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De werkwoordelijke eindgroep in Gouds
taalgebruik uit de 14de en de 16de eeuw
J.A. van Leuvensteijn

Samenvatting

Deze studie bevat een beschrijving van de werkwoordelijke eindgroep op
basis van oorkonden uit de 14de eeuw. Daarop volgt een beschrijving van de
eindgroep in een fragment uit het Dagboek van broeder Wouter Jacobsz van
rond 1575. Een schets van de veranderingen in de eindgroep besluit de
studie.
Paragraaf 3.4. bevat de samenvatting en de conclusies met betrekking tot
het oorkondenbestand uit de 14de eeuw, culminerend in schema 12; paragraaf 4.6. bevat de samenvatting en de conclusies met betrekking tot het
dagboekfragment van rond 1575, met het afsluitende schema 21. Uit de
schets van de diachrone ontwikkeling blijkt, dat er zich een verandering heeft
voorgedaan bij de volgorde van de pv van hebben en zijn ten opzichte van
het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord, een verandering, die zich
bij zijn sneller heeft voltrokken dan bij hebben.
1. Inleiding

In deze volgordebeschrijving beperk ik mij tot clauses met één hoofdwerkwoord (zelfst.ww. of koppelww.) die in ieder geval een voltooid deelwoord
of een infinitief in de eindgroep hebben. Clauses waarin het werkwoord een
te + infinitief of een tegenwoordig deelwoord als aanvulling bij zich heeft,
zijn dus buiten beschouwing gelaten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt
van 110 oorkonden uit de periode 1325 - 14001 en een fragment uit het
Dagboek van broeder Wouter Jacobsz van rond 15752.

Mevr. dr. MJ. Hogenhout-Mulder en dr. P.Th. van Reenen hebben mij dit deelcorpus, dat
zich op de VU te Amsterdam bevindt, ter beschikking gesteld. Ik wil hen daarvoor
vriendelijk bedanken.
Wouter Jacobsz: Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius), Prior
van Stein, Amsterdam 1572-1578, en Montfoort 1578-1579, uitgegeven door I.H. van
Eeghen. Groningen, 1959, 1960. 2 dln. Het bewerkte fragment beslaat de pagina's 466-500
(r. 14a) uit deel 2. Graag bedank ik Janny Nijhof en Ruurd Hielkema voor hun bijdrage aan
de computerbewerking van dit corpus, alsmede Marcel Dekker, die de benodigde programmatuur heeft geschreven.

J.A. van Leuvensteijn

De oorkonden, gedateerde primaire getuigen van taalgebruik te Gouda,
zijn door mij naar de tijd van ontstaan in drie groepen verdeeld:
Verzameling I
(1325 -1350): 26 oorkonden
Verzameling II (1351 -1375): 40 oorkonden
Verzameling m (1376 - 1400): 44 oorkonden.
In het dagboekfragment van Wouter Jacobsz wordt de periode van januari
tot mei 1575 beschreven. De omvang van het corpus bedraagt 1500 regels in
de uitgave van mevr. Van Eeghen. De auteur werd naar alle waarschijnlijkheid te Gouda geboren en woonde er tot 1572. Na een periode van omzwervingen om het geloof, keerde hij naar Gouda terug, waar hij in 1595 overleed.
De twee kennisbronnen voor het taalgebruik in Gouda verschillen. De oorkonden zijn akten met traditionele bouw, geschreven door een aantal auteurs;
het dagboek, geschreven in ongebonden proza, is van één auteur. Het taalgebruik in de oorkonden en het taalgebruik in Wouter Jacobsz1 dagboek moeten echter beide in directe relatie met het gangbare taalgebruik in Gouda
hebben gestaan. Dit rechtvaardigt naast de beschrijving van het taalgebruik in
de 14de-eeuwse oorkonden en de beschrijving van Wouter Jacobsz1 taalgebruik van rond 1575 een beknopte schets van de diachrone verandering in de
periode 1325-1575.
2. Gebruikte afkortingen* en vindplaatscoderingen
hwwl
VFhww 1
VFhww2
VFhww3
Diww 1
Phwwl
Diww2
Vhfdww
Ihfdww
Phfdww

: hulpwerkwoord van eerste graad
: pv van hulpwerkwoord van eerste graad
: pv van hulpwerkwoord van tweede graad
: pv van hulpwerkwoord van derde graad
: infinitief van hulpwerkwoord van eerste graad
: part.perf. van hulpwerkwoord van eerste graad
: infinitief van hulpwerkwoord van tweede graad
: nominale vorm van hoofdwerkwoord (d.i. zelfst.ww. of koppelww.)
: infinitief van hoofdwerkwoord
: part.perf. van hoofdwerkwoord

De vindplaatscodering van de oorkonden bestaat uit de code in het databestand op de Vrije Universiteit te Amsterdam. De vindplaatscodering van het
dagboekfragment wordt door zes cijfers gevormd. De eerste drie geven het
Vergelijk voor het gebruik van deze afkortingen J.A. van Leuvensteijn: De kluchten van
Gerrit Hendericxsz van Breughel (...). Amsterdam, 1985. Hfd. 3, p. 101-167.
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nummer van de bladzijde aan in deel 2 van het Dagboek van broeder Wouter
Jacobsz (...), uitgegeven door LH. van Eeghen (Groningen, 1960). De
laatste drie cijfers duiden de regel aan waarop zich het eerste woord van het
citaat bevindt.
3. Werkwoordelijke eindgroep in 14de-eeuwse oorkonden
3.1. Overzicht van het corpus
Volgordeoverzicht 1
aantal clauses

Volgordedelen in eindgroep

met Ihfdww

met Phfdww
VFhwwl, P/Ihfdww
VFhww2, Ihwwl, P/Ihfdww

23
2

163
1

Alle werkwoordelijke eindgroepen doen zich voor in bijzinnen.
3.2. Eindgroep met VFhwwl en P/Ihfdww
3.2.1. Clauses met Phfdww
Volgordeoverzicht 24
1. Periode in 14de eeuw Phfdww

VFhwwl

(107)

tweede kwart

hebben
zijn
staan

(10)
(10)
(1)

derde kwart

hebben
zijn

(31)
(12)

vierde kwart

hebben
worden
zijn

(32)
(1)
(10)

2. Periode in 14de eeuw VFhwwl

Phfdww

tweede kwart

hebben
zijn

derde kwart

hebben

(17)
(8)
(12)

vierde kwart

hebben

(19)

De getallen tussen haakjes geven het aantal vindplaatsen aan.

(56)

J.A. van Leuvensteijn

Enkele voorbeelden. (De werkwoordsvormen in de eindgroep zijn gecursiveerd.)
ad 1 HE 20934101 =Gasthuizen XVI
(...) dat hi v(er)coft heuet diederich remwart soene (...) die thien
scellinghe holl(ants) jof paym(ent) (...) jars an renten (...)
HE 20935101 =Weeshuis XIV
(...) die ghemaket was in die jaer ons he(re)n m ccc en(de) viftich (...)
ad 2 HE 20939203=Weeshuis CLV
(...) ende optie oestside heeft beleghen Jan van der duyn vorsc(reuen)
selue mit zeuen m(or)ghen lants (...)
HE 20933606=Weeshuis VII
(...) dat es gheleghen jn den reghenboghe tuschen hille vrowiins
en(de) thijs van Bloemendael
In het tweede kwart van de 14de eeuw blijken op een totaal van 46
vindplaatsen 21, dat is 46%, de volgorde Phfdww-VFhwwl te hebben en
25, dat is 54%, VFhwwl-Phfdww. Dit kan als volgt in een regel worden
geformuleerd:
(1)

Phfdww kan in het tweede kwart van de 14de eeuw zowel voorafgaan
aan als volgen op VFhwwl.

Schema 1 (2de kwart 14de eeuw)
-Phfdww-VFhww 1 -PhfdwwIn het derde kwart van de 14de eeuw gaat blijkens het bestand Phfdww in
78% van de gevallen aan VFhwwl vooraf. In 22% van de gevallen komt
VFhwwl vóór Phfdww. Deze laatste volgorde werd niet bij het hulpwerkwoord zijn aangetroffen.
Voor het vierde kwart van de 14de eeuw geldt:
Phfdww-VFhwwl : 69% en VFhwwl-Phfdww : 31%. Ook in deze periode
volgt het hulpwerkwoord zijn op Phfdww.
Dit levert de volgende twee regels op:
(2)

Phfdww kan in het derde en vierde kwart van de 14de eeuw zowel
voorafgaan aan als volgen op VFhwwl (hebben).

(3)

Phfdww gaat in het derde en vierde kwart van de 14de eeuw vooraf
aan VFhwwl (zijn).

De werkwoordelijke eindgroep in Gouds taalgebruik
uit de 14de en de 16de eeuw

Schema 2 (3de & 4de kw. 14de e.)
-Phfdww-VFhww 1 (/ie£>£>e/z)-PhfdwwSchema 3 (3de & 4de kw. 14de e.)
-Phfdww-VFhww 1 (zijn)Rond 1350 tekent zich bij het hulpwerkwoord zijn een ontwikkeling af,
waarbij Phfdww een vaste plaats krijgt, nl. voorafgaande aan VFhwwl.
3.2.2. Clauses met Ihfdww
Volgordeoverzicht 3
1 .Periode in 14de eeuw

Ihfdww

VFhwwl

(15)

tweede kwart

mogen

(2)

derde kwart

zullen

(3)

vierde kwart

zullen

(10)

2.Periode in 14de eeuw
tweede kwart

VFhwwl

Ihfdww

zullen

(7)

blijven

(1)

(8)

derde kwart
vierde kwart

Enkele voorbeelden,
ad 1 HE 20939301 =Weeshuis CLVI
(...) dat hi hem voert verhalen sel (...)
ad 2 HE20933301=StJanIV
(...) Omme dat dit Waer es vaste en(de) gestade sel bliuen (...)
In het tweede kwart van de 14de eeuw blijkt op een totaal van negen vindplaatsen het zevental met zullen een voorkeur te hebben voor VFhwwl Ihfdww, terwijl in het derde en vierde kwart alleen de volgorde IhfdwwVFhwwl bij dit hulpwerkwoord voorkomt. De gegevens over andere hulpwerkwoorden zijn te schaars om daar iets over te kunnen opmerken.
Derhalve alleen - en dan nog met enig voorbehoud vanwege de grootte van
de aantallen - een regel voor zullen.
(4)

VFhwwl (zullen) gaat in het tweede kwart van de 14de eeuw aan
Ihfdww vooraf en volgt in het derde en vierde kwart van de 14de
eeuw op Ihfdww.
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Hiermee is niet gezegd dat de omgekeerde volgordes in de genoemde perioden onmogelijk waren, alleen, dat ze niet in de oorkonden voorkwamen.
Schema 4 (2de kw. 14de e.)
-VFhww 1 (z«//e«)-Ihfd wwSchema 5 (3de & 4de kw. 14de e.)
-Hifdww-VFhww 1 (zullen)3.3. Eindgroep met VFhww2, Ihwwl en Pllhfdww
3.3.1. Clause met Phfdww
Het bestand bevat één clause met VFhww2, Ihwwl en Phfdww, en wel
uit het laatste kwart van de 14de eeuw. Het betreft
HE 20939402=Leprooshuis XXXVIII
(...) daer goeds dienst in [ghemeerret] moghen wesen (...)
Het spreekt vanzelf dat dit ene citaat niet meer dan een aanwijzing voor een
mogelijke volgorde is. Zo dienen ook (5) en (6) te worden verstaan.
(5) VFhww2 gaat vooraf aan Diww 1.
(6) Phfdww gaat vooraf aan Ihww 1.
Schema 6
-Phfdww-VFhww2-Ihwwl3.3.2. Clauses met Ihfdww
Er zijn twee zinnen in het bestand met drie werkwoordsvormen, waaronder
Ihfdww. Het zijn de volgende gevallen, resp. uit het tweede en vierde kwart
van de 14de eeuw.
HE20934802=StJanXIV
(...) dat margriete(n) (...) sel bliuen wone(n) jn den huse (...)
HE 20939402=Leprooshuis XXXVIII
(...) dat wij den heijlijghe gheestmeijst(er)s (...) dit voorseyde hws
sullen doen bewonen
Voor beide citaten geldt ten aanzien van VFhww2 en Ihwwl regel (5) met
schema 6, terwijl Ihfdww op Ihwwl volgt. Dit brengt ons - wederom met
het nodige voorbehoud vanwege het geringe aantal - tot (7).
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(7)

Difdww volgt op Ihwwl.

Schema 7
-VFhww2-Ihwwl-Ihfdww3.4. Samenvatting en conclusies
Op grond van de volgordegegevens waarbij VFhwwl zijn en zullen betrokken zijn, is er reden in de 14de eeuw een tweedeling te maken in 2de kwart
en 3de & 4de kwart van de eeuw. Voor de behandeling van clauses met drie
werkwoordsvormen lijkt er geen reden om binnen de 14de eeuw een nadere
periodisering aan te brengen.
De gegevens van 3.2.1. zijn, voorzover ze hebben en zijn betreffen,
gebundeld in schema 8. De andere werkwoorden komen in zo'n gering aantal
voor, dat ze hier beter buiten beschouwing kunnen blijven.
Schema 8
(2de kw. 14de e.)

(3de & 4de kw. 14de e.)

• Phfdww —
10 (hebben) 17 (hebben)
10 (zijn)
8 (zijn)
VFhwwl

-

Phfdww
63 (hebben)

31 (hebben)

22 (zijn)
VFhwwl

Conclusie 1: In het tweede kwart van de 14de eeuw kan VFhwwl
(hebben, zijn) vooraf worden gegaan of gevolgd worden door Phfdww. In
het derde en vierde kwart van de eeuw is een duidelijke voorkeur aanwezig
voor Phfdww-VFhwwl bij hebben en bij zijn is deze volgorde zelfs de enig
opgetekende.
De gegevens van zullen uit 3.2.2. zijn in schema 9 samengebracht. De frequenties van de andere werkwoorden zijn te gering om daar uitspraken over
te doen.
Schema 9
(2de kw. 14de e.)
Ihfdww

VFhwwl

^
7 (zullen)

(3de & 4de kw. 14de e.)
_,
Ihfdww.
13 (zullen)
VFhwwl
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Het aantal opgetekende hulpwerkwoorden die een aanvulling van een infinitief vereisen, was slechts beperkt tot drie. Het is dus niet mogelijk een algemene regel te geven voor deze groep hulpwerkwoorden. Gelet op het
geringe aantal vindplaatsen bij zullen, lijkt bij het formuleren van een conclusie enig voorbehoud geboden.
Conclusie 2: In het tweede kwart van de 14de eeuw geldt op zijn minst een
voorkeur voor de volgorde VFhwwl(z«//e«)-Ihfdww; in het derde en vierde
kwart geldt minstens een voorkeur voor de volgorde Ihfdww-VFhwwl(z«/len).
Schema 8 en 9 zijn voor wat betreft hebben, zijn en zullen samen te voegen
in schema 10.
Schema 10
2de kw. 14de e.
. Phfdww.
10 (hebben)
10 (zijn)

17 (hebben)

8 (zijn)
Ihfdww •
7 (zullen)

VFhwwl

3de & 4de kw. 14de e.
. Phfdww63(hebben)

31 (hebben)

22 (zijn)
«
Ihfdww
13 (zullen)
VFhwwl

Conclusie 3: In het derde en vierde kwart van de 14de eeuw ontstaat een
voorkeur voor P/Ihfdww-VFhwwl.
De gegevens van 3.3. zijn samengevat in onderstaand schema.
Schema 11 (14de e.)
-Phfdww-VFhww2-Ihww 1-IhfdwwHet aantal vindplaatsen van zinnen met drie werkwoordsvormen in de
eindgroep is te gering om een conclusie te kunnen funderen. Schema 11
dient dan ook als een volgordeïndicatie te worden beschouwd.
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Combinatie van de schema's 10 en 11 levert schema 12 op.
Schema 12

.Phfdww (2de kw.).
25

20

• Ihfdww (2de kw.) •
Phfdww (3de & 4de kw.)-

85

31

• Ihfdww (3de & 4de kw.) 13
VFhwwl

' -VFhww2-

Diwwl

4. Werkwoordelijke eindgroep bij Wouter Jacobsz
4.1. Overzicht van het corpus
Volgordeoverzicht 4
Volgordedelen in eindgroep

aantal clauses
met Phfdww

VFhwwl, P/Ihfdww
274
VFhww2, P/Ihwwl,P/Ihfdww
23
P/Ihwwl,P/Ihfdww
5
VFhww3, Ihww2, P/Ihwwl, P/Ihfdww
4

met Ihfdww
126
16
1
0

J.A. van Leuvensteijn

4.2. Eindgroep met VFhwwl en Pllhfdww
4.2.1. Clauses met Phfdww
Volgordeoverzicht 5
1.

hebben
worden
zijn
2.

Phfdww

VFhwwl
hebben
zijn

(268)

VFhwwl

Phfdww

(80)
(84)
(104)
(6)

(1)
(5)

Enkele voorbeelden.
ad 1 466011 (...) die (...) haer op reys begeven hadden om met haer suyvel
tot Amsterdam te comen.
466022 (...) waermede onlanx tevoeren verspreet was dat die Staten
van Vlaenderen, Brabant etc. veraccordeert waeren, (...).
ad 2 478009 (...) dat die coninck hier niet hadde gedaen als een coninck
maer als een genaedich heer, (...).
469002 (...) die onderscepen waeren gesonden wuyt Alckmer in Amsterdam ende wuyt Amsterdam in Alckmer, (...).
Het aantal vindplaatsen met VFhwwl-Phfdww beloopt 2,2% van het aantal clauses met Phfdww en VFhwwl. Hierin vind ik voldoende rechtvaardiging om de volgorde VFhwwl-Phfdww als de uitzonderlijke terzijde te mogen leggen. Als regel geldt:
(8)

Phfdww gaat aan VFhwwl vooraf.

Schema 13
-Phfdww-VFhwwl-

10
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4.2.2. Clauses met Ihfdww
Volgordeoverzicht 6
1.

VFhwwl
kunnen
laten
moeten
mogen
willen
zullen

2.

Ihfdww

(66)

VFhwwl

(60)

(7)
(3)
(5)
(12)
(16)
(23)

Ihfdww

kunnen
moeten
mogen
willen
zullen

(1)
(3)
(10)
(4)
(42)

Enkele voorbeelden.
ad 1 469009 (...) tgunt tot vorderinge van dese accorde mocht sijn, (...).
476009 (...) soe verde hij haer sijn geit niet wilde wijsen.
471003 (...) dien sij te vijanden souden crigen, waert dat sij obstinaet
bleven.
ad 2 471036 (...) datter wel accort comen mochte.
482015 (...) totdat het God eens anders versien wilde.
477037 (...) dat sij haer voer een deel tijts met coerne versien soude
Met betrekking tot de volgorde van VFhwwl en Ihfdww gelden de
volgende percentages:
VFhwwl-Difdww 52,4% en Ihfdww-VFhwwl 47,6%.
Dit kan in de volgende regel worden vastgelegd:
(9)

Ihfdww kan zowel vóór als achter VFhwwl staan.

Schema 14
-Difdww-VFhww 1-Ihfdww-
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4.3. Eindgroep met VFhww2, IlPkwwl en IlPhfdww
4.3.1. Clauses met Phfdww
De 23 clauses met drie werkwoordelijke volgordedelen in de eindgroep zijn
alle bijzinnen. In het hieronderstaande volgordeoverzicht zijn de zinnen eerst
gesorteerd op de volgorde van de drie delen, vervolgens op het werkwoord
dat Diwwl is en tenslotte op het werkwoord dat als VFhww2 optreedt.
Volgordeoverzicht 7
1.

Phfdww

moeten
mogen
moeten
zullen
mogen
zullen
2.

VFhww2
mogen
zullen

3.
4.

(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)

Phfdww

Phfdww

hebben

(2)

worden

(7)

zijn

(2)

worden
Ihwwl

(1)

worden

(9)
(9)

Phfdww

0)

VFhww2

(2)

O)

Phwwl
zijn

(11)

Ihwwl

(4)
(5)

VFhww2
zullen

Ihwwl

VFhww2

(2)

hebben

(2)

Enkele voorbeelden.
ad 1 471042 (...) dat dese turbele gepayseert soude werden, (...).
ad 2 468018 (...) dat hier pays soude gemaeckt werden (...).
ad 3 470014 (...) dat het gunt gesloten was nu soude werden wuytgesproken ende versekert mids het bijwesen ende beloven van vijf graven,
(...)•
ad 4 487048 (...) dat die gedeputeerde al van malcander eens gesceyden geweest hadden in manier alsof sij die moet heel verloren gegeven hadden van partiën te accorderen (...)

12
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Ten aanzien van de vier bovengenoemde volgordes en rekening houdende
met de frequenties waarin zij voorkomen, kunnen drie regels worden geformuleerd.
(10) VFhww2 staat vóór fliww 1.
(11) Phww 1 staat vóór VFhww2.
(12) Phfdww gaat vooraf aan Ihww 1 of Phww 1.
De ene uitzondering op regel 12, te weten 470014, hierboven geciteerd,
laat ik verder buiten beschouwing. De nevenschikking van twee hoofdwerkwoorden kan hier van invloed zijn geweest op de volgorde. Regel 10 geldt
voor clauses met een hulpwerkwoord van modaliteit als VFhww2 en hebben, zijn of worden, hulpwerkwoorden die een.participium als aanvulling
vereisen, als Diwwl. Is daarentegen VFhww2 een vorm van een werkwoord
dat een participium vereist, dan volgt het volgens regel 11 op Phwwl. Er is
dus reden om bij VFhww2 een tweedeling te maken:
VFhww2+p - pv van hulpwerkwoord van de tweede graad dat aanvulling
van een part.perf. verkrijgt;
VFhww2+i - pv van hulpwerkwoord van de tweede graad dat aanvulling
van een infinitief verkrijgt.
Bovenstaande regels kunnen in onderstaand dubbel schema worden samengebracht.
Schema 15
-Phfdww-Diw w 1 /Phww 1 -VFhw w2+i-Ihww 1 Phww 1 -VFhw w2+p-

4.3.2. Clauses met Ihfdww
Het corpus bevat 16 clauses (alle bijzinnen) met drie werkwoordsvormen in
de eindgroep. In het onderstaande volgordeoverzicht is dezelfde ordening
gebruikt als bij volgordeoverzicht 7.
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Volgordeoverzicht 8
VFhww2
hebben
hebben
hebben
zullen
hebben
zullen
hebben
2.

