kleuren en een aantal groeten)
en één werkelijkheidsveld (nl. de woordenschat i.v.m. vier huisdieren : schaap,
rund, paard, varken) worden opgevraagd.
Het onomasiologisch gedeelte vraagt naar 275 begrippen uit de algemene woordenschat, gerangschikt volgens het begrip en systeem van Hallig en von Wartburg.
Dat is eigenlijk een vervolg op de Premier Questionnaire, en is vooral ook als
aanvulling bedoeld bij wat vroeger al uit de nationale of regionale dialektatlassen
of woordenboeken kon worden gekompileerd. Deze vragen zijn volgens de redaktie
geredigeerd met het oog op de studie van oude en moderne culturele expansies,
en eveneens met het doel hypoteses over semantische universalia te toetsen of
gewoon om meer informatie in te winnen over bepaalde culturele domeinen die in
de Europese taalgeografle verwaarloosd werden. Tot slot volgen 18 semasiologische
vragen die vooral taalhistorisch gericht zijn. De zes eerste behandelen substraatverschijnselen, de overige de expansie van enkele Arabische, Turkse en Hongaarse
woorden met een grote verspreiding.
De syntactische, morfologische en fonologische hoofdstukken zijn uitsluitend
in te vullen op grond van een degelijke voorstudie van het dialekt. In hoeverre
de resultaten ook wetenschappelijk gelijkwaardig en onderling vergelijkbaar zullen
zijn, zal af moeten hangen van zeer strikte afspraken tussen de nationale komitees
en strikte voorschriften aan alle invullers.
H.

RYOKEBOBB

Ha. C. M. GHIJSBN, Woordenboek der Zeewse Dialecten. Zesde druk. Jubileumeditie
.ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Zeeuwsche Vereeniging
voor Dialectonderzoek. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1979. XIII, 1232 blz,
één portret, 15 taaikaartjes. Prijs : ƒ 171,00.
In: 1959 verscheen de eerste aflevering van het Woordenboek der Zeeuwse
Dialecten (WZD), in 1964 de laatste. Daarmee was de eerste druk van dit Zeeuwse
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monument voltooid. Niemand kon op dat moment vermoeden dat het iiog ooit
tot een zesde druk zou komen. Wel nam men zich toen in 1964 wel voor door te
gaan met het werk : aanvullen, verbeteren en bijschaven. Dat gebeurt tot op de
dag van vandaag.
Deze zesde druk is wat de tekst en de kaartjes betreft geheel gelijk aan de derde.
In die derde editie was met de hulp van Dr. Jo Daan de tekst van het voorwerk,
blz. VII-X, en de bijschriften bij de kaartjes omgewerkt, respectievelijk veranderd.
De enige echte nieuwigheid van deze druk is de verandering van uitgever ; de
firma Van Goor werd opgevolgd door Elsevier.
„Een reeds voltooid woordenboek dat aan de moderne dialectologische eisen
voldoet", is het al eens genoemd 1. Het woordenboek is altijd lovend besproken.
Kritiek was altijd van ondergeschikt belang en richtte zich veelal op details. Toch
is het misschien wel goed na een lovend citaat ook een wat kritischer te geven. Het
betreft de afbeeldingen die bedoeld zijn om verdwijnende en reeds verdwenen
zaken aanschouwelijk voor te stellen en om op sommige punten, vooral als het om
vaktermen gaat, de tekst te ondersteunen. „En juist in dat opzicht zijn de illustraties in vele gevallen helaas niet als geslaagd te beschouwen. De afbeelding van de
Waleploeg b.v. schijnt volledig op fantasie te berusten" 2. Nu wil ik hier meteen
opmerken dat deze kritiek staat in een kontekst waaruit ik graag ook het volgende
aanhaal : „Het is een onuitputtelijke bron voor de kennis van het Zeeuwse dialect
in al zijn varianten" 3.
De meest uitgebreide en tevens ook de meest originele bespreking schreef wijlen
Michiel de Visser 4. Hij geeft heel nauwgezet enkele feiten aan, vooral op het gebied
van de klankleer, vanuit zijn uitnemende kennis van het dialect van het Land
van Axel.
Ik noem deze verschillende besprekingen van anderen niet om uit de impasse
te geraken waarin de recensent van een ongewijzigde zesde druk verzeild kan raken ;
ik wil er juist op wijzen, dat een woordenboek dat zo intensief gekocht en gebruikt
wordt, dat zo voordelige handelswaar blijkt te zijn geworden, meer waard is dan
herdruk op herdruk zonder op de desiderata ernstig in te gaan.
Mocht het ooit tot een zevende druk komen, dan zal het weinig zinvol zijn deze
totaal te wijzigen, dat zou voor de bezitters van oudere drukken een kleine ramp
zijn. Het lijkt me beter de vroeger al in het vooruitzicht gestelde „Aanvullingen"
in een apart boek onder te brengen, met een degelijke dialectgeografische inleiding.
Wellicht is het dan ook mogelijk correcties op de illustraties te geven en achter
de verkort weergegeven plaatsnamen de codenummers te geven zoals die bij dialectologen in gebruik zijn. Voor de kaartjes zou men overigens ook gebruik moeten
maken van het deel Zeeland van de officiële door Kloeke ontworpen grondkaart
ten behoeve van het dialectonderzoek in Noord- en Zuid-Nederland.
1

J. GOOSSBNS, Inleiding in de Nederlandse dialectologie. Tweede druk, Groningen 1977, blz. 115.
2
J. M. G. VAN DER POEL, De bruikbaarheid van beeldmateriaal voor volkskundig onderzoek. Volkskunde, 72 (1971), blz. 325.
3
T.a.p.
4
M. DE VISSER, De voortgang van een onderzoek. Zeeuws Tijdschrift. Ghysennummer, 1976, blz. 12 e.v.
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Het is de plicht van de dialectologische centra de Zeeuwsche Vereeniging met
raad én daad ter zijde te staan.
J.

B. BBBNS

L. PIETBBSEN, Taalsociologie. Minderheden, Tweetaligheid, Taalachterstand. Wolters-Noordhoff Groningen, 1980.
De eerste druk van dit boek verscheen in 1976 en werd in dit tijdschrift besproken in 1977. Aan deze tweede druk is volgens het voorbericht weinig veranderd,
behalve dat een paragraaf over de rol van de taal in de vrouwenbeweging is
toegevoegd, evenals een register.
Daar er van linguïstische zijde nog geen publikatie is verschenen die beschouwd
kan worden als 'een niet te moeilijke inleiding voor degene die wil weten hoe onze
taaimaatschappij in elkaar zit', kan ik deze tweede druk met evenveel genoegen
aankondigen als de eerste. De paragraaf over taal en vrouwenbeweging is in hoofdzaak gebaseerd op de publikatie Vrouwentaai en mannenpraat, een verzameling
studies die in 1978 is verschenen, en op enkele andere publikaties over het onderwerp, taal en sekse. Met de ruim 13 bladzijden is hieraan voldoende aandacht
besteed.
De literatuuropgave is aangevuld met deze publikaties over taal en sekse, met
enkele studies van J. M. Wijnstra en misschien nog een enkele andere titel. Daarmee
is het onevenwichtige karakter van deze bibliografie, dat ik bij de bespreking van
de eerste druk signaleerde, niet verdwenen.
Een belangrijke aanwinst is het register, dat het boek veel bruikbaarder maakt.
Jo

DAAN
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