Diwwl
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)

Ihfdww

kunnen
laten
moeten

(1)
(1)
(3)

mogen

(6)

willen

(3)

VFhww2
zullen

(2)

Ihfdww

(14)

Ihwwl

(2)

mogen

(2)

Enkele voorbeelden.
ad 1 466003 (...) dat sij noch eens pays souden mogen crijgen.
ad 2 489039 (...) waer sij die cost crigen souden mogen.
Voor de volgordebeschrijving behoeft binnen Ihwwl geen onderscheid te
worden gemaakt tussen infinitief en 'infinitief pro participio', want zowel
een modaal hulpwerkwoord als een hulpwerkwoord van tijd gaat als
VFhww2 aan Diwwl vooraf. Ihfdww heeft een duidelijke voorkeur voor
volgorde 1. Volgorde 2 lijkt me een gemarkeerde volgorde.5 Ten aanzien van
de clauses met Ihfdww kan ik twee regels formuleren.
(13) VFhww2+i staat vóór Ihwwl.
(14) Ihfdww volgt in waarschijnlijk ongemarkeerde zinnen op Ihwwl,
maar gaat in waarschijnlijk gemarkeerde zinnen aan Diwwl vooraf.
Schema 16
-VFhww2+i-Diwwl-Difdww-Diww 1-Difdww-

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, ten aanzien van uitsluitend schriftelijk overgeleverd
taalgebruik met zekerheid een uitspraak te doen over gemarkeerdheid of ongemarkeerdheid
van een zin. Vandaar mijn voorzichtigheid.
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4.4. Eindgroep met IlPhwwl en IlPhfdww
4.4.1. Clauses met Phfdww
Er zijn vier zinnen in het bestand met Phfdww en Ihwwl en er is één zin met
Phfdww en Phwwl. Het zijn alle hoofdzinnen.
Volgordeoverzicht 9
Phfdww

1.

Ihwwl
worden
zijn

2.

Phfdww

(4)
(3)
(1)

Phwwl
zijn

(1)
(1)

Bewijsplaatsen.
ad 1 473038 (...) maer en conde niet vernomen werden dat van des noch
yet was geschiet.
485019 (...) maer tmost al mede geleden sijn.
ad 2 468002 Dese was onlanx tevoeren gebannen geweest (...).
Voor de volgorde van Phfdww en Diwwl of Phwwl geldt regel 12 uit
4.3.1., die ik hier als regel 15 herhaal.
(15) Phfdww gaat vooraf aan Ihww 1 of Phww 1.
4.4.2. Clause met Ihfdww
Het bestand bevat slechts één zin met Ihfdww en Diwwl.
484010 (...) of sij souden met vrijheyt voertan bij malcander mogen
coemen.
De volgorde van de werkwoordsvormen in de eindgroep sluit aan bij de
meest gangbare volgorde in de eindgroepen met Ihwwl en Ihfdww, als
beschreven in regel 14 in 4.3.2.
(16) Diww 1 gaat vooraf aan Ihfdww.
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4.5. Eindgroep met VFhww3, Ihww2, IlPhwwl, Phfdww
Alleen in bijzinnen met Phfdww komen vier volgordedelen in de eindgroep
voor. De volgorde van de werkwoordsvormen laat zich als volgt schematiseren.
Volgordeoverzicht 10
1.

VFhww3

Ihww2

Phfdww

2.

Phfdww

VFhww3

Ihww2

3.

VFhww3

Phfdww

Ihww2

4.

Phfdww

VFhww3

Hiww2

Ihwwl (1)
Ihwwl (1)
Phwwl (1)
Phwwl (1)

De vier zinnen luiden:
ad 1 469004 (...) hoe Amsterdam soude mogen verraeden werden.
ad 2 482011 (...) dat sij van nyemant voertan gecrenckt souden mogen
werden.
ad 3 478007 (...) dat alsulcke gevouchsaemheyt soude gevonden hebben
geworden bij die papisten (...).
ad 4 471039 (...) twelck voerheen niet geleden soude hebben gewerden.
In alle vier zinnen is VFhww3 een vorm van het modale hulpwerkwoord
zullen. Ihww2 kan een hulpwerkwoord van modaliteit {mogen) of van tijd
{hebben) zijn. Diwwl en Phwwl zijn in alle gevallen vormen van het hulpwerkwoord van de lijdende vorm worden. Aan de bovengenoemde vier
volgordes liggen drie regels ten grondslag.
(17) VFhww3 staat vóór Diww2.
(18) Diw w2 staat vóór Ihww l o f Phww 1.
(19) Phfdww gaat vooraf aan Diww 1 of Phww 1.
De regels zijn samengebracht in onderstaand schema.
Schema 17
r Ihwwl -|
-Phfdww-VFhww3-Phfdww-Ihww2-Phfdwwl. PhwwlJ

16

De werkwoordelijke eindgroep in Gouds taalgebruik
uit de 14de en de 16de eeuw

4.6. Samenvatting en conclusies
Doordat bij Wouter Jacobsz blijkens 4.2.1. en 4.2.2. VFhwwl van hebben,
zijn en worden op Phfdww volgt, terwijl VFhwwl van de modale hulpwerkwoorden zowel voor als achter Ihfdww kan staan, is er reden binnen
VFhwwl het volgende onderscheid te maken:
VFhwwl+p VFhwwl+i -

pv van hulpwerkwoord van de eerste graad dat aanvulling
van een part.perf. verkrijgt;
pv van hulpwerkwoord van de eerste graad dat aanvulling
van een infinitief verkrijgt.

Onder verdiscontering van bovengenoemde onderscheiding is het mogelijk
de schema's 13 en 14 samen te voegen in schema 18.
Schema 18
-Ihfdww-VFhwwl +i-Ihfdww-Phfdww-VFhw wl +pHet bovenstaande kan in de volgende twee conclusies worden verwoord.
Conclusie 4: Bij Wouter Jacobsz gaat rond 1575 Phfdww vooraf aan
VFhwwl+p.
Conclusie 5: Bij Wouter Jacobsz kan Ihfdww voorafgaan aan of volgen op
VFhwwl+i.
Verbinding van de schema's 15 en 16 leidt tot schema 19. Hierin zijn de
gegevens uit 4.3.1., 4.3.2., 4.4.1. en 4.4.2. vervat.
Schema 19
Ihfdww >

r Ihwwl -]
-Vfhww2+i-Phfdww-

Phfdww J

-Ihfdww-VFhww2+p'-Phwwl >

Bovengenoemde paragrafen leiden tot de volgende twee conclusies.
Conclusie 6: Bij Wouter Jacobsz gaat Phwwl vooraf aan VFhww2+p en
staat VFhww2+i vóór Ihwwl.
Conclusie 7: Bij Wouter Jacobsz gaat Phfdww vooraf aan P/Ihwwl; in
waarschijnlijk ongemarkeerde zinnen verschijnt Ihfdww vóór Ihwwl, terwijl
in waarschijnlijk gemarkeerde zinnen de volgorde Ihwwl-Ihfdww is.
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De gegevens van 4.5. betreffen alleen clauses met Phfdww. De resultaten
zijn in schema 17, dat ik hieronder herhaal, opgenomen.
Schema 17
Ihwwl
-Phfdww-VFhww3-Phfdww-Ihww2-PhfdwwPhwwl
De gegevens uit 4.5. leiden tot twee conclusies.
Conclusie 8: Bij Wouter Jacobsz wordt VFhww3 gevolgd door Ihww2 en
Ihww2 wordt gevolgd door I/Phwwl.
Conclusie 9: Bij Wouter Jacobsz gaat Phfdww aan I/Phwwl vooraf.
In de regels 8 tot en met 19 is de onderlinge volgorde vastgelegd van twee
opeenvolgende werkwoordsvormen uit de reeks hulpwerkwoord van de
derde graad, hulpwerkwoord van de tweede graad, hulpwerkwoord van de
eerste graad, hoofdwerkwoord. Uit schema 17 blijkt dat VFhww3 voorafgaat
aan Ihww2 en dat Ihww2 voorafgaat aan I of Phwwl, terwijl Phfdww vóór
I of Phwwl staat. Zolang het naasthogere werkwoord meer naar rechts staat,
ligt de onderlinge volgorde van de in beschouwing genomen werkwoordsvormen in een reeks vast. Zodra echter het naasthogere werkwoord links van
het één plaats lagere werkwoord staat, kan het naasthogere werkwoord
overal vóór deze lagere werkwoordsvorm staan. Dit doet zich o.a. voor bij
Phfdww in genoemd schema 17. Phfdww kan niet alleen direkt links van I
of Phwwl voorkomen, maar ook voor Ihww2 en voor VFhww3.
Door verbinding van de schema's 18,19 en 17 ontstaat het samenvattende
schema 20. Schema 21, een vereenvoudigde versie van schema 20, geeft de
bouw van de werkwoordelijke eindgroep bij Wouter Jacobsz rond 1575
weer.
Schema 20
f^Ihfdww

'

Difdww

VFhwwl+i

Phfdww

VFhwwl+p

-Difdww-

Phfdww
-Phfdww-VFhww3-

VFhww2+i
Phfdww
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Hiww2

Phfdww
Phfdww

Ihwwl

f Diwwl ]
I Phwwl J

-VFhww2+p-
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Schema 21

r

r

Ihfdww
60

81

Phfdww

269

fVFhww2+i
-VFhww3- V V "[lhww2

1

—hwwl—

5. Beknopte schets van de werkwoordelijke'eindgroep
1325-1575

-VFhww2+p-

in de periode

In de schets van de veranderingen in de werkwoordelijke eindgroep beperk
ik mij bij VFhwwl tot de werkwoorden hebben, zijn en zullen, aangezien alleen over deze werkwoorden uitspraken werden gedaan op basis van het
14de-eeuwse oorkondenbestand. Naast eindgroepen met twee werkwoordsvormen komen alleen nog eindgroepen met drie werkwoordsvormen aan de
orde. Complexere groepen zijn wel bij Wouter Jacobsz opgetekend, maar
niet in de 14de-eeuwse oorkonden.
In het tweede kwart van de 14de eeuw kon Phfdww voorafgaan aan of
volgen op VFhwwl {hebben, zijn). In het derde en vierde kwart verschijnt
bij zijn alleen de volgorde Phfdww-VFhwwl, een volgorde die bij hebben
gebruikelijker is dan de omgekeerde. Rond 1575 blijkt bij zijn en ook bij
hebben Phfdww-VFhwwl de vrijwel uitsluitend gangbare volgorde te zijn.
In het tweede kwart van de 14de eeuw gaat VFhwwl {zullen) in de zeven
vindplaatsen vooraf aan Ihfdww, terwijl in het derde en vierde kwart
Ihfdww-VFhwwl {zullen) resp. in de drie en de tien vindplaatsen werd opgetekend. Rond 1575 blijken beide volgordes voor te komen (zie 4.2.2.):
VFhwwl (zullen)-Ihfdww 23 keer, d.i. 35%
Ihfdww-VFhwwl (zullen) 42 keer, d.i. 65%.
De geringe aantallen in de oorkonden suggereren een te absoluut beeld
voor de drie perioden in de 14de eeuw. Naar mijn mening moet voor het
tweede kwart van de 14de eeuw worden aangenomen dat de enig aangetroffen volgorde VFhwwl(zu//en)-Ihfdww waarschijnlijk de meest gangbare
volgorde was, terwijl voor het derde en vierde kwart de enig aangetroffen
volgorde Ihfdww-VFhwwl {zullen) toen waarschijnlijk het meest gebruikelijk was.
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Bij de eindgroepen met drie werkwoordsvormen is de overeenkomst bij de
volgorde van de hulpwerkwoorden in de 14de eeuwse oorkonden en in
Wouter Jacobsz' dagboek treffend: Ihwwl volgt steeds op VFhww2. Verder
komt de plaatsing van Phfdww in het oorkondencitaat overeen met de meest
gangbare plaatsing bij Wouter Jacobsz. Hetzelfde geldt voor de plaats van
Ihfdww in de twee vindplaatsen uit het oorkondenbestand en bij de Goudse
prior. De drie plaatsen uit de oorkonden gedragen zich dus overeenkomstig
de regels 13 tot en met 15.
Over een periode van tweeëneenhalve eeuw blijkt zich in de werkwoordelijke eindgroep in Gouds taalgebruik dus waarschijnlijk alleen bij VFhwwl
en Phfdww een opmerkelijke verandering te hebben voorgedaan, namelijk
van een vrije volgorde naar de verplichte, groene volgorde. Hierbij valt het
op dat de verandering zich bij de hulpwerkwoorden hebben en zijn niet
gelijktijdig voltrekt, maar dat elk van de werkwoorden zijn eigen tempo van
verandering volgt.6

Deze publicatie kwam tot stand binnen het kader van het VF-programma Corpusgebaseerde
woordanalyse (LETT 83/7).
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Het Lieveheersbeestje in de Germaanse talen
Een bijdrage tot het onderzoek naar benoemingsmotieven van
Coccinella septempunctata
E. Mooijman

Samenvatting

In dit artikel worden de namen van het lieveheersbeestje bestudeerd in de
Germaanse talen en dialecten. Daarbij wordt onderzocht of er bepaalde benoemingsmotieven zijn vast te stellen, wat de mogelijke achtergronden zouden zijn geweest voor deze benoemingsmotieven, en of er overeenkomsten
zijn tussen verschillende benoemingsmotieven.
0.

"Onze lieve heertje,
Morgen mooi weertje!"
Wie kent niet dit versje, dat opgezegd wordt terwijl het lieveheersbeestje
omhoog gegooid wordt, nadat het op je hand is neergestreken? Blijkbaar
wordt dit beestje een bepaalde macht toebedacht als zou het goed weer kunnen bewerkstelligen. Uit de overvloedige hoeveelheid rijmpjes aangaande het
lieveheersbeestje, niet alleen in het Nederlands, maar in alle Europese talen,
blijkt dat het lieveheersbeestje heel belangrijk is in de belevings- of fantasiewereld van vooral kinderen. Kinderen spelen ermee, geven wensen door,
maar doen het nooit kwaad. Maar ook bij volwassenen blijft nog steeds het
idee bestaan dat het lieveheersbeestje op een of andere manier geluk brengt.
Het feit dat bepaalde dieren of insecten geluk (of ongeluk) zouden brengen
is niet iets wat alleen voor onze tijd geldt, het komt voor zolang de mensheid
bestaat. Ten grondslag hieraan ligt de eeuwenoude assumptie dat het menselijk lot beïnvloed en zelfs voorspeld zou kunnen worden door planten, vogels en dieren, dat de mens en de natuur één wisselwerkend geheel vormen
(Thomas 1983, 75). Dieren en vogels zouden het weer kunnen voorspellen,
ze zouden een goede of slechte oogst kunnen aanduiden, en ze zouden
mensen geluk kunnen brengen door zich b.v. onder de dakrand te nestelen,
zoals zwaluwen (Thomas 1983, 76). Daarentegen zou het een slecht voorteken zijn, zelfs een teken van een naderende dood, om een haas tegen te
komen, of een huilende hond, een zingende zwaan, een tsjirpende krekel,
een krassende raaf, een doodkloppertje, roerdomp of kerkuil te horen (Thomas 1983, 76). Deze soorten van bijgeloof hebben een eeuwenlange ontwik-
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keling doorgemaakt. Bij het op schrift stellen van dier- en plantclassificaties
in de 16e en 17e eeuw beriepen de geleerden zich vaak op hetgeen al in de
oudheid geschreven was, zoals b.v. door Plinius, in zijn Historia Naturalis. Sommige gebruiken zijn mogelijk overblijfselen van voor-Christelijke
seizoen-rites, andere leefden voort in een gekerstende versie. Bepaalde
soorten van bijgeloof waren overblijfselen van afwijkende en, volgens onze
maatstaven, onjuiste methoden van classificatie; hierin werden hazelwormen
als slangen geclassificeerd, kikkers als vrouwelijke padden, het winterkoninkje als het wijfje van het roodborstje en de koekoek als een havik in zomertooi (Thomas 1983, 77). Ook Riegler 1936/1937, 864-865 merkt op dat
volksbenamingen voor dieren dikwijls ontstonden door het onnauwkeurig
waarnemen van dieren, maar hij voegt er aan toe dat dierbenamingen ook
vaak ontstaan door mythische geloofsvoorstellingen. Volksgeloof zou leiden
tot diernamen welke beïnvloed zouden zijn door bovenzinnelijke of bovennatuurlijke machten, hetzij heidense, zoals heksen, demonen en elfen, hetzij
Christelijke, zoals in verwijzingen naar God, Maria of heiligen.
0.1. We hebben al opgemerkt dat het lieveheersbeestje beschouwd wordt als
een beestje dat geluk brengt. Volgens de geldende theorieën zou dit dan ook
tot uitdrukking moeten worden gebracht in de naamgeving van dit kevertje.
Voor de Atlas Linguarum Europae (ALE) zijn de namen van verschillende
insecten, vogels en andere dieren onderzocht voor het Europese taalgebied;
dit bestrijkt het gebied tussen de Atlantische Oceaan in het westen tot de
Oeral in het oosten, en van Lapland in het noorden tot Malta en Cyprus in het
zuiden. Voor dit onderzoek zullen we ons beperken tot de Germaanse
taaldata van de ALE; deze zijn op verschillende manieren verkregen, ofwel
uit archieven (Deens en Zweeds) ofwel recent verworven door middel van
enquêtes (Nederlands, Fries, Engels, Duits en Noors).
0.2. Een van de insecten die in de Premier Questionnaire van de ALE (ALE,
1.126) onderzocht wordt is Coccinella septempunctata, het lieveheersbeestje.
Er is al vrij veel onderzoek gedaan aangaande dit beestje, het meeste al in de
eerste helft van deze eeuw (Aebi 1932, Grootaers en Pauwels 1930,
Thurnherr 1938, Pauwels 1941, Backman 1947). De (waarschijnlijk) allereerste dialectkaart over het lieveheersbeestje werd zelfs al in 1881 gemaakt
door niemand minder dan de beroemde Zweedse auteur August Strindberg
(Campbell en Nyman 1975, 22). Al deze monografieën proberen de vele
verschillende namen voor dit kevertje te verklaren. Uit deze monografieën
blijkt ook dat de grote variëteit van benoemingen niet beperkt is tot één
taalgebied. Het blijkt ook dat er verschillende benoemingsmotieven bestaan.
Maar zijn deze motieven gelijk in de verschillende taalgebieden? Alinei 1982,
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53 merkt op: "Vergelijkende semantiek (...) is volkomen afhankelijk van een
grote geografische omvang, zoals b.v. bij de ALE, want geen enkele taal- of
dialectgroep biedt voldoende materiaal voor het trekken van geldige conclusies. Daarom zal een van de meest productieve gebieden voor vergelijkende
semantiek die van de interlinguale, semantische onomasiologie zijn zoals die
tot ontwikkeling komt in het kader van de ALE". Dit is nu een ideale gelegenheid om de vele benoemingsmotieven voor het lieveheersbeestje inderdaad
op grotere geografische schaal te bekijken, omdat interlinguale, semantische
onomasiologie een geheel nieuw licht kan werpen op intralinguale vraagstukken.
1.0. Een van de vele namen voor Coccinella septempunctata hebben we al
genoemd, nl. het Ned. (onze) lieveheersbeestje. Deze naam roept ongetwijfeld associaties op met de Christelijke geloofswereld. Maar niet alleen de
Nederlandse naam refereert aan de Christelijke voorstellingswereld. Als we
alle Germaanse data voor deze vraag bekijken, blijkt het dat het merendeel
van de benamingen door de Christelijke geloofswereld geïnspireerd zijn,
hetgeen volgens Thumherr 1937,58 ligt aan het feit dat het lieveheersbeestje
de mensen zo intrigeerde en dat het zo geliefd was dat men het noemde naar
de hoogste hemelse machten: Jezus Christus, God de Vader en Maria. In het
ALE-materiaal komen geen benamingen voor met Jezus, maar in het Alemannisch1 en het Zweeds2 komen ze wel voor.
1.1. Veel van de Germaanse data vertonen een verwijzing naar God of
naar omschrijvingen van dit begrip, zoals in:
a) "(lieve) God (de Vader) -", in: HDu. gotteskdfer "Godskever"; Tir.
liebgottrösslein "lieve Gods paardje"; NDu. (dem) lieben gott sein madchen
"lieve God z'n meisje"; WFri3. jaiwegadshone "lievegodshaan"; NFri.
lewwergotshen'k "lieve Gods hoentje", goodshdn "Gods hen", gotteshen'k
"Gods hoentje"; OFri. godshan'ke "Gods hoentje"; Zw. gudsko "Gods
koe", gudfaderko "God (de) Vader(s) koe", kon gud "de koe('s) god" (zie
kaart 1, legenda 1.1.);
b) "(lieve) Here Gods-" in: HDu. herrgottskafer(l) "Here Godskever(tje)", herrgottstierchen "Here Godsdiertje", herrgottsvögelchenlherrgotts1

Thumherr 1938, 59 noemt namen als jesus-tierli "Jezus' diertje", heilands-chaferli
"Heilands-kevertje", heilands-tierli "Heilands diertje" en chrislchindli-gueg "Christuskinds
worm".
In de Oostzweedse dialecten komen de namen jesvallpika "Jezus' herderinnetje" enjeshöna
"Jezus' hen" voor (Hellquist 1980, 710).
In de verantwoording voor de legenda wordt Westfries genoemd. Hiermee wordt niet het
Noordhollandse Westfries bedoeld, maar het Fries dat gesproken worden in Friesland, dit in
vergelijking met Oostfries (Saterlands) en Noordfries (o.a. de Duitse Friese eilanden).
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vöglein "Here Godsvogeltje", herrgottsschühlein "Here Godsschoentje",
herrgottsöchschen "Here Godsosje", herrgottspüppchen "Here Godspopje
(=meisje)"; NDu. hergodshaunken* "Here Godskrekeltje"; Elz. lieberherrgottsvögele "lieve Here Godsvogeltje", lieberherrgottstierle "lieve Here
Godsdiertje" (zie kaart 1, legenda 1.2.);
c) "onze lieve heers-'V'onze lieve vaders-", in: Ned. (onze) lieveheersbeestje, (onze) Heveherebeestje, lievevadershoentje; WFri. lyvesearhönne
"lieveheershaan"; De. vorherresh0ne "onze Heers hen", vor herre sit
h0nneken "onze Heer Z'n hennetje", vorherreskylling "onze Heers kip",
vorherresputte "onze Heers hen", vorherresdyr "onze Heers dier"; Zw.
vdrherreko "onze Heer(s) koe", kon-hans-vdrherre, lett. "de koe-zijn-onze
Heer" (zie kaart 1, legenda 1.3.);
d) "meneer-"/"here(n)-", in: Ned. (Gronings) meneer-Hekje, herenhoentje
(in Nijeberkoop) en herebeestje (Noord Veluwe) (zie kaart 1, legenda 1.4.).
1.2. Maar het is niet alleen Onze Lieve Heer die de namen van het kevertje
beïnvloed zou hebben, ook Maria had zo haar invloed. Ook hier zijn er veel
voorbeelden van benamingen met Maria- of omschrijvingen, zoals in:
a) "Maria-", in: Alem. mariakdfer; HDu. marienkdfer(l)5 "Maria's
kever(tje)"; NDu. marienworm "Maria's worm"; De. marieh0ne "Maria('s)
hen", marieputte "id."; De-No. marih0ne "id."; No. mariagullh0ne "Maria('s) goud(en) hen", maria fly-fly "Maria vlieg-vlieg"; IJsl. mdriuhoena
"Maria('s) hen"; Fer. mariuh0na "id."; Zw. maria kdpa "Maria mantel" (zie
kaart 1, legenda 2.1.). Ook in andere samenstellingen is de naam "Maria"
gebruikt: NDu. fliegmariechen "vliegmarietje"; Sch. sunny mary "zonnige
Maria"; No. gullmarifly "gouden Mariavlieg"; deze zijn toegevoegd aan
andere groepen op de kaart, afhankelijk van de determinans en het deterb) "maagd (Maria)", in: HDu. jungfraukdfer(l) "maagdkever(tje)"; No.
jomfru maria "Maagd Maria"; Zw. jungfru maria "id."; Eng. virgin mary
"id." (zie kaart 1, legenda 2.2.);
c) "(onze lieve) vrouw-", in: Eng. ladybird "vrouwevogel", lady-cow
"vrouwekoe", cow-lady "koe-vrouwe"; Sch. ladylander6; HDu. frauen4

Deze Duitse dialectvorm is hetzelfde als standaard Duits herrgottsheimchen "Here Gods
krekeitje". Zie Woeste 1966, 89.
In het Du. marienkdfer is marien- een genitief van maria. Ook de Feroese en IJslandse
vormen zijn composita met de genitief van maria-, nl. mariu-.
In Grootaers & Pauwels 1930, 155 vinden we dat -lander(s) betekenisloos is, maar dat het
waarschijnlijk gebruikt is als rijmwoord voor Flanders, zoals in
"Lady Landers, Lady Landers,
Tak up your coats about your head,
And fly away to Flanders" (EDD, III.499).
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kafer(l) "vrouwekever(tje), frauentierlein "vrouwediertje"; Alem. frauenschühlein "vrouweschoentje"; De. fruenshfine "vrouwehen"; (Zuid)Ned.
(onze)lievevrouwebeestje (zie kaart 1, legenda 2.3.);
d) "moeder van God-"7, in: HDu./Ale. muttergotteskafer{\) (zie kaart 1,
legenda 2.4.).
1.3. Een derde groep die mogelijkerwijs tot de Christelijke, maar in ieder
geval tot de algemeen religieuze, benamingen gerekend mag worden, wordt
gevormd door samenstellingen met "hemel-", zoals in: HDu. himmelstierchen "hemelsdiertje", himmelmötschf "hemelkalfje", himmelswurm
"hemelsworm", himmelschafchen "hemelschaapje", himmelkühchen "hemelkoetje", himmelpferdlein9 "hemelpaardje"; Alem. himmelgüegli "hemelwormpje"; Ned. (Panningen) hemelmuske en (Meerlo) hemellammetje (zie
kaart 1, legenda 3.1.).
2.1. Het wordt gemeenlijk aangenomen dat benamingen die Christelijke
elementen bevatten vaak veel ouder zijn, dat ze vaak heidense, dus voorChristelijke, elementen vervingen, of dat er aan de oorspronkelijk heidense
elementen een Christelijk tintje gegeven werd: de witte meidoorn zou
beschermend werken omdat Christus' kroon daarvan gemaakt was, terwijl de
vlier de boom was waar Judas zich aan ophing (Thomas 1983,77). De Vries
1970,1.15 vermeldt dat na het invoeren van het Christendom de heidense
godheden op twee manieren overgenomen werden: of ze werden van toen af
aan beschouwd al heiligen of als verschijningen van de duivel. Ook Riegler
1936/1937, 898 noemt de veronderstelling dat namen die refereren aan de
Christelijke religie, zoals God, hemel, de Heilige Maagd, de plaats ingenomen zouden kunnen hebben van heidense goden, wat in sommige gevallen
waar geweest kan zijn, maar wat moeilijk te staven is omdat in de meeste
gevallen de heidense namen niet bewaard zijn gebleven.
Volgens sommige bronnen werd het lieveheersbeestje in het Oud Noors
Freyjuhcena "Freyja's hen" genoemd (Aebi 1932, 2; Grimm 1965, 11.579)
en ook Freyavugle "Freyja's vogel" (Aebi 1932, 2; Roukens 1937, 266).
Hegedüs 1958, 83 schrijft dat het verbod om bovennatuurlijke machten, de demonen, bij
hun naam te noemen voortleeft in de Christelijke religie, waardoor dan vaak parafrases
gebruikt werden, waar "Moeder van God" er een van is.
Mötschl is een koosnaampje voor een kalf; zie Kieser 1929/1930, 253, die schrijft dat
-mötschen een diminutief is van mootsch, wat "vrouwelijk kalf' betekent.
9

Strassner 1963/1964, 200 behandelt dit woord. Himmelpferdlein zou verder ontwikkeld
zijn in himmelvaterlein. Het schijnt dat in het Oostfrankische taalgebied, ten noordoosten
van Bayreuth (in noordoost Beieren) -pferdlein-wormen voorkomen, zoals dem lieben gott
sein pferdlein. In het westelijke deel van het Oostfrankische taalgebied komen vormen met
-gdulchen "kleine hengst" voor.
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Kieser 1929/1930, 256 noemt de vorm Friekehlichen voor het lieveheersbeestje die volgens hem een heidens overblijfsel zou kunnen zijn, in de
betekenis van "Freyja's koetje". De etymologie van het Du. frau, het Ned.
vrouw en het Scand. fru(e) zou inderdaad in die richting kunnen wijzen. Bij
Franck-van Wijk 1949, 764 en Kluge-Mitzka 1975, 215 vinden we dat
OHDu. frouwa "voorname vrouw, dame, meesteres, gemalin" (NHDu. frau)
teruggaat op een grondvorm *fraujön-, die als vrouwelijke vorm hoort bij het
mannelijke OHDu., OS. fró, OE. frêa "heer", Germ. *frawan-. MNed.
vrouwe, MNDu. vro(u)we, OudFries fro(u)we zijn waarschijnlijk ontleningen uit het Hoogduits; naast het Germ. *frawan- vinden we ook *fraujan-,
wat leidde tot Goth. frauja, OE. frtgea (m.) "heer". ON. freyja "domina" is
hetzelfde als OHDu. frouwa; hiernaast treffen we freyr (m.) "dominus";
zowel freyr als freyja zijn tevens de namen van een Germaanse god en godin
(zie ook De Vries, AEW 1962, 142; Hellquist 1980, 240). Deens frue en
Zweeds fru zijn leenwoorden uit het Duits.
In ons materiaal zien we dat in het Duits de vorm f 'rauenkdfer nog steeds
bestaat, evenals in het Deens fruensh0ne en in het ZuidNed. lievevrouwebeestje. Tegenwoordig denkt men meteen aan de Maagd Maria als "Onze
Vrouwe" genoemd wordt; het zou echter in dit geval kunnen gaan om een
overgang van een heidense godin, Freyja, naar een Christelijk wezen, Maria,
temeer omdat in het Zweedse Angermanland de dialectvorm Frigga zou
hebben bestaan (Geijer 1936, 79). Frigga, of Frigg, was de echtgenote van
Odin; Frigg en Freyja waren nauw met elkaar verbonden (en heel vaak met
elkaar verward), daar ze allebei godinnen waren die geassocieerd werden
met bevallingen (Ellis Davidson 1982,123).
Voor het Engelse lady is niet zo'n etymologie mogelijk, omdat Eng. lady
afgeleid is van OE. hlcêfdVge, wat een samenstelling is van blaf "brood" en
*-dig- "kneden", dus "broodkneedster" (ODEE 1969, 511). Eng. ladybird is
niet de oudste vorm, de Eng. vormen lady-cow en cow-lady zijn ouder
(ODEE 1969, 512). Eng. ladybird zou derhalve alleen maar kunnen refereren
aan het Christelijk motief, zonder een heidense voorgangster gehad te hebben
zoals de Du. frau-namen. Mogelijk heeft er in de Anglo-Saxische geloofswereld ook een godin bestaan die gezien werd als de meesteres van dit
kevertje, net als Freyja. In het Duits, Nederlands en Scandinavisch zien we
een duidelijk voortgaande lijn:
frau/vrouw/fru(e) "meesteres, vrouw" —> Frau, Vrouwe = Maria.
In het Engels is een dergelijke lijn niet te vinden. Een belangrijk feit dat we
niet over het hoofd mogen zien is dat de Friezen, de Saksen, de Denen en de
Zweden tamelijk laat het Christelijke geloof overgenomen hebben. Het kostte
de missionarissen heel veel moeite deze heidenen te bekeren, aangezien zij
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hun heidense praktijken niet van harte loslieten (Ellis Davidson 1982,
11-12). Het zou best kunnen zijn dat de verbondenheid met Freyja taalkundig gesproken zo diepgeworteld was dat een vervanging van Freyja door
frau/vrouw/fru verreweg het makkelijkst was. Engeland daarentegen was al
veel eerder gekerstend, hetgeen kan verklaren waarom daar alleen maar ladyvormen voorkomen.
2.2 Als het insect oorspronkelijk aan de godin Freyja gewijd was, vond er
een overgang plaats met de intrede van het Christendom, toen Maria de rol
van Freya overnam. De meest recente laag zou daarom verwijzingen naar
Maria bevatten. Maar hoe zit het met de woorden die verwijzen naar de Heer?
In de Scandinavische mythologie waren Freyja en Freyr, haar broer, nauw
met elkaar verbonden. Zoals we hierboven al gezien hebben, was Freyja
afgeleid van Germ. *frawan-, *fraujan- "heer, meester". We hebben ook
gezien dat Freyr verwant is aan deze vormen. Aangezien Freyja en Freyr zo
nauw met elkaar verbonden waren, ligt het voor de hand dat dieren of insecten die aan de een gewijd waren ook aan de ander gewijd waren. Roukens
1937, 266 verklaart het als volgt: volgens verscheidene volkskundigen was
het lieveheersbeestje gewijd aan Freyja, de godin van de zon en de morgen.
Het was ook aan Freyr, de orakel-god, gewijd. Dit zou verklaren waarom
het lieveheersbeestje beschouwd werd als de verkondiger van het goede en
het kwade, vooral van voorspoed en geluk, en van goed weer. Roukens suggereert ook dat Maria de rol van Freyja overgenomen zou hebben, en God de
rol van Freyr. In de Germaanse talen zijn geen woorden overgebleven die
overblijfselen vertonen van de naam Freyr, maar de betekenis van "heer,
meester" is er nog wel, zoals we hierboven gezien hebben.
3.1. De derde groep, die tot de naamgevingen behoort die door het
Christendom beïnvloed zouden kunnen zijn, nl. de namen die verwijzen naar
de hemel, is wat gecompliceerder. Zoals blijkt uit verschillende kinderrijmpjes, werd het lieveheersbeestje gezien als boodschapper, als een bemiddelaar tussen de sterfelijken en de bovenwereldlijke machten, zij het Freyja of
Freyr, of Maria of God, allen werden gedacht in de hemel te wonen. In kinderrijmpjes wordt het lieveheersbeestje vaak gevraagd om naar de hemel te
vliegen:
"Himmelskindken, fleig op,
("Hemelskindje, vlieg op,
Fleig tom haugen heamel rup"
Vlieg naar de hoge hemel omhoog")
(HWdA, V. 1692).
Het De. paradish0ne "paradijshen" (zie kaart I, legenda 3.3.) zou ook aldus
verklaard kunnen worden, nl. dat het lieveheersbeestje ook hier duidelijk een
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bemiddelaar is tussen de godheid en de sterfelijke om de laatste te verzekeren
van een plaats in het paradijs na zijn of haar dood:
"Barbelote, barbelote monte au ciel,
Garde-moi une place auprès du bon Dieu"
("Lieveheersbeestje, lieveheersbeestje stijg omhoog naar de hemel,
Bewaar voor mij een plaats naast de goede God") (HWdA, V. 1692).
of: "Vache de Dieu, je vou prie
Passez-moi par dessus la barrière,
Emportez-moi au Paradis
Je vous supplie jour et nuit"
("Koe van God (= lieveheersbeestje), ik bid u
Neem me mee over het hek,
Neem me mee naar het Paradijs
De smeek het u dag en nacht") (Thurnherr 1938, 74).
Voor het Ned. engeltje en het WFri. ingeltsje (zie kaart 1, legenda 3.2.) kunnen we aanvoeren dat een engel, evenals het lieveheersbeestje in deze kinderrijmpjes, een boodschapper of bemiddelaar is tussen God en de mensen. In
de Germaanse en Romaanse talen zijn de woorden voor "engel" alle ontleend
aan het Griekse dyyeloq "boodschapper", dat volgens Kluge-Mitzka 1975,
166 een leenvertaling is van het Hebreeuwse al ak "boodschapper (van God)"
(zie ook Franck-van Wijk 1949, 156; ODEE 1969, 36-37).
Kapteyn 1939, 54 heeft een andere verklaring voor het voorkomen van
ingeltsje en engeltje als namen voor het lieveheersbeestje in sommige Nederlandse en Friese dialecten. Hij oppert dat engeltje!ingeltsje hier (het betreft in
het Nederlands de dialecten van Texel en Katwijk, en in het Fries die van
Grouw en Westergeest, in beide mogelijk een standaard-Friese vorm), als
een Germaans heidens begrip beschouwd moet worden, als een synoniem
van "elfje". Zijn redenering is als volgt: in de Christelijke wereld worden de
engelen beschouwd als hemelse wezens in hun functie als boodschappers
van God, maar ook als de zielen van de overledenen in het hiernamaals. Hij
verbindt de etymologie van engel met de naam van Engeland, dat zijn naam
kreeg van de stam der Angelen. Volgens Kapteyn ontleenden de Angelen, die
leefden in de kustgebieden van Sleeswijk en langs de rivier de Weser, hun
naam aan angel-, anger- "welig; stralend; fris-groen blinkend grasland".
Zoals gezegd beschouwt Kapteyn engel als een Germaans heidens begrip in
de betekenis van "elf, omdat er overeenkomsten in de betekenis zouden
zijn. In heidense tijden geloofde men dat de zielen van de gestorvenen gezien
konden worden, zwevend en dansend op aarde, en dat men ze kon zien als
stralende, lichtende figuren in de lucht, net als de engelen. In Kapteyns idee
waren elfen oorspronkelijk aardmannetjes of dwaallichtjes, omdat men, vol-
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gens hem, in Oost Friesland het lieveheersbeestje ook kent als erdmantje,
d.i. als NDu. undereerdske, Fries ierdmanke, op de Friese eilanden Amrum
en Föhr als onnarbeankes, d.w.z. kleine, onder de aarde verbannen, dwergen en elfen. Dit zou dan hetzelfde zijn als NDu. en Jutlands puke,puge,
Terschellings puikje. Op Terschelling wordt inderdaad ook voor de ALE
puikje gegeven (zie kaart 1, legenda 3.4.). De vorm puikje hangt samen met
NDu. puuk, wat de naam is van de bekende huisgeest Niss Puuk. Vgl. ON.
puki "duivel", De. puge, OE. puca "kobold", Eng. puck (Mensing, III. 1161
puuk 3). Volgens volksgeloof zouden feeën of elfen dansen in de maneschijn
op weelderig, bloemrijk grasland. In Denemarken zou, volgens Kapteyn, een
ronde plek in een weiland waar het gras weliger groeide dan elders elledans
"elfendans" genoemd worden: onder de voeten van de elfen zouden stralende
grassprieten en bloemen te voorschijn komen. In Friesland zou de witte
dovenetel (Lamium album) nog steeds ingeltsjes hen "engeltjes1 eten" genoemd worden. En, zo beweert hij, als elfen de zielen van gestorvenen zijn,
dan is Engeland het land van de zielen der gestorvenen. In deze mening staat
hij niet alleen. Ook Mannhardt 1858, 346-347 suggereert dat in sommige
sagen Engelland niet opgevat moet worden als "Groot Brittanië", maar als
"het land der engelen, elven".
Engeland kreeg inderdaad haar naam van de binnenvallende stam der
Angelen (ODEE 1969, 314), maar de Angelen zelf ontleenden hun naam niet
aan het weelderige gras waarop ze woonden en leefden, maar aan de vorm
van het land waarop ze woonden (het Angul-district in Sleeswijk) (Nielsen
1969, 9 (Angel, een plaatsnaam); ODEE 1969, 37). Hierin klopt de
bewering van Kapteyn dus niet. Het zou evenwel waar kunnen zijn dat het
lieveheersbeestje beschouwd werd als de belichaming van een goedwillend
aardmannetje of geest (in de ODEE 1969, 721 heeft Puck een positieve
klank), wat resulteerde in puikje, en dat het (Christelijke) begrip engeltje/
ingeltsje dit oorspronkelijk heidense begrip gedeeltelijk vervangen heeft.
Hierbij zou dan de betekenis van engeltjelingeltsje als "boodschapper,
bemiddelaar" de boventoon zijn gaan voeren.
Een duidelijk voorbeeld van engeltje in een Christelijke betekenis vinden we
bij Roukens 1937,268, welke een aantal kinderrijmpjes vermeldt:
"Engeltje, engeltje blief bij mien,
Duvelke, duvelke goat van mien".
Het "boodschappers"-motief ziet men duidelijk in:
"Herelempke, waor sie geej van?
Sieje van den ingel of van de duvel?
Wen ge van den duvel ziet
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Dan moj je van meej goan vliege.
Wenn geej van den ingel ziet
Dan mooj je beej meej blieve".
De duivel is een indicatie van de Christelijke invloed op engeltje!ingeltsje. Het
toont aan dat het lieveheersbeestje gezien werd als een boodschapper of
bemiddelaar, eerst tussen de mensen en Freyja (of de zon, zoals we straks
zullen zien), later tussen de mensen en Maria of God.
3.2. Dit "boodschapper"-begrip zou ook van toepassing kunnen zijn op
verscheidene Duitse en Nederlandse namen voor het lieveheersbeestje met
het element "zon-", zoals in: HDu. sonnenkafer(l) "zonnekever(tje)",
sonnenwurm "zonneworm", sonnenvogel "zonnevogel", sonnentierchen
"zonnediertje", sonnenscheiner "zonneschijner"; NDu. sonnenschtner "id.",
sonnentek, -tik "zonneteek", sonnenküken "zonnekuiken", sonnenkind
"zonnekind"; Oost. sonnendhnel10 "zonneverwante"; Alem. sonnegüegi
"zonnewormpje"; Ned. (Denekamp) zonnekuikentje (zie kaart 1, legenda
4.1.). In de Noordgermaanse mythologie werd Freyja beschouwd als de
godin van de ochtend, en daarom van de zon. De zon en het lieveheersbeestje
zouden zo met elkaar verbonden zijn dat, volgens volksgeloof, de zon de
hele dag niet zou schijnen als men een lieveheersbeestje zou doden (HWdA,
V.1697).
Zoals het rijmpje in het begin:
"Onze lieve heertje,
Morgen mooi weertje",
zo bestaan er ook in het NDu. rijmpjes. Ook hierbij wordt het lieveheersbeestje omhoog gegooid met het verzoek om voor mooi weer te zorgen:
"Sünnenworm, fleeg aewer min hus
Bring mi morgen good weder to hus", of:
"Sunnekueken, fluech up,
("Zonnekuiken, vlieg op,
Up alle haogen boeme
Boven alle hoge bomen
Un sach di va un moeme
En zeg je vader en moeder
11
Dat't muan geot wir weert "
Dat het morgen goed weer wordt")
(HWdA, V.1697).
BÖW, 1.230 vermeldt: "dnel = "grootmoeder"; "tante"; "oude vrouw in het algemeen";
"vroedvrouw"; "kleindochter". Het is afgeleid van OHDu. *anila, wat verwant is aan OHDu.
ana "vrouwelijke voorouder", OHDu. ano "mannelijke voorouder". De OHDu. vorm is nog
steeds aanwezig in NHDu. ahn "voorvader, voorzaat"; ahnen "voorvaders". Ook in andere
talen vinden we verwante woorden: vgl. LaL anus "oude vrouw"; anna "pleegmoeder"; Gr.
avvig "grootmoeder"; Lit. anyta "schoonmoeder". Voor meer informatie, zie Kluge-Mitzka
1975, 9; Pokorny 1959, 36.
Het is opvallend dat de beweging in deze rijmpjes duidelijk "naar boven vliegend" is, dus
verticaal, net als de rijmpjes op de pagina's 27 en 28, hiermee de band uitdrukkend tussen
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Voor de vorm sonnenkind geeft Thurnherr 1938, 54 een andere verklaring,
welke vnl. betrekking heeft op het determinatum: -kind. Ze veronderstelt dat
het lieveheersbeestje zo geliefd was dat men het "kind" noemde om affectie
uit te drukken, hetgeen dan in dezelfde orde van grootte zou zijn als de Alem.
naam herzchaferli "hartekevertje" (deze vorm komt niet in het ALE-materiaal
voor).
Een andere verklaring voor de namen met het element "zon-" zou kunnen
zijn dat men het lieveheersbeestje voornamelijk ziet als de zon schijnt, en dat
het daarom met de zon geassocieerd zou worden.
3.3. In het HWdA, V.1964 vinden we dat het lieveheersbeestje ook in
andere zin beschouwd kan worden als een boodschapper, nl. als een brenger
van geschenken. Vooral in de Scandinavische dialecten vinden we veel namen met het element "goud-": No. gullsmed "goudsmid"; Zw. gullsmed
"id."; No. gullku "goud(en) koe"; Zw. gullko "id."; No. gulltippa "goud(en)
hen"; Zw. gulltyppa "id.", gulltupp "id."; No. gullkonge "goud(en) koning",
gullh0ne "goud(en) hen"; Zw. gullhöna "id.", gullböna "goud(en) boon",
gullkudda "goud(en) koetje", gullgubbe "goud(en) mannetje", gullpytta
"gouden klein iets", gullgris "goud(en) varken", gullpiga "goud(en) meisje",
gullpipa, gullbagge "goud(en) ram", gullsigrid "goud(en) Sigrid"; HDu.
goldhammelchen "goud(en) hameitje"; Alem. goldgüegi "goud(en) wormpje"
(zie kaart 1, legenda 5.1.).
Voor het belang van goud kunnen we b.v. denken aan de legende van de
drie Wijzen uit het Oosten12 die hun drie geschenken aan het kindje Jezus
gaven, nl. goud, het symbool van koningschap en macht, wierook, het
symbool van goddelijkheid, en myrrhe, het symbool van onsterfelijkheid.
Maar niet alleen in de Mesopotamische cultuur speelde goud een belangrijke
rol, ook in de Germaanse mythologie vinden we veel voorbeelden over het
gewicht ervan: de god Freyr bezat een wild zwijn, Gullinbursti genaamd,
omdat het gouden borstels zou hebben; Thor zou een gouden hamer hebben,
en Freyja zou gouden tranen vergieten, in haar poging haar verloren echtgenoot te vinden (Ellis Davidson 1982,115; Grimm 1965,1.253).
Dat het lieveheersbeestje geschenken zou brengen blijkt uit een
kinderrijmpje:
"Herrgottsmoggela flieg auf,
("Lieveheersbeestje, vlieg op
hemel en aarde, terwijl in andere rijmpjes de beweging horizontaal is, dus "wegvliegend",
zoals op p. 29 en p. 34.
De drie Wijzen uit het Oosten vertegenwoordigen een voor-Christelijke cultuur, nl. die
van Mesopotamië. Hun Engelse naam, The Magi, bevat heel duidelijk een voor-Christelijk
begrip, nl. "magiër, tovenaar".
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Flieg mir in den himmel nauf,
Vlieg me in de hemel omhoog,
Bring a goldis schüssela runder
Breng een gouden schotel naar beneden
Und a goldis wickelkindla drunder" Met een gouden wikkelkindje eronder")
(Sloet 1887,409).
Volgens de 13e eeuwse IJslandse geleerde Snorri Sturluson, die de oude
mythen van de Scandinaviërs opschreef om ze te redden van de vergetelheid,
had Freyja veel namen, o.a. Gefn, hiermee haar karakter als "geefster" uitdrukkend (Ellis Davidson 1982, 116).
De composita met "goud-" zouden echter ook een heel prozaïsche
verklaring kunnen hebben. In regionaal Nederlands (in Sittard en in Mheer,
Noord-Limburg) wordt het lieveheersbeestje smoutbeestje of smoutwormpje
genoemd (zie kaart 1, legenda 5.2.). Smout is "smeer, olieachtige substantie" (Franck-van Wijk 1949, 628; De Vries, NEW 1971, 659). Kinderen
zouden een spelletje spelen waarbij ze het kevertje in hun linkerhand hielden,
die ze stevig dichthielden, en met hun rechterhand sloegen ze dan op de
linkervuist. Uit angst zou het beestje een gelige, olie-achtige substantie afscheiden (Grootaers & Pauwels 1930, 158-159; Roukens 1937, 267). Ook
het Schotse creamie en het Finland-Zweedse karnpiga "karnemeisje" (kaart 1,
legenda 5.3.) zouden hierbij betrokken kunnen worden, evenals het Noorse
sm0rh0ne "boterhen", en het Finland-Zweedse smörgas, lett. "boterham" en
smörgumma "botervrouwtje" (deze vormen komen echter niet op de kaart
voor, daar het zgn. "dubbelantwoorden" zijn, hetgeen wil zeggen dat een
andere vorm in die plaats of streek opgegeven als "hoofdopgave" geldt; deze
komt dan op de kaart).
In een Zweeds dialect (in Angermanland) bestaat nog een rijmpje:
"GullmarikSpa, ge mig lite sapa" ("Lieveheersbeestje, geef mij een beetje
zeep"), of in andere rijmpjes: " , ge mig lite gull" ("
geef mij een
beetje goud") (Geijer 1936,43).
Ook de Zweedse en Noorse benaming gullsmed zou bij deze verklaring
betrokken kunnen worden. Pauwels 1941, 33-34 merkt op dat ook in
Noord-Frankrijk het beroep van smid gebruikt wordt in benamingen voor het
lieveheersbeestje. Hij verklaart de naam door te stellen dat het lieveheersbeestje, voordat het begint te vliegen, de vleugelschilden oplicht om lucht te
verzamelen. Dit zou mensen doen denken aan een smid die zijn voorhamer
opheft. Borg 1980, 21 schrijft dat het woord smed "smid" in sommige
Noorse dialecten ook voor andere kevers gebruikt wordt. Het is mogelijk dat
ook deze kevers een gelige vloeistof afscheiden want mij lijkt de meest
plausibele verklaring dat "goudsmid" veeleer betrekking heeft op het "goud"
dat het beestje produceert, als het bang is terwijl het in je hand zit opgesloten.
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Geijer 1936, 43 heeft nog andere verklaringen: volgens oude Scandinavische begrippen zou de (bij ons) rode kleur van het lieveheersbeestje als
goudkleurig opgevat kunnen worden. In dit geval zou de naam vergeleken
kunnen worden met coccinella, wat van coccinus "scharlaken-kleurig" is
afgeleid. Volgens Geijer heeft de buitengewoon grote verspreiding van
g«//-namen in Zweden (en Noorwegen) er waarschijnlijk mee te maken dat
juist het woord gull in de Zweedse dialecten het meest gebruikt wordt als
kooswoordje, vooral voor kinderen en huisdieren (Geijer 1936,44).
4. Prozaïsche motiveringen, of liever natuurlijke motiveringen, zijn ook te
zien in de composita met "zomer-" (zie kaart 1, legenda 6.1.), "juni-" (zie
kaart 1, legenda 6.2.) en "mei-" (zie kaart 1, legenda 6.3.), zoals in: HDu.
sommerkdfer "zomerkever", sommerwürml "zomerwormpje", sonvnervöglein "zomervogeltje", sommerputteln "zomerkalfje", sommermötschl "id.";
NDu. sommerküken "zomerkuiken"; HDu. junikafer(l) "junikever(tje)";
HDu. maikdfer "meikever", maischühchen "meischoentje". Zoals vaak
gebeurt met namen van planten die op een speciaal tijdstip bloeien, zo
refereren al deze namen aan het jaargetijde dat het lieveheersbeestje voor het
eerste verschijnt, of het meest gezien wordt. Dit zou in feite ook kunnen
gelden voor de Du. namen johannesmannchen "Johannesmannetje" enjohannesbübchen14 "Johannesknaapje" (zie kaart 1, legenda 6.5.). Deze namen
hebben betrekking op de langste dag van het jaar, nl. St. Jans dag, op 24
juni. In dit opzicht heeft deze naamgeving betrekking op dezelfde gebeurtenis
als in het Du. sonnwendkafer "zonnewendekever" (zie kaart 1, legenda
6.4.). Het schijnt dat in de heidense tijden vuren werden aangestoken met
midzomer, en dat offers werden gebracht aan Freyr en Freyja, het "vegetatiepaar". Ze werden gezien als de goden van de vruchtbaarheid, hetgeen
duidelijk naar voren komt in de functies die de mensen Freyr toeschreven: hij
was de god van de zon (evenals zijn zuster!), de god van de landbouw, de
god van de vruchtbaarheid (HWdA, III.82-83). Het lijkt daarom zeer wel
mogelijk dat de namen met het element johannes- voorbeelden zijn van
namen die oorspronkelijk in de voor-Christelijke periode ontstaan zijn,
betrekking hebbend op een voor-Christelijke gebeurtenis, het vieren van de
langste dag van het jaar, in relatie met een heidense god. Met de intrede van
het Christendom nam een heilige, in dit geval St. Jan, de rol over van een
heidense god, hier mogelijk Freyr. De namen van de heiligen hoeven echter
niet altijd dezelfde te zijn. In een klein gebiedje in Norfolk, in Engeland,
n

Puttel is een koosnaampje voor een dier, meestal voor een kalf; vgl. Strassner 1963/
1964, 200 waar hij betzelein, bdtzel en varianten noemt.

14

Voor meer composita met johannes-, zie Muller, III.1190ff.
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bestaat er een naam voor het lieveheersbeestje die ook verband houdt met
midzomer of de zonnewende; ook hier betreft het een verchristelijkte vorm,
net als die met St. Jan, nl. bushy barnabee (zie kaart 1, legenda 6.6.). Deze
dialectvorm is een verbastering van Bishop Barnaby (of Bishop Barnabee),
de heilige van de langste dag van het jaar15 (EDD, 1.275). De naam van deze
heilige komt voor in een Engels kinderrijmpje over het lieveheersbeestje:
"B ishop, B ishop B arnabee
("Bi sschop, bisschop B arnabas
Teil me when your wedding be, Vertel me wanneer je huwelijk is,
If te (sic) be to morrow day
Als het morgen is
Take your wings and fly away" Vlieg dan weg") (EDD, 1.275).
5.1. Dit kinderrijmpje brengt ons naar een ander gebied waar het lieveheersbeestje belangrijk werd gedacht te zijn, nl. als een liefdesorakel. In het Germaanse ALE-materiaal wijzen twee vormen heelduidelijk in die richting, nl.
het Noorse brudehest "bruid(s)paardje" en het Finland-Zweedse brudvisare
"bruidwijzer", evenals de dubbelvorm daar, visbrud (zie kaart 1, legenda
7.1.). Meisjes die graag wilden trouwen zetten een lieveheersbeestje op hun
hand en keken dan in welke richting het zou vliegen; uit die richting zou dan
de bruidegom komen. Vgl. het Noorse rijmpje:
"Gullh0ne, gullh0ne. Flyg mot ost.
Flyg mot vest.
Flyg dit som kjaeresten min er best" (Borg 1980,20)
("Goudhen, goudhen. Vlieg naar het oosten.
Vlieg naar het westen.
Vlieg daarheen waar mijn liefste het best is").
Maar niet alleen in Noorwegen bestaan dergelijke rijmpjes, ook in Zweden
(in Södermannland) zong/zingt men:
"Jungfru Marie
("Maagd Maria
Nyckelpie
Sleutelmeisje
Flyg öster, flyg vester,
Vlieg oost, vlieg west,
Flyg söder, flyg norr
Vlieg zuid, vlieg noord
Dit du flyr, der bor karestan Waarheen je vliegt, daar woont de liefste
Flyg hem till dina bröder
Vlieg naar huis naar je broers
S a far du nya klader"
Dan krijg je nieuwe kleren")
(Sloet 1887, 397).
In Schotland zong men:
"King, King Golloway
("Koning, Koning Golloway,
Up your wings and fly away, Op je vleugels en vlieg weg,
In de EDD, 1.170 vinden we onder Barnaby: "St. Bamabas' Day, June 11; the day of the
summersolstice before the change from Old to New Style".
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Over land and over sea
Over land en over zee
Teil me, where my love can be" Vertel me waar mijn liefje zijn kan")
(Sloet 1887, 397).
Niet alleen meisjes probeerden deze methode, ook jongens zijn geneigd tot
nieuwsgierigheid, zoals in Westfalen, waar jongens zongen:
"Hiarrguotshaunken, flüch op, ("Heregodskrekeltje, vlieg op,
Tüh den hogen hiemel op,
Vlieg naar de hoge hemel op,
Flüch vor mines nabers hüs
Vlieg naar het huis van mijn buurman
Locke mi de brut herüt"
Lok voor mij de bruid naar buiten")
(Aebi 1932, 80; Sloet 1887, 398).
Volgens Strindberg zouden deze "voorspellende" rijmpjes jonger zijn dan
de rijmpjes waarin het lieveheersbeestje gevraagd wordt omhoog te vliegen
en voor mooi weer te zorgen (Geijer 1936, 5-6).
5.2. Nauw verwant met deze categorie zijn de namen die aanduiden dat het
lieveheersbeestje geluk brengt, zoals HDu. gluckskafer en NFri. glikskedfer
(zie kaart 1, legenda 8.1.). Borg 1980,21 vermeldt een zegsman in Telemark
in Zuid-Noorwegen, die zei dat niemand een lieveheersbeestje met opzet zou
doden. Roukens 1937, 266 verbindt het feit dat het lieveheersbeestje geluk
zou brengen met het feit dat het beestje gewijd was aan Freyr. Aangezien
Freyr ook de orakelgod was, zou dat kunnen verklaren waarom het lieveheersbeestje beschouwd werd als de verkondiger van het goede en het
slechte, maar vooral van voorspoed en mooi weer, en natuurlijk van ophanden zijnde liefdesperikelen. Ook Kapteyn 1939, 10-11 toont ons hoe diep
het "bijgeloof' omtrent het lieveheersbeestje geworteld was. Hij vermeldt een
stukje in dialect dat hij vond in het blad "Salland", Nieuwsblad voor
Overijssel en Gelderland, van 10 aug. 1912, waarin de schrijver opmerkt dat
men het "zunnekuuksken" geen kwaad mag doen, omdat dat ongeluk zou
brengen. Maar ook het feit dat niemand er bang voor is, dat mensen het leuk
vinden als het op hun hand loopt, speelt een grote rol (Geijer 1936, 87-90).
6.1. Een paar namen voor het lieveheersbeestje zijn wat moeilijker te
verklaren. Hiervoor heb ik al de connectie tussen Freyr en de landbouw
aangehaald. Deze connectie zou ook een andere naam kunnen verklaren, nl.
het Du. (Thürings) kornkafer (zie kaart 1, legenda 9.1.). Deze naam zou op
twee manieren verklaard kunnen worden, ofwel prozaïsch, d.w.z. dat de
kever soms in koren gevonden werd, zoals ook tot uitdrukking komt in Du.
(Middelfrankisch) hopfenmuggeli, lett. "hopkalfje" (zie kaart 1, legenda
9.2.) wat zou duiden op de hop waar het beestje wel eens gevonden werd
(Strassner 1963/1964,198), ofwel wederom mythologisch.
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Zoals we eerder al schreven in het hoofdstukje over "goud" (§3.3), werd
het lieveheersbeestje gezien als een brenger van gaven; maar het lieveheersbeestje zou ook brood of wijn kunnen brengen (HWdA, V. 1694-1695;
Pauwels 1941, 23-24). In die zin zou korn- als een substituut van "brood"
opgevat kunnen worden. En aangezien Freyr de god was die verantwoordelijk was voor de oogst en de gewassen, zouden de boeren hem eren d.m.v.
het aan hem gewijde insect, door het de naam te geven van het gewas dat
belangrijk was voor hen, en waarvoor Freyr min of meer verantwoordelijk
was.
6.2. In dit verband zouden we ook No. akerhflne, Zw. dkerhöna kunnen
noemen (zie kaart 1, legenda 9.3.). Deze woorden betekenen in de Noorse
en Zweedse standaardtalen "patrijs", maar Geijer 1936, 51 schrijft dat
dkerhöna terug zou kunnen gaan op akarn "ahorn" (zoals wellicht het Zw.
akarnehöna, zie ook 9.3.), omdat het lieveheersbeestje vaak in eikebosjes
gevonden zou worden, maar niet op akkers. Het kan zijn, zo schrijft Geijer,
dat iemand eens een lieveheersbeestje op een akker aangetroffen had, en dat
dat zoiets bijzonders was dat het daarom die naam gekregen heeft. Het kan
daarentegen ook zeer wel mogelijk zijn dat de mensen in Skane, waar de Zw.
vorm werd opgegeven, en in het Noorse Setesdal (Aust Augder) een
gelijkenis gezien hebben tussen een patrijs en het lieveheersbeestje vanwege
de lichaamsbouw en de spikkels, respectievelijk in de verendracht en op het
6.3. Mogelijk is op deze manier ook het Ned. (Zeeuws) pampoenbeestje te
verklaren (zie kaart 1, legenda 9.4.). Grootaers & Pauwels 1930, 153 melden dat het feit dat lieveheersbeestjes vaak op de onderzijde van grote pompoenbladeren voorkomen op zoek naar luizen, de naam beïnvloed heeft.
Gezien de overeenkomsten in andere talen lijkt me dit niet onwaarschijnlijk.
7.1. Een andere naam die moeilijker te plaatsen is, is het Zw. gullsigrid (zie
kaart 1, onder legenda 5.1.). Zoals bekend is Sigrid een vrouwenaam. Dieren die dicht bij de mensen stonden, kregen vaak een eigennaam toebedeeld.
In Suolahti 1909 vinden we hier veel voorbeelden van, vooral van vogels
die veel in de buurt van mensen te vinden zijn, zoals de spreeuw en de kauw,
maar ook van vogels die appelleerden aan de fantasie van de mensen, zoals
de raaf. Volgens Thomas 1983, 82 had bijna iedere wilde vogel een geaccepteerde eigennaam. Sommige hiervan bestaan heden ten dage nog, maar in het
begin van de 19e eeuw, toen een aanvang gemaakt werd met de dialectwoordenboeken, zou het aantal eigennamen nog veel groter geweest zijn. Het zou
dus mogelijk kunnen zijn dat het lieveheersbeestje een eigennaam kreeg,
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omdat het meestal in de buurt van de mensen te vinden is, zoals sommige
vogels.
Een andere verklaring voor de naam Sigrid zou kunnen zijn dat Sigrid een
plaatselijke Zweedse heilige was. Zoals we al gezien hebben bij St. Jan en
St. Barnabas, namen heiligen soms de rol over van een heidense god of
godin. Zo zou ook een St. Sigrid de plaats ingenomen kunnen hebben van
een heidense godin. Aebi 1932, 29-37 geeft veel voorbeelden van heiligennamen voor het lieveheersbeestje, zoals St. Catharina, St. Margaretha, St.
Agatha, etc. Geijer 1936, 78 vermeldt dat de naam Sigrid in aantekeningen
voorkomt als naam voor een van de bovennatuurlijke wezens in volksgeloof.
Tenslotte zouden we nog kunnen opmerken dat er een klankovereenkomst
is tussen gullsigrid en gullgris, beide Zw. namen voor het lieveheersbeestje.
De gullsigrid-vormen komen voor in Vasterbotten (in Zweeds Lapland) en in
Angermanland, terwijl de gullgris-vormen voorkomen in Jamtland. Geografisch gezien liggen deze gebieden vrij dicht bij elkaar. Ze zouden dus best
verband met elkaar kunnen houden. Geijer 1936, 55 oppert de mogelijkheid
dat het oorspronkelijk koosnaampjes van kinderen zouden zijn.
8.1. In § 3.3. hebben we al gesproken over de "goudsmid"-benamingen. De
"smid" is echter niet het enige beroep dat voorkomt in naamgevingen voor
het lieveheersbeestje. In het Oostenrijks treffen we de vorm schustera(h)nel
"verwante van de schoenmaker" aan (zie kaart 1, legenda 10.1.). Deze namen die naar beroepen verwijzen zijn niet alleen beperkt tot het Germaanse
taalgebied, ook in de Romaanse talen komen ze voor (Aebi 1932, 37-44;
Pauwels 1941, 33-34). Thurnherr 1938, 40 merkt op dat er een Alemannische vorm schueh-macherli "schoenmakertje" bestaat; voor de verklaring
verwijst ze naar Rolland, III.350-351. Deze zou dezelfde verklaring geven
als voor de smid, nl. dat het lieveheersbeestje door zijn vleugelschilden op te
lichten om lucht te verzamelen de mensen zou doen denken aan een smid,
een kleermaker of een schoenmaker.
8.2. Twee Zw. vormen die ook een beroep uitdrukken zi]nfdrpiga "schapemeisje" en gdtare "geitenhoedster" (zie kaart 1, legenda 10.2). Het feit dat de
kevertjes vaak in "kuddes" te zien zijn heeft mogelijk de naamgeving beïnvloed.
8.3. Het artikel dat geleverd wordt door de schoenmaker, de schoen, is ook
aanwezig in het ALE-materiaal, zoals in Alem. frauenschühlein, Du. maischühchen en Pfalz./Elz. herrgottschickel. Wat heeft het lieveheersbeestje
voor overeenkomst met een schoen? Thurnherr 1938, 39 suggereert dat het
lieveheersbeestje er uit zou zien als een elegant schoentje. Ze wijst er ook op
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dat de vorm frauenschühlein wordt verklaard in het SI, VIII.461 als een
vervorming \&nfraue(n)-chüeli "(Onze)Vrouwekoetje" onder invloed van de
plantenaam frauen-schühli. De naam maischüeli, in ons materiaal gebruikt als
naam voor het lieveheersbeestje, maar oorspronkelijk een plantenaam, zou
dit idee ondersteunen, hoewel Thurnherr toegeeft dat de corresponderende
Italiaanse vormen {scarpa de la Maddna en scarpitta della Madonna) dit idee
twijfelachtig zouden maken. Het is echter een feit dat het element "schoen"
vrij vaak voorkomt in dialectnamen voor planten. Frauenschühlein b.v. in de
Zwitserse dialecten kan verschillende soorten klaver aanduiden, maar ook
akelei, de sleutelbloem, de orchis en een aantal andere bloemen. Hoogst
waarschijnlijk deed de vorm van een bloem of een insect de mensen denken
aan een schoentje.
8.4. Een ander element dat moeilijk te verklaren is in verband met het
lieveheersbeestje is het "sleutel"-element in het Zw. nyckelpiga (zie kaart 1,
legenda 11.1.), ook wel voorkomend als maria nyckelpiga, of jungfru maria
nyckelpiga. Oorspronkelijk betekende het Zw. nyckelpiga "huishoudster;
dienstmeisje; iemand die de sleutels beheert en draagt" (Hellquist 1980,710).
Waarom zou hier een sleutel zo belangrijk zijn? Men zei dat Freyja, als godin
van de liefde, vrouwen in barensnood bijstond, en dat het lieveheersbeestje,
als dienares van Freyja, de sleutel droeg om de geboorte te "ontsluiten". Er is
zelfs een versje bekend dat opgezegd werd bij een moeilijke bevalling; het
werd gedicteerd door de vroedvrouw en herhaald door de kraamvrouw:
"Jungfru Marja
("Maagd Maria,
Lana mig nycklarna dina
Leen mij uw sleutels
Till att öppna mitt lif
Om mijn lijf te openen
Ochfodamittbarn!
En om mijn kind te baren!
I Herrans Jesu namn!"
In naam van de Here Jezus!")
(Geijer 1936, 62).
Hier had dus al een overgang plaats gevonden van een heidense godin naar
Maria. In volksgeloof werd Maria beschouwd als de hoedster van ongeboren
kinderen, ze werd ook afgeschilderd als de brengster van kinderen (HWdA,
V.1651). Het geloof in Freyja als helpster bij geboortes vinden we ook bij de
Romeinse godin Diana, die ook de leiding zou hebben bij geboortes, en die
de "Opener van de Baarmoeder" genoemd zou worden (Gimbutas 1982,
199).
Een andere verklaring is verbonden met een plant, Primula veris, de eersteling onder de lentebloemen. In de Germaanse talen bevatten verscheidene
namen van deze bloem het element "sleutel": Ned. sleutelbloem; Du. schlüsselblume; himmelschlüssel;frauenschlüssel\ St. Petersschlüssel; De. ma-
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rien0gle\ Zw. himmelsnykklar; jungfru marie nykklar; No. marinykleband
(Sloet 1887, 398; Torp 1963,412). Het "sleutelelement zou uitdrukken dat
deze bloem het seizoen van de liefde ontsluit; het lieveheersbeestje als
dienares van Freyja, later van Maria16, zou deze sleutel in bewaring houden.
Backman 1947 bekijkt de zaak vanuit een heel andere hoek. Hem lijkt het
veel waarschijnlijker dat in het Zw. maria nyckelpiga, het element maria niet
als een genitief gezien moet worden, zodat hij de mogelijkheid van het lieveheersbeestje als "sleutelmeid" van Maria uitsluit, maar dat Maria zelf de
"sleuteldraagster" is. Zijn redenering is gebaseerd op katholieke kerkgezangen en iconografie: in de iconografie van de late Middeleeuwen werd Maria
voorgesteld als "de rode". De kleur rood zou een liturgische betekenis
hebben: de kleur zou aanduiden dat Maria vervuld is van de genade van de
Heilige Geest, en van het vuur van Zijn liefde. Ook het lieveheersbeestje is
vaak rood. De zeven stippen op het schild van het lieveheersbeestje zouden
verbonden moeten worden met het heilige getal "zeven", betreffende de
zeven deugden van Maria, de zeven smarten van Maria, de zeven vreugden
van Maria, etc, etc. Maria zou ook vertegenwoordigd worden door de zeven
sterren van de Kleine Beer (Ursa Minor), en zijzelf zou gesymboliseerd
worden door de voornaamste, de meest stralende van de zeven, nl. de
poolster. Wat betreft de sleutel in verband met Maria: Backman vermeldt dat
Eva de poorten tot het hemelse paradijs sloot, maar dat Maria deze weer kon
openen. Op beeltenissen uit de 7e en 8e eeuw zou Maria afgebeeld worden
met deze sleutels. In de Zweedse Middeleeuwse katholieke liturgie zou Maria
piga "meisje" genoemd worden. Daarom, beweert Backman, is er geen twijfel mogelijk dat vanaf het begin van de 16e eeuw Maria werkelijk beschouwd
werd als de nyckelpiga, de "sleuteldraagster", de sleutels tot de hemel en de
hel beherend. Maar wat dat verder met het lieveheersbeestje te maken heeft,
laat hij in het midden.
9.1. Tenslotte resten ons nog een paar vormen die oorspronkelijk koosnaampjes zijn voor andere dieren, zoals NDu. puttjehöneken voor de hen (zie
kaart 1, legenda 12.1.) of Du. mötschekalbchen, motschekalb, mühkalbchen11 voor een kalf, NDu. motschekühchen voor een koe, en Oost. muhkuhserl, ook voor een koe (zie kaart 1, legenda 12.2). Verder komen er in
het Nederlands namen voor die oorspronkelijk benamingen zijn voor de
Er zijn verschillende voorbeelden van namen die oorspronkelijk aan Freyja of Frigg
gewijd waren, daarna aan Maria. Het sterrenbeeld Orion werd Friggerok "spinrokken van
Frigg" genoemd in het Zweeds, wat veranderde in Marirok "spinrokken van Maria" op het
Deense eiland Sjaelland (zie HWdA, III.110-111; HWdA, V.1651).
Muh is oorspronkelijk een lokroep, zie Strassner 1963/1964, 204.
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vlinder, zoals pimpampoentje (West-Vlaanderen), piepauw (Frans-Vlaanderen) en kapelleke (West-Vlaanderen) (zie kaart 1, legenda 12.3.)- Voor
pimpampoentje vinden we in WNT XII/1.1536 {piempampoentje) dat het
waarschijnlijk een vervorming is van papeljoentje, aangezien ook de vorm
pimpalioentje schijnt voor te komen. Deze benamingen zouden uit Fr. papilIon ontleend zijn, en eertijds ook als benamingen voor andere vliegende
insecten dan de vlinder gegolden hebben. Dit zou ook de verklaring kunnen
zijn voor kapelleke, wat normaal een benaming voor de vlinder is, maar ook
voor het lieveheersbeestje kan gelden (WNT VII/1.1440-1443). Bij piepauw
is er mogelijk invloed van pimpampoentje en Westvlaams piepel "vlinder"
(WNT XII/1.1539). Pauwels 1941, 42-44 geeft ook als verklaring dat het
lieveheersbeestje verward werd met de vlinder.
Twee vormen zouden beschouwd kunnen worden als speelvormen,
ontstaan uit kindertaal, nl. NDu.flimmfldmmke(n) en Finland-Zw. vibbavabba (of vibbar-vabba of vippa-vappa (zie kaart 1, legenda 13.1.).
10.1. Een ander onderdeel in de naamgevingen voor het lieveheersbeestje dat
we moeten belichten zijn (grof gezien) de determinata. Hiervoor hebben we
voornamelijk de determinantes behandeld, hoewel in sommige gevallen het
determinatum daar al bij betrokken werd, zoals in gullsmed en gullsigrid, en
hoewel bij sommige namen determinans en en determinatum moeilijk in een
patroon te vatten zijn.
Het blijkt dat het overgrote deel van de determinata bestaat uit verwijzingen
naar andere (huis)dieren, gevolgd door (vermoedelijk) hypocoristische benamingen en meer algemene benamingen.
10.1.1. Het dier (of liever de vogel) waar het meest naar verwezen wordt is
de hen, haar mannelijke partner, de haan en haar jong, het kuiken. Voorbeelden hiervan zijn: De. marieh0ne,fruensh0ne, vorherresh0ne, vor herre
sit h0nneken, vorherreskylling, paradish0ne; IJsl. mdriuhcena; Fer. mariuh0na; De.-No. marih0ne; No. mari(a) gullh0ne, gullh0ne, akerh0ne; Zw.
gullhöna, dkerhöna; OFri. lyvesearhönne, godshan'ke; NFri. goodshdn,
lewwergotshen'k; WFri. jaiwegodshone; Ned. herenhoentje, lievevadershoentje, zonnekuikentje; NDu. puttjehöneken, en als koosnaampjes voor de
hen: De. marieputte, vorherresputte; No. gulltippe; Zw. gulltyppa, gulltupp;
Du. flieghinkelchen (zie kaart 2, legenda 1). Men zou hier een verbinding
kunnen maken met bijgeloof omdat de hen werd beschouwd als een weerprofeet en als een orakeldier. Nog meer dan de hen was de haan een
orakeldier; het was ook een belangrijk offerdier, vooral voor de oogst, en
voor de vruchtbaarheid van het huwelijk. Het lijkt mij echter veel aannemelijker om de doorwerking van kindertaal hier in acht te nemen. Het is opval-
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lend dat de meeste -/ie «-benamingen voorkomen in de Scandinavische en
Friese dialecten. Volgens Geijer 1936, 136 bestond er in de Zweedse
dialecten een grote voorliefde voor koosnaampjes als het het lieveheersbeestje betrof, en zou er ook geen vogel vaker toegesproken worden met een
koosnaampje als de hen.
10.1.2. De tweede grote groep bevat namen met "-koe", welke we bijvoorbeeld tegenkomen in Eng. lady-cow, cow-lady; Zw. gudfaderko,
gudsko, gullko, gullkudda, kon gud, vdrherreko, kon-hans-varherre; No.
gullku; Du. himmelkühchen, herrgottsöchschen, of koosnaampjes voor de
koe of het kalf: Du. himmelmötschl, sommerputtel, sommermötschl, mötschekdlbchen, motschekalb, mühkalbchen, hopfenmuggeli1*; NDu. motschekühchen; Oost. muhkuhserl (zie kaart 2, legenda 2.). In de Germaanse heidense tijden zou de koe gezien worden als het symbool van de vruchtbaarheid, maar ook hier is een verklaring als bij de hen de meest voor de hand
liggende.
10.1.3. Het derde huisdier dat gebruikt werd bij naamgeving voor het lieveheersbeestje was het schaap (en de ram, de hamel en het lam): Du. himmelschafchen, goldhammelchen; Ned. hemellammetje; Zw. gullbagge (zie kaart
2, legenda 3.). Evenals hanen en wilde zwijnen, zo werden ook schapen
geofferd om de goden te verzoenen en om goede oogsten af te smeken. Het
schaap werd gezien als het symbool van de krachten tot groeien (HWdA,
VII.974). Het schaap werd ook gezien als een orakeldier (HWdA, VII.978),
hetgeen weer een overeenkomst vertoont met het lieveheersbeestje. Het
schaap speelde een belangrijke rol als een huwelijksorakel.
10.1.4. Ook het paard komt voor in de determinata voor het lieveheersbeestje
en wel in Tirools liebgottrösslein; No. brudehest en dial Du. [ h ' i n d a f'Ddsrle], wat mogelijk Du. himmelpferdlein is (zie noot 9) (zie kaart 2, legenda 4.). Ook het paard heeft mythische connotaties. Volgens Mannhardt
1858, 624 was het paard gewijd aan de god Freyr.
10.1.5. Het dier echter dat het meest aan Freyr gewijd zou zijn was het wilde
zwijn. In het Germ. ALE-materiaal vinden we slechts een voorbeeld hiervan:
Zw. gullgris (zie kaart 2, legenda 5.). De leider van een groep wilde zwijnen
werd geofferd aan Freyr (De Vries 1970,1.367). Het was vooral met Kerstmis, op Kerstavond, dat wilde zwijnen geofferd werden in de hoop de
vruchtbaarheidskrachten te bewerkstelligen. De Vries 1970,11.190 vermeldt
18

Voor muggeli, vgl. Strassner 1963/1964, 199 en Thurnherr 1938, 37.
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dat sporen van deze praktijken nog in Zweden te vinden zijn, omdat op
Kerstavond koekjes gegeten worden in de vorm van een wild zwijn. Het lijkt
mij echter het meest voor de hand liggend, dat -gris een algemeen koosnaampje voor kinderen is, zoals Geijer 1936, 55 suggereert.
10.2. Naast deze determinata die naar andere dieren verwijzen en als hypocoristisch opgevat kunnen worden, zijn er ook determinata die meer algemene benamingen bevatten, zoals:
a) "kever", in: Du. marienkdfer, jungfraukdfer, muttergotteskafer, frauenkafer, herrgottskdfer(le), gotteskdfer, sonnenkdfer, sommerkafer, sonnwendkdfer, junikafer, maikafer, gluckskafer, kornkafer, kdfer; Elz. herrgottsboben, herrgottsböbel19 (zie kaart 2, legenda 6.).
b) "vogel", in: Eng. ladybird; Du. herrgottsvögelchen/herrgottsvögele, sonnenvogel, sommervöglein; Elz. lieberherrgottsvögele; Ned. hemelmuske20
(zie kaart 2, legenda 7.).
c) "worm", in: NDu. marienworm; Du. himmelswurm,
sonnenwurm,
sommerwürml; Alem. himmelgüegli, sonnegüegi, goldgüegi; Ned. smoutwormpje (zie kaart 2, legenda 8.).
d) "beest, dier", in: Ned. (onze)lieveheersbeestje, (onze)lievevrouwebeestje,
smoutbeestje; De. vorherresdyr; Du. frauentierlein, herrgottstierchen, himmelstierchen, sonnentierchen; Elz. lieberherrgottstierle (zie kaart 2, legenda
9.).
e) "vlieg, teek, krekel", in: No. gullmarifly, maria fly-fly\ Ned. meneertiekje21; NDu. sonnentïk; Du. hergodshdunken (zie kaart 2, legenda 10.).
"Worm" komt vaak voor in insectennamen en is vrij algemeen; "vogel" en
"vlieg" zijn algemene benamingen voor vliegende insecten of dieren, en
"beestje" is een overgeneralisatie.
10.3. Zo resten er nog een paar determinata, die, evenals die welke naar
huisdieren verwijzen, hoogst waarschijnlijk hypocoristisch van aard zijn. Het
NDu. sonnenkind (zie kaart 2, legenda 11.1.) zou hieronder vallen, omdat,
zoals Thurnherr 1938, 54 aanduidt, het lieveheersbeestje zo geliefd was dat
men het "kind" noemde. Dit zou ook gelden voor de elementen "mannetje,
knaapje", in Du. johannesmdnnchen,johannesbübchen en Zw. gullgubbe
19

Zie Christmann Hl, 874; Muller III, 562; Martin-Lienhart II, 3.

Weliswaar wordt hier een specifieke vogelsoort genoemd, maar het valt in de "vogel"categorie.
In de Saksische dialecten kan tiek gebruikt worden voor kevers en andere insecten die er
min of meer op lijken; zie WNT XVI, 1835-1836 en Kluge-Mitzka 1975, 338 (kdfer).
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(zie kaart 2, legenda 11.2.), en voor het element "meisje" in Zw. karnpiga,
nyckelpiga, gullpiga.fdrpiga, Du. herrgottspüppchen en NDu. (dem) lieben
gou sein madchen (zie kaart 2, legenda 11.3.). Het begrip "verwante", zoals
in Oost. sonnendhnel en schusterahnel (zie kaart 2, legenda 11.4.) zou hier
ook thuishoren, evenals "eigennamen" in No. jomfru maria; Zw. jungfru
maria en gullsigrid; Eng. virgin mary en bushy barnaby; Schots sunny mary
en NDu. fliegmariechen (zie kaart 2, legenda 11.5.).
10.4. De afsluitende groep determinata bestaat uit "smid", zoals in No. en
Zw. gullsmed (zie kaart 2, legenda 12.), "koning", zoals in No. gullkonge
(zie kaart 2, legenda 13.) en "schoentje", zoals in Alem. frauenschühlein,
Du. maischühchen, Elz. en Du. (Pfalz.) herrgottsschickel22 (zie kaart 2,
legenda 14).
11. Recapitulerend kunnen we rustig stellen dat de namen die gegeven zijn
voor de Germaanse talen in het ALE-materiaal voor coccinella septempunctata zeer rijk aan benoemingsmotieven zijn en zeer gevarieerd. Zogenaamde
Christelijke benoemingsmotieven vormen de hoofdmoot, zoals de benamingen die refereren aan God of Onze Lieve Heer, aan Maria, en aan heiligen
zoals St. Jan en St. Barnabas. Maar ook benoemingsmotieven die aan de
verchristelijking vooraf zouden zijn gegaan, dus heidense benoemingsmotieven, kunnen we hier nog terugvinden, zoals het Zw. Frigga, en mogelijkerwijs ook de namen met frau-lvrouw-Ij'rue-, omdat in die elementen een
verwijzing naar de Germaanse godin Freyja niet geheel verworpen hoeft te
worden als we zowel etymologisch al semantisch de oorspronkelijke betekenis "vrouw, meesteres" in ogenschouw nemen, welke betekenis veranderde in "Onze Vrouwe", hiermee refererend aan Maria. We zouden het zelfs in
een nog wijder perspectief kunnen zien, nl. dat Freyja als godin van de zon
en de ochtend van plaats wisselde met Maria, de "vrouwe" van de hemel.
Een overgang van Freyr naar God (de Heer) is taalkundig niet aanwezig,
maar semantisch mogelijk wel, veranderend van een algemeen "heer" naar
een specifiek "Onze Heer". Hieruit zouden we dus wellicht af kunnen leiden
dat deze Christelijke benoemingsmotieven oorspronkelijk uit een voor-Christelijke, heidense, periode afkomstig zijn.
Ook de namen die verwijzen naar de zonnewende, naar de langste dag van
het jaar, zouden oorspronkelijk tot de heidense periode teruggaan, en zouden
door Christelijke invloed veranderen in vernoemingen naar St. Jan en St.
Barnabas. Volgens Geijer 1936, 71 is het Zw. nyckelpiga door invloed van
Christelijke tradities toegevoegd als appositie bij jungfru maria. Verhou22

Zie Christmann III, 878; Muller III, 565-566.
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dingsgewijs komt de benaming jungfru maria nyckelpiga niet veel voor in
Zweden; het komt voornamelijk voor in Oost-Zweden waar de Maria-namen
geconcentreerd zijn (Geijer 1936, 63). Bovendien zijn er wat jungfru maria
aangaat overeenkomsten met benamingen in andere talen, maar voor het
element nyckelpiga ontbreekt enige overeenkomst (Geijer 1936, 65).
Mogelijk bevatten de benamingen met "zon-" nog sporen van een heidens
geloof, als het inderdaad zo zou zijn dat het lieveheersbeestje vernoemd zou
worden naar het hemelse lichaam waarmee Freyja verbonden was in haar
functie als zonnegodin. Een aantal namen kan beschouwd worden als ingegeven door observatie en natuurlijke verklaringen, zoals de namen met
"goud-", met "zomer-" e.d., maar ook de "verwarring" met de vlindernamen.
Kindertaal heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de benamingen
voor het lieveheersbeestje, zoals o.a. blijkt uit de vernoemingen naar andere
dieren, maar ook volwassenen beschouwen het beestje als absoluut niet
schadelijk, integendeel zelfs, want het feit dat de meeste vormen in de
diminutief staan, dat het namen krijgt als "meisje", "knaapje", "kindje" wijst
er op dat mensen het met sympathie en affectie aanschouwen. Het lieveheersbeestje is in zijn gedrag dan ook anders dan de meeste andere insecten: het is
niet schuw, het blijft in de buurt van de mensen, het vliegt niet weg als je je
hand beweegt. Dit zouden redenen zijn om het te beschouwen als een
limineel of anomaal dier. In de antropologie is onderzoek gedaan naar de
functie die liminele of anomale dieren vervullen in de maatschappij, zoals
b.v. Mary Douglas 1975 in haar onderzoek naar de rol van de pangolin, een
geschubde miereneter, die niet wegloopt als het mensen tegenkomt. Evenals
het lieveheersbeestje is ook de pangolin een limineel of anomaal dier, en het
speelt een belangrijke rol in rites en het hele functioneren van de Lele-stam in
Centraal Afrika.
In zijn boek Les rites de passage verklaart Arnold van Gennep dat rites
vooral uitgevoerd worden bij belangrijke "overgangen" in het leven: bij geboortes, bij het volwassen worden, bij huwelijken, bij het sterven. Voordat
iemand een nieuwe periode ingaat, moet eerst de oude periode goed afgesloten worden, en moet men ingewijd worden om "schoon" de nieuwe
periode tegemoet te treden.
"Overgangen" spelen dus een belangrijke rol in het leven van de mensen,
en mogelijk is daarom het lieveheersbeestje zo belangrijk. Zoals uit deze
studie blijkt, wordt het lieveheersbeestje voornamelijk gezien als boodschapper en bemiddelaar, tussen de mensen en de goden, tussen de mensen en de
zon, tussen de mensen onderling. Dit zou wellicht de verklaring kunnen zijn
dat het lieveheersbeestje gezien wordt als de sleutel tussen de mensen en de
bovennatuurlijke, bovenzinnelijke machten, en dat het lieveheersbeestje zelf
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de sleutel is die goed weer kan ontsluiten, die voor geschenken of een vrijer
kan zorgen. In ieder geval vertonen de namen van het lieveheersbeestje overblijfselen van het culturele en religieuze verleden van Europa, en van de
manieren van denken gedurende de afgelopen eeuwen.
juni 1986

BIBLIOGRAFIE
AEBI, DORA

1932
ALE
1976

Der Marienkafer; seine französischen Namen und seine Bedeutungen im Volksglauben und Kinderspruch. Aarau.
A. Weijnen/J. Kruijsen, Atlas Linguarum Europae; Premier
Questionnaire. Assen.

ALJNEI, MARIO

1982

'Etymography and etymothesis as subfields of etymology. A
contribution to the theory of diachronic semantics', in: Folia
Linguistica XVI/1-4, 3-29.

BACKMAN, E. LOUIS

1947

Jungfru Maria nyckelpiga. Stockholm.

BORG, ARVE

1980
BÖW
1970-....

'Kva kallar du dette dyret?', in: Talatrosten, Norsk Malf0rearkiv. Oslo, 19-22.
Eberhard Kranzmayer, Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch: I. Österreich; Wörterbuch der bairischen Mundarten in
Österreich. Wien.

CAMPBELL & NYMAN

1976

Ake Campbell och Asa Nyman, Atlas over svenskfolkkultur,
II.2: Sagen, tro och högtidsed. Uppsala.

CHRISTMANN, ERNST

1965

Pfahisches Wörterbuch, bearbeitet von Julius Kramer. Wiesbaden.

45

E. Mooijman

DOUGLAS, MARY

1975

Implicit meanings. Essays in Anthropology, reprint 1984.
London, Boston, Melboume.

EDD
1898-1923 Joseph Wright, The English Dialect Dictionary I-VI. London,
Oxford, New York.
ELLIS DAVIDSON, H.R.

1982

Gods and Myths of Northern Europe. Harmondsworth.

FRANCK-VAN WIJK

1949

N. van Wijk, Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal, met supplement door C. van Haeringen.
's-Gravenhage.

GEDER, HERMAN

1936

Svenska namn och traditioner avseende Jungfru Maria Nyckelpiga (coccinella). Ongepubliceerd manuscript, aanwezig in
ULMA, Uppsala.

GENNEP, ARNOLD VAN

1909

Les rites de passage. Eng. vertaling: The rites of passage
(1977). London.

GlMBUTAS, MARUA

1982

The Goddesses and Gods of Old Europe, 6500 - 3500 BC;
Myths and cult images. London.

GRIMM, JAKOB

1965

Deutsche Mythologie I - in. Darmstadt.

GROOTAERS, L. / J.L. PAUWELS

1930

'De Namen van het Onze-Lieve-Heersbeestje in de Zuidnederlandse Dialecten', in: Bulletin de la Commission Royale
de la Toponymie et Dialectologie (BCTD) 4, 141-163.

HEGEDÜS, LUDWIG

1958

'Beitrage zum Problem des sprachlichen Tabu und der
Namenmagie', in: Orbis VII/1,79-96.

HELLQUIST, ELOF

1980

46

Svensk etymologisk ordbok. Lund.

Het Lieveheersbeestje in de Germaanse talen

HWdA
1927-1941 Hanns Bachtold-Staubli, Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens I-IX. Berlin, Leipzig.
KAFTEYN,

1939

J.M.N.
'Het Lievenheersbeestje (Coccinella) in de Friesche en Saksische landschappen', in: Saxo-Frisia 1, 6-11; 24-31; 40-43;
49-56; 81-93.

KlESER, O T T O

1929/1930 'Der Marienkafer', in: Teuthonista 6,250-259.
KLUGE-MTIZKA

1975

F. Kluge/W. Mitzka, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York.

MANNHARDT, WILHELM

1858

Germanische Mythen; Forschungen. Berlin.

MARTIN-LIENHART

1899-1907 E. Martin/H. Lienhart, Wörterbuch der elsdssischen Mundarten I-II, Strassburg; reprint 1974, Berlin, New York.
MENSING, OTTO

1927-1935 Schleswig-holsteinisches Wörterbuch I-V. Neumünster.
MULLER, JOSEF

1928-1964 Rheinisches Wörterbuch I-VIII. Bonn, Berlin.
NffiLSEN, NlELS AGE
1969
Dansk etymologisk ordbok. K0benhavn.
ODEE
1969

C.T. Onions / G.W.S. Friedrichsen / R.W. Burchfield, The
OxfordDictionary ofEnglish Etymology. Oxford.

PAUWELS, J.L.

1941

Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore.
Antwerpen.

POKORNY, JULIUS

1959-1969 Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, München.

47

E. Mooijman

RlEGLER, RlCHARD

1936/1937 'Tiernamen', in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens
VIII, 864-901.
ROLLAND, EUGÈNE

1877-1911 Faune populaire de la France I-XIIL Paris.
ROUKENS, W .

1937

Wort- und Sachgeographie Südost-Niederlands und der umliegenden Geblete. Nijmegen.

SI
1881-1973 Friedrich Staub / Ludwig Tobler, Schweizerisches Idiotikon.
Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Frauenfeld.
SLOET,

1887

L.A.J.W.
De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik.
's-Gravenhage.

STRASSNER, ERICH

1963/1964 'Beitrage zur ostfrankischen Wortgeographie: Der Marienkafer; Die Runkelrübe; Die Jauche', in: Zeitschrift für Mundartforschung 30, 193-226.
STRINDBERG, AUGUST

1881

Svenska Folket i Helg och Söken I. Stockholm.

SUOLAHTI, HUGO

1909

Die deutschen Vogelnamen. Strassburg.

THOMAS, KEUH

1983

Man and the natural world. A history of the modern sensibility. New York.

THURNHERR, MARGRTT

1938

Benennungsmotive bei Insekten, untersucht an schweizerdeutschen Insektennamen, unter besonderer Berücksichtigung der
Ostschweiz. Diss. Zürich, Winterthur.

TORP, ALF

1963

Nynorsk etymologisk ordbok. Oslo.

VRIES, JAN DE

1970

48

Altgermanische Religionsgeschichte I-II. Berlin.

Het Lieveheersbeestje in de Germaanse talen

VRIES, DE-AEW

1962

Jan de Vries, Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden.

VRIES, D E - N E W

1971
WNT
1882-....

Jan de Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek. Leiden.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, bewerkt door M. de
Vries, L.A. te Winkel, e.a.. 's-Gravenhage.

WOESTE, FRIEDRICH

1966

Wörterbuch der westfalische Mundart. Wiesbaden.

49

E. Mooijman

Coccinella septempunctata
Legenda kaart 1

1.1.

"(lieve) God (de Vader)"

6.1.

"zomer-"

1.2.

"(lieve)heregods-"

6.2.

"juni-"

1.3.

"onze lieve heers-"/"onze
lieve vaders-"

6.3.

"mei-"

6.4.

"zonnewende-"

6.5.

"Johannes-"

6.6.

"Barnabas"

1.4.

"meneer-"/"here(n)-"

2.1.

"Maria-"

2.2-.

"maagd (Maria)"

7.1.

"bruid-"

2.3.

"(onze) (lieve) vrouwe-"

8.1.

"geluks-"

2.4.

"moeder van God-"

9.1.

"koren-"

3.1.

"hemel-"

9.2.

"hop-"

3.2.

"engeltje"

9.3.

"akker-"

3.3.

"paradijs-"

9.4.

"pompoen-"

3.4.

"elfje"

10.1

"schoenmaker-"

4.1.

"zon-"

10.2.

"herderinnetje"

5.1.

"goud-"

11.1

"sleutel-"

5.2.

"smeer-"

12.1.

"hennetje"

5.3.

"room-, boter-"

12.2.

"koetje, kalfje"

12.3.

"vlinder"

13.1.

"speelvormen"
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Coccinella septempuncata
KAART 1
Primaire benoemingsmotieven
(simplicia en determinanten van composita)
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Coccinella septempunctata
Legenda kaart 2

1

"-hen", "-haan", "-kuiken"

2

"-koe", "-kalf, "-os"

3

"-schaap", "-lam", "-hamel", "-ram"

4

"-paard"

5

"-varken"

6

"(-)kever"

7

"-vogel"

8

"-worm"

9

"-beest", "-dier"

10

"-vlieg", "-teek", "-krekel"

11.1

"-kind"

11.2

"-mannetje", "-knaapje"

11.3

"-meisje"

11.4

"-verwante"

11.5

"eigennaam"

12

"-smid"

13

"-koning"

14

"-schoentje"
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Coccinella septempunctata
KAART 2
Secundaire benoemingsmotieven
(met name determinata van composita)

53

De zondagen in de 13e eeuw
Naar een Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten
W. Pijnenburg

1. Inleiding
Op het eind van de derde, begin vierde eeuw na Christus zijn de namen van
de dagen van de week uit het Latijn in het Germaans vertaald. Het duurt
evenwel tot de achtste eeuw voor de eerste schriftelijke attestaties daarvan
verschijnen. Wanneer we ons beperken tot het onderwerp van deze bijdrage,
t.w. zondag, dan ziet het lijstje van oudste bewijsplaatsen er als volgt uit
(plaatsen uit NED1 voor het oe; Steinmeyer-Sievers voor het ohd; Gallée
voor het osa):
±700 oe.
sunnandaeg
(Lawsoflne)
± 950 north. sunnadaeg
(Lindisfarne gospel)
±971 oe.
sunnundagwn (Blickling homilies)
Xe e. ohd. sunnundtich
(Codex Vindob. Denis 1831)
X e e. ohd. sunnon^aga
(Codex Vindob. Denis 1830)
X e e. osa. sunnundag
(Altsachsische Beichte)
Xe e. osa. sunnondag
(Freckenhorster Heberolle)
Oudnederlandse attestaties zijn mij onbekend. Eerst in de 13e eeuw zijn
geschreven vormen uit ons taalgebied bewaard; de oudste (tot 1275) zijn:
(CG = Corpws-Gysseling)
1236 Gent
sondachs
(CG 26,8; 28,9)
1236 Gent
sonenldachs
(CG 25,32)
1260 Grauw
Sondaghe
(CG 72,15; 72,20)
1270 Brugge
pahnesoenendaghe (CG 144,1)
1270 Gent
sondach
(CG 151,45; 165,30; 174,17)
1270 Mechelen tsonnendachs
(CG 184,27)
1273 Gent
zondach
(CG 254,37)
1273 Middelburg sonendaghes
(CG 255,39)
1274 Gent ?
sondaghes
(CG 278,15)

Bosworth-Toller geven een twaalftal oe. citaten waarin onveranderlijk de spelling sunnanoptreedt. De enige uitzondering is een plaats uit het Supplement: sunnedceg (3e nv.). Zij
voegen aan de boven geciteerde vormen dus niets toe.
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Deze in totaal dertien plaatsen van vóór 1275 zijn in drie groepen te verdelen: (1) type son-; (2) type sonnen- en (3) type so(e)nen-. Vanaf 1278 komt,
met name in Brugge, nog het type soen- voor.
Deze bijdrage is bedoeld om de plaats van de nederlandse vormen vast te
leggen in de ontwikkeling van de laatwestgermaanse dialekten: daarnaast zou
ik voor het Vroegmiddelnederlands de visualisering van vormvariatie willen
introduceren, zoals dat voor het Oudfrans met name door A. Dees is gebeurd
(zie verder 6).
Uitgangspunt daarbij is de (inclusief bovenstaande 13) 320 bewijsplaatsen
tellende materiaalverzameling met de oudste (= 13e-eeuwse) vormen.
2. Germaanse vormen
Op grond van de gegevens uit het (o)hd., (o)nd, (o)e., (o)fri. en (o)no.
worden gewoonlijk vier germaanse grondvormen gereconstrueerd.
a) *sunnon(s)-daga- :
b) *sunnjön(s)-daga- :
of *sunnin-daga- :
c) *sunnan-daga-

:

d) *sunna-daga-

:

ohd.
osa.
ono.
nnd.
fri.
ndl.
oe.
ofri.
oe.
mhd.

sunnuntac, sunnondag
sunnundag, sunnondag
sunnu(n)dagr
sündag (>zw. söndag, de. s0ndagl)
sen(ne)dei (Hindelopen)
zundag (Groningen, Katwijk)
sunnandaeg
sunnandi, -dei
sunnadaeg (Northumbria)
sunnetag (Beiers-Frankisch)

De gevallen a) en b) lijken samenstellingen met een genitief (casus-compositum), dan wel met de stamvorm (stam-compositum) van resp. germ.
*sunnö(n) f., gen. *sunnö~n(e)z, stam *sunnö~n-, resp. *sunnjö~(n) (of gen.
dat. sing. *sunnin-2) met *dagaz. De gevallen c) en d) worden "Doppelformen mit und ohne -n-haltiger Kompositionsfüge" genoemd (Kranzmayer
1929, 18).
De vraag is hier gerechtvaardigd of c) en d) niet een latere fase van a) vertegenwoordigen (dus gemeengerm. ö > a: cf. germ. dat. sing. *tungön-,
ohd. zuggiïn, oe. tungan, mhd. zungen, nom. zunge, sunriöndaga-; oe. sunnandaeg, mhd. sonne(n)tag), m.a.w. of de latere vormen, die op -na(n)lijken terug te gaan, niet evenzeer uiteindelijk tot *sunnön- kunnen worden
herleid.
De verhouding tussen *sunnan- c) en *sunna- d) is misschien te verklaren
vanuit een oorspronkelijk casus(genitief)compositum (hetgeen gezien het
2

cf. W. de Vries, TNTL 44 (1925), 201-202.
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latijns model dies solis het meest voor de hand ligt), waarin de -n- van de
zwakke flexie, bijv. onder invloed van het type ohd. taga-frist, is verdwenen: sunnan- > sunna- (cf. W. Henzen, 1965, 50).
De mnl. vorm sonne(n)dach (oudste plaats 1277) kan op *sunnön(s)daga(a), *sunnandaga- (c), en *sunnadaga- (d) teruggaan. Door synkope kan uit
sonnendach verder sondach ontstaan (Schönfeld p. 184).
De mnl. vormen soendach en sonen-, soenendach lijken geen rechtstreekse
voortzettingen te zijn van germ. vormen.
3. Het 13e-eeuwse materiaal
De hier gegeven vormen zijn ontleend aan het Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300), reeks I, Ambtelijke bescheiden van M.
Gysseling. Ook de weinige vormen uit Reeks II, Literaire handschriften,
deel 1 Fragmenten zijn hier gegeven (afgekort CG II, 1). Enkele vormen
stammen uit het Oudste Goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344),
uitg. Buntinx-Gysseling (afgekort Oudenbiezen).
BHK = Brabant, hertogelijke kanselarij;
HGK = Holland, grafelijke kanselarij;
VGK = Vlaanderen, grafelijke kanselarij.
a. type son- (191x)
son- (145x)

Aardenburg: 1282; 1289; 1293; 1294 (2x); Aksel: 1277; Antwerpen:
1300; Assenede: 1298 (4x); Boechoute: 1280; 1296; Breda: 1299;
Brugge: 1277; 1282 (2x); 1284 (2x); 1286; 1287; 1288 (3x); 1291;
1292; 1293; 1295; 1298; 1299; 1300; Damme: 1295; Eeklo: 1289;
1291; 1295; 1298; Erps: 1294; 1298; 1299; Evergem: 1300; Gent: 1236
(2x); 1270 (3x); 1274; 1277 (3x); 1280 (2x); 1287; 1288; 1292; 1294;
1296; 1297; Gentbrugge: 1287; Grauw: 1260; Grimbergen: 1289; HGK:
1276; 1288; 1296 (2x); 1298 (2x); 1299; Kaprijke: 1281;
Kloosterzande: 1293; Leefdaal: 1299 (2x); Maastricht: 1294 (2x);
Maldegem: 1290 (2x); Mechelen: 1291 (2x); 1293; Merkem: 1288;
Moerkerke: 1292; Nevele: 1283; Oudenaarde: 1284; 1287; 1290 (2x C II,
1); 1291 (2x); 1292 (2x); 1293 (lOx); 1295; 1298; 1299; (1301 (2x);
1302 (2x); 1303; 1304; 1305; 1307; 1307/9; 1312; 1314); Oudenbiezen
(Rijkhoven): 1280; 1287; 1288 (2x); (1305 (5x); begin 14e e. (7x));
Pamel: 1289; Sint-Genesius-Rode: 1298 (3x); Sint-Pieters-Leeuw: 1293;
Strijtem: 1285; Ter Doest (Lissewege): 1300 (2x); VGK: 1295; Vier
Ambachten: 1288; Willebroek: 1296.

dson- (2x)
tson- (24x)

Asse: 1299 (2x).
BHK: 1293 (2x); Brugge: 1296 (4x); Eeklo: 1282; 1289; Erps: 1298;
1299 (2x); Leefdaal: 1298; Mechelen: 1291; (1350); Oudenaarde: 1283;
1288; 1291 (2x); (1303 (2x); 1304; 1307); Pamel: (1400);
Sint-Genesius-Rode: 1300; Ter Doest (Lissewege): 1300.
Willebroek (2e kw. 14e e.).
Brugge: 1292; 1296; Gent: 1285; 1297; Ninove: 1290.

tsons- (lx)
palmeson- (5x)

56

De zondagen in de 13e eeuw

palmson- (4x)
sun- (lx)
zon- (9x)

Brugge: 1291; Mechelen: 1293; (1350); Oudenaarde: 1277.
Oudenbiezen (Rijkhoven): (1316).
Aalst: 1282; Brugge: 1292; Gent: 1273; 1276; 1293 (2x); Houtave:
1299; Hulst: 1294 (2x); Rijssel?: 1231-41.

b. type sonnen- (46x)
sonnen- (34x)

Antwerpen: 1277; Bergen op Zoom: 1300; BHK: 1292; Dordrecht: 1284;
1286 (2x); 1287; 1289; 1291; 1292; 1293; Duffel: 1300; Grimbergen:
1291; 1293; Heemskerk: 1292; HGK: 1284; 1288; 1290; 1292; 1294;
1296; 1297; 1298; 1299 (6x); 1300; Monster: 1299; Rumst: 1280;
Rijnsburg: 1296; 1300.

sonne- (4x)
Brugge: 1300; Ninove: 1299; Tienen: 1290; Willebroek: 1296.
tsonnen- (4x)
Duffel: 1293; Hemiksem: 1295; Mechelen: 1270; 1290.
palmesonnen- (lx) HGK: 1299.
zonnen- (3x)
Dordrecht: 1291; HGK: 1293; 1295.

c. type soen- (86x)
soen- (79x)
tsoen- (lx)
palmesoen- (lx)
zoen- (5x)

Brugge: 1278 (2x); 1282 (3x); 1283; 1284 (39x); 1287; 1288 (7x);
1289; 1293 (2x); 1294; 1295; 1296 (12x); 1298 (5x); Middelburg:
1288; Monster 1299; Oudenaarde: 1294.
Brugge: 1296.
Brugge: 1286.
Brugge: 1283; 1284; 1288; 1300; Ter Doest (Lissewege): 1282.

d. type soenen- (35x)
palmesoenen- (lx) Brugge: 1270.
sonen- (24x)
Brugge: 1277; 1280; 1282 (2x); 1296; 1297; (Ie kw. 14e e.); Delft:
1300; Dordrecht: 1281/2 (2x); 1292; 1293 (2x); Gent: 1236; HGK:
1280; 1299; Middelburg: 1273; Monster: 1299; Naaldwijk: 1299;
Utrecht: 1284; 1286 (2x)?; 1298; Zierikzee: 1297.
palmesonen- (lx) HGK: 1293.
sonens- (lx)
HGK: 1290.
tsoenen- (lx)
Ter Doest (Lissewege): 1297.
tsonen- (2x)
Brugge: eind 13e e. (2x).
zoenen- (lx)
Brugge: 1277.
zonen- (3x)
zonens- (lx)

Brugge: 1277 (3x).
HGK: 1299.

4. De vier typen
Op basis van het 13e-eeuwse materiaal kunnen we vier hoofdtypen onderscheiden, die twee aan twee gepaard zijn: vormen met lange en vormen met
korte vokaal, beide al dan niet met een tweede syllabe op -en. De verdeling is
hieronder gegeven. Van de in totaal 358 bewijsplaatsen in de Indices op het
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Corpus en op Oudenbiezen bleken er 320 uit de 13e eeuw te stammen. Alleen
deze zijn in de onderstaande berekeningen verwerkt.
zonder-enmet-entotaal
-oson- 156 = 49%
sonnen- 46 = 14%
202 = 63%
-ösoen- 85 = 27%
so(e)nen- 33 = 10%
118 = 37%
totaal

24T = 76 %

~79 = 24%

320 = 100%

We zien dat sondach verreweg de meest frequente vorm is. Daar hij bovendien in alle gewesten, waaruit we 13e-eeuwse attestaties hebben, voorkomt,
terwijl de andere varianten op beperkter gebied voorkomen, zou men sondach voor de 13 e eeuw in de Nederlanden als de normale vorm kunnen
beschouwen.
De vorm soen-2 is alleen uiterst westelijk geattesteerd (81x te Brugge en
éénmaal te Lissewege, verder éénmaal in Oudenaarde, Middelburg en Monster). De vormen met een tweede syllabe op -en- zijn voornamelijk Hollands
en Brabants, hoewel ze ook in Vlaanderen voorkomen en dan, zoals te
verwachten was, in de vorm met de lange vokaal: so(e)nen- Brugge 12x;
Lissewege lx; Gent lx.
Voor de verdeling van de vormen binnen de verschillende gewesten
(gewesten hier in de zin van de geprojecteerde Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten (AVT) die door J. Portier, P. van Reenen, P. van Sterkenburg en ondergetekende wordt bewerkt, zie ook 6.) is de volgende
opstelling te maken:
son
soensonnenso(e)nen- totaal
l.Holland-West
7= 18% 1= 3% 22= 58%
8= 21%
38
—
— —
14
2. Holland-Oost
9= 64%
5= 36%
_
_
_
_
_
_
4
3. Utrecht
4= 100%
—
—
_
—
_
_
_
_
—
4. Oost-Nederland
— — 1= 33%
_
_
5. Zeeland
2= 67%
3
— _
— —
6. Brabant-Noord 2= 40%
5
3= 60%
— —
— —
— —
7. Nederrijn
8. Vlaanderen-West37= 28% 82= 62%
1= 0% 13= 10% 133
9. Vlaanderen-Oost 77= 97% 1= 1%
1= 1%
1= 1%
80
— _
— — 36
10. Brabant-West 27= 75%
9= 25%
— _
— —
_
—
_
ll.Brabant-Oost
1=100%
12. Limburg
6=100%
6
156
J

85

46

33

320

Een eventuele waarde [u] voor de spelling oe in soendach (dus westmnl. oe [u] < wgerm.
*u [ u ] ) is voor de uiterst westelijke strook van ons taalgebied, waar soendach is
geattesteerd, niet erg waarschijnlijk.
Voor de (hedendaagse) verspreiding zie ook Weijnen, Ned. dial. p. 207.
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Deze gegevens kunnen paarsgewijze tegenover elkaar worden gezet. In
onderstaand schema zijn (met afgeronde percentages) de varianten met lange
vokaal tegenover die met korte vokaal en de varianten met één syllabe tegenover die met twee syllabes geplaatst:
ö/o
1. Holland-West
24: 76
2. Holland-Oost
36: 64
0
3. Utrecht
100:
4. Oost-Nederland — ; —
5. Zeeland
0
100:
6. Brabant-Noord
0: 100
-:
7. Nederrijn
8. Vlaanderen-West 62: 28
9. Vlaanderen-Ooslt 2: 98
10. Brabant-West
0: 100
(_: _)
ll.Brabant-Oost
12. Limburg
0: 100

syll.+syll./syll.
79: 21
100:
0
100:
0
—;
—
67: 33
60: 40
-:
10: 90
2: 98
25: 75
(-:
:)
0: 100

Deze dichotomische verdeling leent zich uitstekend voor het in kaart brengen van de gevevens op de manier zoals die door A. Dees, P. van Reenen en
J. de Vries is ontwikkeld. In par. 6. wordt een poging gedaan dit mnl. materiaal op die manier te presenteren.
5.1. Onderlinge verhouding der vormen
Het koppel sonnendach, sondach schijnt de normale ontwikkeling te representeren. Een laatwestgermaans *sunnöndag- cf. oe. sunnandaeg, ohd. sunnondag, osa. sunnondag zou onl. als *sunnandag verschijnen dat regelmatig
mnl. sonnendach oplevert (limb. *sunnendach cf. sunne 'zon' in de Reinaert
E vs. 2688), vanwaaruit zich door syncope sondach (limb. sundach, Oudenbiezen 1316) ontwikkelt.
Meer problemen levert de verklaring van de beide andere vormen op. Men
kan zich allereerst afvragen of zij werkelijk ieder voor zich een germ. grondvorm voortzetten, dan wel een latere ontwikkeling zijn van één van de in par.
1 genoemde attestaties.
Voor de eerste veronderstelling is een vorm met als eerste lid *suna(n)- of
*söna(n)- nodig. En hoewel ook de vorming van germ. *sunnö(n) 'zon'
duister is, wijst toch alles eerder op een grondvorm zoals de in par. 2 genoemde reconstructies of, anders gezegd, zijn er maar spaarzame aanwijzingen voor germ. *suna(n)- of *söna(n)- en wel krimgot. sune 'sol' en de
reconstructie van Brugmann, Grundriss II, 303: nom. *sunön, gen.
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*sun-n-ez, lok. *sun-en-i. Hierbij zouden dan mnl. sonen- enz. de nom.lok.-stam kunnen voortzetten, de vorm sonnen- de gen. stam, die later
blijkbaar veralgemeend is. Van dit (latere?) paradigma zijn dan alle andere
vormen af te leiden:
nom. *sunriö(n)
gen. *sunnönez > ohd. sunnün- cf. ohd. sunnüntac, osa. sunnundag
> oed. sunnan cf. oe. sunnandaeg
Dan blijft nog de vraag of we voor de vormen met umlaut (nnd. sundag,
fri. sennedeï) een aparte grondvorm met *sunnjo- moeten aannemen, dan wel
van de neutrale stam sunnin- (cf.got. at sunnin urrinnandiri), dan wel of we,
omdat de betrokken vormen laat zijn, van een samenkoppeling met het adj.
*sunritn- 'de zon betreffende' mogen uitgaan. Alleen got. sunnin is geattesteerd; voor de beide andere veronderstellingen zijn geen aanknopingspunten,
zodat de een (*sunnjön(s)-daga-) a priori zo goed is als de ander (*sunnindaga-). Dat hiernaast bovendien nog een oergerm. *sunön zou voortleven in
mnl. sonendach lijkt niet erg waarschijnlijk. De verklaring hiervan zal niet
aan de oergermaanse kant van de ontwikkeling gezocht moeten worden, maar
in de latere germaanse dochtertalen. Opmerkelijk is immers, dat ook oe.-me.,
en osa.-mnd. later (!) eenzelfde variatie als het onl.-mnl. gaan vertonen:
onl.
mnl.
mnl.
mnl.

*sunnanoe.
sonen- (1236) me.
son(1236) me.
soen- (1278) me.

sunnan-(±700)osa.
sone- (1205) mnd.
sun- (1300) mnd.
sown- (1375) mnd.

sunnansonenson-lsunsaundi

(Xe)
(Lasch-Borchling)
(Lasch-Borchling)
(Ten Doornkaat-K.)

5.2. Middelengelse parallellen
Met name in het me. maakt het woord sunne 'zon' ook buiten de samenstelling met sunnanday, een gelijkaardige ontwikkeling door: oe. sunne (888),
me. sune (1300), me. sun (1300), me. soun (1508), soonne (1540).
De [il:] kan hier niet aan bijv. rekking voor nd worden toegeschreven
zoals voor mnl. soendach naast bijv. soender 'zonder' [Oudenburg, 1384]
nog te overwegen zou zijn.
Nu hoeft deze overweging geen reden te zijn om een nederlandse
ontwikkeling V+nd > V+nd af te wijzen. Vormen als soendach lijken echter
gemakkelijker te verklaren door een syncope van de zwakbetoonde middensyllabe in sonendach aan te nemen. Door alleen soendach te verklaren blijft
alsnog de merkwaardige vorm sonendach een raadsel. Het probleem lijkt dus
in eerste aanleg te liggen in het ontstaan van mnl. sonendach; is hiervoor een
bevredigende verklaring, dan is ook soendach verklaard. In het meng. is de
overgang van sunnan- tot soun- in de veranderende spelling te volgen:

60

De zondagen in de 13e eeuw

sunnansonesunensonesonensononnsononsownsoun-

LUJ

(1205)
(1250)
(1297)
(1297)
(1357)
(1375)
(1375)
(1561)

[u:]T

[U: ]

[o:*]

[o\l

M.a.w. ook in het meng. is de vorm die overeenkomt met mnl. sonendach
reeds vroeg geattesteerd: sonedaei (1205). Ook hier is van een lange vokaal,
dan wel rekking van een oorspronkelijke korte vokaal uit te gaan, waarna de
ontwikkeling volgt van [il:] > [DW]. Vervolgens of corrolair treedt syncope
van de tweede syllabe op.
Merkwaardig blijft tenslotte dat het oc/meng. meer gevallen van onverklaarde rekking met het westelijke mnl. gemeen heeft, tegenover het oostelijke mnl. en het (o)hd.; cf. ohd. pfenning, mnl. penninc naast oe. paeni(n)g,
penig, mnl. peneghe,peenghe en misschien ook ohd. skilling, mnl. scillinc
naast meng. schelyng, mnl. sceleghe, sceelghe.
Samenvattend kan men zeggen dat voor het Middelnederlandse kwartet
derhalve de volgende ontwikkelingen denkbaar zijn:
1. Germ. *sunnan- > sonnen- > son-; de beide laatste zijn geattesteerd.
2. Oergerm. *sunan- > sonen- > soen-; de beide laatste komen naast elkaar
voor.
3. Tenslotte is een invloed van mnl. soen-dach, ohd. suonutage, sönatako
'dag van het laatste oordeel', mnd. söndach '(ver)zoendag' (cf. mnl. "dat die
sondach ... sal wesen een zoendach" MNW i.v. soendach) mogelijk.
Ook de reeks vfïdach, sdterdach, maendach, dïsendach, wónsdach, alle
met lange vokaal, kan tot de verlenging van de vokaal in söndach, sonendach
bijgedragen hebben.
6. Bij de kaarten
Kaart 1 laat zien dat van de vier behandelde vormen alleen son- in alle (vertegenwoordigde) gewesten geattesteerd is (m.u.v. Utrecht), zij het in het
zuiden frequenter dan in het noorden. Evenwel geven Vangassen, Noordh.
Ch en RGP* 31 voor het noorden van Holland in de 14e eeuw nog 4x sonop de 21 in aanmerking komende vormen in deze periode en verder l l x
sonnen-, 5x soenen- en lx zoen-, zodat een toename van son- in latere tijd
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waarschijnlijk lijkt. Binnen dit son-gebied zijn drie regio's met een
dominerende variant aan te wijzen:
1) soen- in een smalle strook langs de kust: Brugge-Middelburg-Monster.
De attestatie van soen- te Middelburg en te Monster is wellicht terug te
voeren op het feit "dat er al in de 13e eeuw Vlaamse expansie in de schrijftaal van de Hollandse grafelijke kanselarij is waar te nemen" (Goossens,
TNTL 95 (1979), 260). Deze variant is nog geattesteerd te Oudenaarde en
later ook te Alkmaar 1368 (toeval ?);
2) soenen- in een brede strook evenwijdig aan de kust tussen Den Haag en
Utrecht in het noorden en tussen Brugge en Gent in het zuiden, later ook
in Beverwijk (1383) en Hoorn (1403);
3) sonnen-, de centrale variant: Holland, Noord- en West-Brabant. Op grond
van de veronderstelde ontstaansgeschiedenis is het minder waarschijnlijk
sonen- te zien als een contaminatie van het centrale sonnen- en het uiterst
westelijke soen-, maar wel kan soen- een contaminatie zijn van westelijk
sonen- en het algemene son-. De chronologie in het eerste optreden der
onderscheiden vormen, son- en sonen- reeds 1236, soen- eerst in 1278
(Brugge) lijkt op de tweede mogelijkheid te wijzen. Het late voorkomen
van soen- lijkt hier niet op toeval te berusten, omdat juist Brugge vanaf de
oudste overlevering het best vertegenwoordigd is.
Wel is duidelijk dat de hier gegeven verscheidenheid aan vormen kan
bijdragen aan het oplossen van lokaliseringsproblemen, doordat zij in het
algemeen tamelijk regionaal gebonden zijn.
Een aanzet tot een nieuwe aanpak van lokaliseringsproblemen is gegeven
door A. Dees, P. van Reenen en J. de Vries in hun Atlas desformes et des
constructions des chartes frangaises du 13e siècle, (Beihefte zur Zeitschrift
für romanische Philologie, Band 178), Tübingen 1980. Hierin publiceren zij
een groot aantal taalkaarten op basis waarvan zij "zich gerechtigd voelen tot
de uitspraak dat een verschijnsel gangbaar is op een bepaald tijdstip en in een
bepaald gebied" (cf. Dees en Van Reenen, FdL 19 (1978), 229).
De percentages van het relatieve voorkomen van een bepaalde variant op
het totaal van alle optredende varianten, die enerzijds uitgezet werden op de
taalkaarten, vormen anderzijds bij elkaar een belangrijk gegeven bij het lokaliseren van op dit punt onbekende teksten: "De thans gevonden frequentieverdelingen worden zorgvuldig bewaard en het valt niet in te zien waarom de
confrontatie van een geheel van vormen, ontleend aan de te lokaliseren tekst
met de beschikbare gegevens niet zou resulteren in het aanwijzen van een
bepaalde plaats of streek als de meest waarschijnlijke plaats van herkomst"
(Dees en Van Reenen, FdL 19 (1978), 233).
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De gegevens van de vier varianten van zondag lenen zich, als gezegd,
uitstekend om de consequenties van de methode Dees-Van Reenen-De Vries
voor de Nederlandse situatie te bezien. Het basismateriaal, de ruim 2000
oorkonden uit het Corpus-Gysseling, is immers direct vergelijkbaar met de
3300 "chartes" die aan de Franse Atlas te grondslag lagen.
Op de kaarten is het Nederlandse taalgebied in twaalf gewesten verdeeld.
Deze indeling is tot stand gekomen op grond van de bestaande ideeën omtrent de verspreiding van de mnl. regionale talen. Dr. Gysseling was zo
vriendelijk bij het trekken van de (uiteraard min of meer arbitraire) grenzen
tussen de verschillende gebieden te adviseren. De hier gepubliceerde kaartjes
zijn de eerste die met deze indeling en dit materiaal zijn samengesteld. Hoe
meer kaartjes er zullen komen des te nauwkeuriger zullen zich de verschillende gewesten ten opzichte van elkaar aftekenen. Het is niet uitgesloten dat de
gewestindeling op grond van meer gegevens nog gewijzigd moet worden.
Kaart Ha laat zien dat de lange vokaal een kustverschijnsel is, dat in
Utrecht landinwaarts dringt.
Bij deze kaarten moeten de getallen niet te absoluut gehanteerd worden.
Het donkere Utrechtse en Zeeuwse gebied op kaart Ha berust op niet meer
dan 4 resp. 3 vormen. N.B. Het aantal betrokken vormen is vermeld in het
overzicht onder 4.
Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn, dat de vormen met lange
vokaal het kustmiddelnederlands vertegenwoordigen, die in de meer toegankelijke gebieden (Holland, Vlaanderen) concurrentie hebben gekregen van de
binnenlandse vorm, in het meer geïsoleerde Zeeland daarentegen de alleenheerschappij heeft behouden.
Ook is duidelijk dat het oostelijk Hollandse gebied (totaal 14 vormen) als
verbindingsgebied tussen Zeeland en Utrecht inderdaad een hoger percentage
heeft dan westelijk Holland, dat veel minder deze brug-functie vervult.
De drie vraagtekens betekenen dat van het betreffende gebied geen
relevante gegevens voorhanden zijn. Blanko regio's daarentegen betekenen
dat er wel gegevens zijn maar dat deze allemaal van een andere aard zijn dan
de in kaart gebrachte varianten. In Oost-Vlaanderen zijn voor kaart Ha 80
vormen relevant maar alle 80 (of om precies te zijn 78 daarvan) wijzen naar
de korte vokaal. Het complementaire (= hier in beeld gebrachte) percentage is
dus 2.
Steekproeven voor de periode van na 1300 leveren hier geen wezenlijk ander beeld. Uit Vangassen (Noord-Holland), Moors (B.-Limburg), Vangassen (Brabant) en RGP kl. r. 31 (Zuid-Holland) heb ik de volgende vormen
geëxcerpeerd:
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Holland: 21 vormen, waarvan 6 met lange vokaal: zoen- (Alkmaar 1368);
so(e)nen- (Maasland 1320, West-Holland 1321, Maasland 1324), zoenen(Beverwijk 1383) en sonen- (Hoorn 1403). Daarnaast trof ik in genoemde
bronnen 4x son en 1 lx sonnen-. De lange vokaal komt dus in 6 van de 21
vormen voor, dat is 29%, en dus min of meer vergelijkbaar met de 24% die
op kaart Ha voor Holland-West in beeld zijn gebracht.
Belgisch-Limburg heeft steeds de korte vokaal son- (Lummen 1397;
Reken 1389; St. Truiden 1379) en tson- (Zelem 1392). Ook hier een perfecte
overeenstemming. Noord-Brabant heeft tson- (Breda 1499), (des)son- (Helmond 1348, 1369, 1404/42), son- ('s-Hertogenbosch 1335). Dit komt weer
geheel overeen met de kaart. Oost-Brabant heeft {t)son- (Leuven 1372/73 en
1576/99); son- (Tienen 1373 en Zoutleeuw 1477/1532). De drie vraagtekens
op de kaart zouden voor het latere mnl. dus vervangen kunnen worden door
0%, hetgeen gezien de percentages van de aangrenzende gebieden uitstekend
zou passen.
West Brabant heeft scon- te Brussel 1482-90 en son- (Mechelen 1303/9).
Kaart Ilb brengt de gebieden met de tweelettergrepige vorm in beeld:
sonnen-, so(e)nen. Het complementaire percentage is derhalve voor son-,
soen-. De monosyllabische variant is duidelijk een "Belgisch" verschijnsel
tegenover een "Nederlandse" variant met twee lettergrepen. Zeeland en
Noord-Brabant zijn overgangsgebieden met resp. 33 en 40% "korte" vormen. Voor Oost-Brabant, waarvoor geen gegevens voorhanden waren,
verwacht men, gezien zijn ligging tussen "lichte" gewesten, een hoog percentage korte vormen. Zoals hierboven al bleek hebben alle Oost-Brabantse en
Limburgse attestaties uit de 14e, 15e en 16e eeuw de vorm son-. In NoordHolland waren 5 van de 13 vormen monosyllabisch: zoen- Alkmaar 1368,
tson- Haarlem 1375, 1385, son- Haarlem 1381, Castricum 1396; tweelettergrepig waren: sonnen- Akersloot 1357, Amsterdam 1380, Haarlem 1382,
Beverwijk 1401, Alkmaar 1428, zoenen- Beverwijk 1383, zonnen- Beverwijk 1395 en sonen- Hoorn 1403. De korte vorm beslaat dus (alléén in
Noord-Holland) 38% van het totaal. In de 13e eeuw was dit voor heel WestHolland 21%. Door de betrekkelijk kleine aantallen waarmee gewerkt wordt
zou het te ver gaan hierin een procentuele toename van het aantal korte
vormen na 1300 te zien. Veeleer is aan te nemen dat het percentage korte vormen naar het noorden weer toeneemt, zodat meer gegevens uit Noord-Holland (cf. Vangassen) ook een hoger percentage voor geheel Holland-West
betekent.
Meer van deze kaarten zouden mogelijk dit beeld juister kunnen tekenen,
nl. dat de synkope van zwakbetoonde middensyllabe in het zuiden (althans
rond HoUand-Utrecht heen) eerder plaats vond dan in het centrum. Met name
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zou dan een nieuw licht geworpen kunnen worden op de relatieve chronologie van umlaut en synkope in de Nederlandstalige gewesten.

Samenvatting
Het germ. kent mogelijk twee typen vertalingen voor het lat. dies solis t.w.
zonder umlautsfactor *sunnön(ez)+dagaz en met umlautsfactor *sunnin(ez)+
dagaz, *sunnjö~n(ez)+dagaz (en *sunnm+dagazl).
Van de vier in het mnl. optredende vormen voor zondag t.w. sonnendach,
sondach, so(e)nendach en soendach lijken alleen de eerste twee rechtstreekse
voortzettingen van *sunnönez-dagaz. De laatste twee zijn moeilijk hieruit
(noch uit *sunnin(ez)-dagaz enz.) te verklaren, hetgeen des te merkwaardiger
is, omdat ook het meng. (sunnan-, sun-, sone-, sown-) en het mnd.
(sunnan-, sun-, sonen-, saun-) een vergelijkbare set vormen kennen. De
beide laatste vormen uit de verschillende vergeleken talen zijn waarschijnlijk
interne ontwikkelingen zonder rechtstreekse band met het Laatwestgermaans.
Voor het Nederlands en Duits is daarbij te denken aan invloed van mnl.
soendach 'dag der verzoening', resp. ohd. suonutac 'dag des oordeels'.
De vormen met behoud van 2e syllabe sonnen-, so(e)nen- zijn een
Utrechts-Hollandse variant, die op Zeeland en in veel mindere mate WestVlaanderen, en op Noord-Brabant en in veel mindere mate West-Brabant hun
invloed hebben gehad. Daarbij is soenen- de westelijke, sonnen- de oostelijke vorm. In Holland komen beide vormen naast elkaar voor. Utrecht kent
alleen so(e)nen-. De vorm met korte vokaal is duidelijk de meest algemene.
De eenlettergrepige variant kan zelfs, met uitzondering van Zeeland en
Utrecht, overal als de gewone vorm worden aangemerkt. Een HollandsNoord-Brabants-West-Brabantse sonnen- strook doorkruist het zuidelijke
son- gebied. In Brabant zijn dan ook beide varianten frequent. Het in kaart
brengen van deze tamelijk gecompliceerde dialekt-geografische verhoudingen
kan van belang zijn voor een nieuwe benadering van lokaliseringsproblemen
voor Middelnederlandse teksten naar het model van de door Dees, Van
Reenen en De Vries ontwikkelde methode voor het Oudfrans.
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WOORDEN KIEZEN: NIEUW EN OUD IN
HET LEXICON VAN NEDERLANDSE
DIALECTEN IN BELGIË
G. De Schutter
1. INLEIDING
1.1. Lexicale verandering in dialecten
Taalverandering en -vernieuwing is van oudsher een van de studie-objecten van de dialectologie geweest: het besef dat er op fonologisch, morfologisch, syntactisch en lexicaal gebied verschillen bestaan tussen eng verwante
dialecten leidt automatisch tot het begrip taalverandering: onderliggend is er
immers het besef dat verwante dialecten in een min of meer ver verleden een
gemeenschappelijke voorouder hebben gehad, en dat die (o.a.) door een
organisch proces uit elkaar zijn gegroeid; vooral de structurele taalkunde
heeft nogal wat onderzoek verricht naar het wezen en de oorzaken van dat
type van taalverandering, vooral dan wat betreft de fonologische component
van de taal. Wat het lexicon aangaat is een sluitende theorie van dit type van
verandering nauwelijks denkbaar: het lexicon is nu eenmaal per definitie niet
systematisch: toch zijn een aantal fenomenen die erbij betrokken zijn, van
oudsher min of meer goed bekend: betekenisverenging en -verruiming, desambiguering o.a. via samenstelling, enz.
Het begrip taalverandering speelt nog op een tweede manier een
belangrijke rol in de vergelijkende dialectologie, nl. in die zin dat dialect x
op elk moment individuele elementen kan overnemen, 'ontlenen' aan een
ander dialect y, dat al dan niet met x verwant is. Onder de term 'element'
dienen dan heel verschillende dingen verstaan te worden: het kan gaan om
klanken, fonemen, morfemen of constructies, om bepaalde regels (bv.
deletie van constituenten in zinnen of van fonemen in woorden, enz.) of het meest evident natuurlijk - om woorden. In de taalgeografische literatuur
is heel wat te doen geweest om zulke ontleningen van x aan y, of eigenlijk
meer in omgekeerde zin: om opdringing van elementen door y aan x; dat dat
laatste een betere term is voor de klassieke taalgeografische benadering
blijkt uit het hele krijgskundige termenareaal dat voor het fenomeen is
ontwikkeld: de dialectoloog was zich bewust van het 'strijd'-karakter dat
inherent verbonden is met het verschijnsel taalverandering. Een essentieel
verschil tussen deze - anorganische - taalverandering en het eerstgenoemde
type is dat hier geen link gelegd wordt tussen taalverandering en taalver-
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wantschap: het is a priori heel goed mogelijk dat het gevende (of opdringende) dialect helemaal niet verwant is met het nemende (absorberende); wat
ons taalgebied betreft wordt zeker voor de zuidelijke dialecten een vrij
intensieve beïnvloedingsstroom geponeerd van de Romaanse zuidelijke buur
of buren (zowel het officiële Frans als het Waals en Picardisch) uit. De
vernieuwingen die daaruit zijn voortgekomen betreffen zowel het morfonologische gebied als het syntactische, en natuurlijk vaak het meest saillante:
de woordenschat. Het is bekend dat de Vlaamse, Brabantse en Limburgse
dialecten een aanzienlijke Romaans-Frans-Waalse leenwoordenschat bevatten, en men neemt aan dat die woorden vaak geleidelijk van het zuiden
naar het noorden verspreid zijn geraakt (cf.vooral A.Weijnen 1967).
Daarmee hebben we ook een ander belangrijk begrip uit de taalgeografie
nog eens ter sprake gebracht, nl. het territorialiteitsprincipe, dat poneert dat
verschijnselen - en daar rekenen we dus ook gewoon woorden toe - gebonden zijn aan kleine of grote gebieden, gebieden die complementair zijn,
dat wil zeggen dat ze elkaar niet of maar in heel bescheiden mate overlappen.
Nog anders gezegd: dat in elk gebied één en niet meer dan één alternant in
het actieve gebruik dominant is. Op die visie zijn uiteraard in de loop van de
tijden correcties aangebracht, maar het territorialiteitsprincipe is globaal genomen overeind gebleven. Voor een heel groot deel kan men het er trouwens nog steeds mee eens zijn: het principe verklaart inderdaad het leeuwedeel van de bestaande variatie in het taalgebied in zijn geheel. Een moeilijkheid blijft natuurlijk het 'waarom' van de anorganische taalverandering: we
mogen immers aannemen dat het ene taalsysteem niet 'beter' (in fylogenetische zin) is dan het andere, en dat er dus geen inherente reden is voor
ontlening (of opdringing); het probleem krijgt een 'verklaring' in het licht
van de 'polemologische' aspecten van de theorie: al heel vroeg is in de
literatuur sprake van dominante dialecten (of dialectlandschappen), van waaruit de verschijnselen "op rooftocht gaan", om steeds ruimere gebieden te
gaan bezetten.
Nu is precies het begrip 'dominant' dialect een directe bedreiging voor de
alleenheerschappij van het territorialiteitsprincipe gebleken. Het is nl. zo, en
in het heel recente verleden is dat ook meer en meer in de beschouwing betrokken, dat het dominante dialect par excellence, de standaardtaal (ST), niet
aan een specifiek dialectgebied gebonden is, maar precies als bovenregionale
taal rechten laat gelden in een veel ruimer geografisch geheel, in principe
zelfs als universeel kan gelden: de grenzen worden vrij willekeurig getrokken
en vallen veelal samen met rijksgrenzen; cf. het Frans, dat nauwelijks betwiste rechten heeft verworven ook daar in Frankrijk waar (eventueel oorspronkelijk) Vlaamse, Duitse, Bretoense, Baskische, Occitaanse of Italiaanse
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dialecten werden gesproken. M.a.w. het gebied van de standaardtaal is in
grote mate een menselijk artefact, en dat kan een van de redenen zijn waarom
beïnvloeding van regionale dialecten door die ST heel lang met een bijzonder
scheef oog bekeken is. De dialectgeografen hebben voor dit fenomeen lange
tijd geen adekwaat beschrijvingsapparaat kunnen (of willen) ontwikkelen, en
de indruk die je bij de schaarse vermeldingen opdoet, is dat deze vorm van
taalverandering in de grond als een soort van degradatieverschijnsel wordt
gezien. Het betekent immers dat de absolute scheiding tussen dialect en ST
(een scheiding die volledig bepaald wordt door positieve en negatieve evaluaties in allerlei domeinen, en die zowel bij taalgebruikers als -beschrijvers
levendig is) in zekere mate wordt opgegeven. De praktijk is dan ook dat
opgaven die identiek zijn met of zelfs maar reminiscenties aan de ST bevatten, veelal als onbetrouwbaar van de hand worden gewezen, zeker als er van
'gebiedsvorming' geen sprake is. In een vroegere publikatie (G.D.S.1980)
heb ik geprobeerd aannemelijk te maken dat zo'n a priori onhoudbaar is, en
aan de veelvuldig geschakeerde taalwerkelijkheid geen recht doet. Dat inzicht
is uiteraard ontleend aan de sociolinguïstische literatuur, die naast (jammer
genoeg in de praktijk vaak i.p.v.) de horizontale (geografische) variatie de
verticale geplaatst heeft: die nl. op basis van groeps- of klassestatus van de
taalgebruikers. Daarbij is heel duidelijk gebleken dat het begrip dominantie,
dat we boven aangehaald hebben i.v.m. de status van territoriaal bepaalde
taalvormen, ook in die verticale structuur optreedt: het toepassingsgebied
ervan is bovendien ten minste even ruim, in die zin dat op allerlei niveaus
zowel openlijke ('overt') als verborgen ('covert') normen bestaan. Het theoretische gelijk van degenen die een integratie van verticale en horizontale dimensies bepleiten wordt nauwelijks betwijfeld, maar voor een echte vruchtbare theorievorming en verantwoorde methodologie ontbreken alsnog zowel
ideeën als voorstudies. De zal proberen in wat volgt een aantal aspecten aan
te dragen die van belang kunnen zijn voor de discussie.
1.2. Een paar hypothesen
Ik heb boven het woord ongestructureerd al laten vallen i.v.m. de woordenschat (het lexicon); dat is één specifiek aspect waar we rekening mee moeten
houden: Elke taal maakt gebruik van duizenden woorden, die op basis van
honderden principes in groepen te verdelen zijn. Bovendien zijn woorden,
meer dan klanken, constructietypes, enz. heel sterk in de persoonlijke sfeer
geïntegreerd: bepaalde woorden kunnen in kleine of grote groepen van de
gemeenschap, soms zelfs bij individuele sprekers, een speciale waarde
krijgen, die eventueel in het notionele of conceptuele vlak kan liggen, maar
veel vaker als 'affectief (evaluatief) omschreven moet worden. Een heel
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eenvoudig voorbeeld daarvan is dat een overigens wel als bruikbaar erkend
woord als uitgesproken ouderwets, of juist als een stuk nieuwlichterij wordt
gezien; zulke woorden kunnen dan in hun gebruik beperkt worden tot
bepaalde taalvormen of registers, kunnen daardoor weer een nieuwe of een
supplementaire evaluatie als bv. 'geaffecteerd' of 'oubollig' of 'ironiserend'
krijgen, enz. M.a.w. de studie van de woordenschat is moeilijk, tot het frustrerende toe. Op de gevolgen voor mogelijke onderzoeksdesigns gaan we in
punt 2.1. in.
Het onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt is dus noodzakelijk in
sterke mate tentatief, zelfs preliminair; het concentreert zich op de volgende
op het eerste gezicht (maar alléén op het eerste gezicht, zoals hopelijk zal blijken) vrij disparate punten:
1.2.1. Eigenschappen van de woorden zelf
In G.D.S. 1980 heb ik me geconcentreerd op (o.a.) de vraag of er specifieke
domeinen in de woordenschat zijn die meer open staan voor vernieuwing in
de dialecten dan andere. Het feit alleen al dat het absolute leeuwedeel van
de traditionele woordgeografie zich met concreta in de vorm van substantieven bezig houdt is een directe indicatie dat die vraag affirmatief beantwoord moet worden: dialecten zijn in de loop van de tijden het verst uiteengegroeid t.a.v. de namen die allerlei voorwerpen zowel uit het alledaagse
leven als uit de periferie van de menselijke belangstellingssfeer krijgen, en
die natuurlijke tendens tot taalverandering zet zich nog altijd door: nieuwe
begrippen krijgen spontaan niet altijd dezelfde naam als ze hun intrede doen,
en wat ons hier vooral interesseert: traditionele begrippen groeien wat naamgeving betreft naar elkaar toe. Dat is in meer uitgesproken mate zo naarmate
de begrippen minder alledaags worden (illustratief zijn bv. de namen van
wilde dieren en insecten en van planten, zoals de egel, het lieveheersbeestje,
de mier, de paardebloem, de klaproos, enz.) of meer tot 'officiële' domeinen
gaan behoren zoals die van de school, de media, enz. (illustratief hier: de
namen van allerlei schoolgerei, de sport, het verkeer, de politiek, en ook
van allerlei onderwerpen die vaak op school en in de media behandeld
worden). In al die gevallen levert onderzoek het bewijs dat daar heel wat
vernieuwing optreedt, en dat die vernieuwing op dit ogenblik praktisch maar
één richting kent: naar de officiële ST (of soms wat daarvoor moet doorgaan)
toe. Heel overtuigende voorbeelden uit een vakgebied dat 'par excellence'
traditioneel mag heten, zijn te vinden in M.Devos 1986.
Aan de andere kant van de schaal staan woorden voor abstracte begrippen:
die vertonen veel minder extreme variaties in de bestaande dialecten, maar
de verschillen zelf zijn duidelijk taaier: woorden uit die sfeer worden nauwe-
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lijks of niet bedreigd door concurrenten, i.e. nieuwe woorden, woorden uit
andere dialecten en uit de ST. Op dit aspect ga ik in deze studie niet opnieuw
in.
Wat wel ruime aandacht verdient, en die ook zal krijgen, is de objectieve
en subjectieve status van de woorden die in het dialect aanvaardbaar worden
geacht:
a. De afkomst van de woorden: Frans, Nederlands of nog wat anders.
Bepaalde woorden die in het dialect courant zijn (geworden) kunnen ook
door de gemiddelde dialectspreker met andere taalvormen geassocieerd worden. In principe zou dat natuurlijk een ander regionaal dialect kunnen zijn: in
de sociolinguïstische literatuur i.v.m. België is nogal wat te doen om de notie
'dominant dialect' (bv. de Brabantse stadsdialecten t.o.v. de Limburgse of
West- en Oostvlaamse); in de praktijk blijkt ontlening aan andere, niet STdialecten op dit ogenblik zo zeldzaam te zijn, dat we dit aspect vrijwel
terzijde mogen schuiven. De reële concurrentie bestaat tussen woorden die
al dan niet met de Nederlandse ST en/of het Frans (de vroegere cultuurtaal)
geassocieerd kunnen worden. De sprekers van een dialect waarin voor het
begrip 'vlinder' naast elkaar voorkomen: vlinder, papillon en pepel, zullen
het eerste meer dan waarschijnlijk met de Nederlandse ST associëren, het
tweede met het Frans, en het derde met geen van beide.Die stelling behoeft
nog wel enige toelichting: hoe 'weten' die sprekers dat dan wel?
- De status +Nederlands kunnen ze uitsluitend toekennen op basis van
kennis opgedaan op school en via de media e.d.; vergissingen zijn niet
uitgesloten, maar de enige waarbij dat een hinderlijke factor is, zijn de zgn.
belgicismen (vaak purismen zoals 'uurwerk' voor 'horloge', en '(kinder)kribbe' voor 'crèche'): het is heel waarschijnlijk dat een aantal dialectsprekers die woorden als Nederlands ervaart, terwijl een aantal anderen zeker
weet dat ze dat niet zijn (waarbij dan natuurlijk nog verschillende attitudes
een rol kunnen spelen). Een geluk is dat die woorden beperkt in aantal zijn,
en bovendien goed bekend uit de taalzuiveringswerkjes. De onderzoeker kan
en moet daar dus rekening mee houden.
- De status +Frans is (nog) veel moeilijker te beoordelen: alleen de
dialectspreker die goed Frans kent kan in alle gevallen uitmaken of een
woord in die taal gebruikt wordt (dan nog met dezelfde betekenis, cf. het
bekende verhaal van het woord'allumeur'voor'aansteker'; cf. Goossens
- De Rons 1973). Een woord als 'tas' voor 'kopje' zal zonder al te veel
twijfel door de grote meerderheid niet als Frans ervaren worden (het ziet er
nu eenmaal zo Nederlands uit), het aan het Waals ontleende 'zjat' voor
hetzelfde begrip waarschijnlijk evenmin, maar dan om een andere reden (het
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is niet gebruikelijk in de Franse standaardtaal). Het objectieve criterium
dreigt hier aan ons voorbij te gaan, ook al vanwege het onbetwistbare
verschil in reële kennis bij de diverse taalgebruikers. Toch is er voor een
onderzoek als dit wel een uitweg, nl. door het aanvaarden van een bijkomend formeel criterium: als onmiskenbaar Frans, ook voor mensen met een
heel geringe beheersing van die taal, kunnen de ongelede dialectwoorden
gelden die meerlettergrepig zijn, en het accent op de laatste lettergreep
krijgen. Dus bv. wél 'vwatuur', maar niet 'buggie' voor 'kinderwagen'. Het
criterium is nog niet volledig waterdicht (cf. bv. het woord 'macadam', of
de merknaam 'kodak' voor 'fototoestel'), maar het kan als principe gehanteerd worden, en correcties zijn, mits ze verantwoord worden, natuurlijk
niet uitgesloten. In wat volgt geldt dus een woord als 'tas', maar ook 'zjat'
en 'kresj' (ondanks hun 'vreemd' aandoende fonologische structuur) niet als
Frans, 'sjambrang' (voor 'deurstijl'), 'brazelet' (voor 'armband') en 'allumeur' (voor 'aansteker') wél, ondanks de vrij extreme fonetische, resp.
lexicale aanpassingen.
Waarom nu juist die status +/-Frans a priori zo belangrijk wordt geacht,
zal voor iedereen duidelijk zijn: uit de sociolinguïstische literatuur is de
voorkeur van Vlamingen voor 'autochtone' woorden in de Nederlandse ST
genoegzaam bekend: de tendens is zo sterk dat ook 'Franse' woorden die
in Nederland zonder enig probleem gebruikt worden, in België in het
verdomhoekje geraken en door purismen vervangen worden. Een eenvoudige hypothese, gegeven die sterke tendens, is dan ook dat in het dialect de
vervanging van Franse woorden met een concurrent (in de praktijk altijd het
Nederlandse ST-woord) vlugger én met meer overtuiging zal verlopen dan
die van niet- Franse woorden met een gelijkaardig alternatief naast zich.
b. 'Jonge' en 'oude' woorden
Taaivernieuwing impliceert uiteraard dat een bestaand element x vervangen
wordt door een element y met dezelfde waarde. Zo voorgesteld lijkt het erop
dat diachronisch y gewoon op x volgt, maar dat klopt natuurlijk lang niet
altijd: het is heel goed mogelijk dat x en y een tijdlang als concurrenten naast
elkaar staan, waarbij eventueel het bewustzijn kan bestaan dat x 'oud' is, en
y 'jong', of dat x 'oud' is, en y een neutrale vorm wat dit aspect betreft, of
dat x neutraal is, en y 'jong'.
Wat er ook van zij, zeker voor concurrerende woorden moeten we
aannemen dat die telkens gedurende min of meer lange tijd (zeker een paar
generaties) door alle leden van de gemeenschap aanvaard worden. 'Gebruikt'
is natuurlijk nog wat anders: als er tegelijk drie generaties actief zijn, ligt het
voor de hand te veronderstellen dat de oudsten de oorspronkelijke ('oude')
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woorden het meest, de 'jonge' het minst gebruiken, dat de jongsten precies
het omgekeerde beeld vertonen, en dat de tussencategorie ergens tussen die
extremen in blijft. Maar dat klopt uiteraard alleen als de taalverandering een
homogeen fenomeen is, en bv. niet als de nieuwe concurrenten pas heel
recent zijn binnengedrongen; in het laatste geval is er alle kans toe dat alleen
de jongsten zich van de twee andere generaties onderscheiden. Het is dus
duidelijk dat het gedrag van verschillende leeftijdsgroepen t.o.v. als 'oud',
resp. 'jong' ervaren woorden ons iets kan leren over het vernieuwingsproces
zelf.
Een moeilijkheid nog: de evaluatie van een woord als 'jong' of 'oud' is
geen objectief meetbaar gegeven: waarschijnlijk laten taalgebruikers zich bij
uitspraken daarover in de eerste plaats leiden door de leeftijd van degenen die
ze het woord in kwestie min of meer frekwent horen gebruiken; vergissingen
zijn ook hier niet uitgesloten. Voor ons onderzoek zullen we een kwalificatie
pas geven als ten minste een vierde van onze informanten het erover eens
zijn, en als geen (of heel weinig) tegengestelde specificaties worden toegekend.
1.2.2. Kenmerken van de taalgebruikers
In het sociolinguïstisch onderzoek wordt veel belang gehecht aan een aantal
min of meer vast omschrijfbare kenmerken van de taalgebruikers zelf als
conditionerende factoren van taalgedrag in het algemeen, van veranderingsprocessen in het bijzonder: behalve aan de sexe en de leeftijd met name ook
aan de beroepsgroep van de sprekers.
Op het belang van de leeftijd is hierboven al gewezen, in die zin dat
veranderingsprocessen nu eenmaal een begin hebben, en een min of meer
lange tijdspanne in beslag nemen; als hypothese volgt daaruit dat er een
verschil in voorkeur voor één van de concurrenten zal zijn naargelang van de
leeftijd van de sprekers. Wij gaan er van uit dat iemand die vorm x heeft
leren gebruiken, daar bij voorkeur ook aan vast zal blijven houden, zelfs
al introduceert een volgende generatie een alternant y. We wijzen erop (allicht
ten overvloede) dat dat een grove vereenvoudiging is van de realiteit: het is
heel goed mogelijk dat een individu in de loop van de jaren van x op y
overschakelt. Maar zelfs dan mogen we als hypothese stellen dat dat relatief
minder vaak zal gebeuren naarmate het individu ouder is.
Wat de factor sexe betreft is de vraag naar de x betrouwbaarheid' van
resp. mannen en vrouwen voor dialectenquêtes erg verschillend beantwoord.
En wat de voorkeur voor oude resp. nieuwe woorden betreft, of voor woorden die verschillend gespecificeerd zijn voor de kenmerken Frans en
Nederlands (ST), zijn er nauwelijks indicaties hoe de keuze zou kunnen
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verlopen: vrouwen heten in taalgebruik conservatiever te zijn dan mannen,
maar daar staat tegenover dat ze dan weer gevoeliger zouden zijn voor
associaties met 'hogere' taalvormen (de ST bv.). Gegeven het vernieuwingspatroon in het lexicon van de Vlaamse dialecten, zouden die twee factoren,
als ze al reëel zijn, elkaar in evenwicht kunnen houden.
De beroepscategorieën ten slotte: mensen met hogere beroepen komen
vaker in contact met de ST dan die uit lagere, maar het is lang niet zeker dat
de betere actieve kennis van die ST, die daar waarschijnlijk het gevolg van
is, ook tot een ander lexicaal gebruik in het dialect leidt: de keuze tussen
bepaalde variabelen wordt niet alleen door kennis bepaald, maar ook door
attitudinele factoren, en die zouden wel eens heel sterk tegen ST-elementen
kunnen werken bij degenen die de ST goed beheersen, eventueel zelfs sterker dan bij degenen die minder actieve kennis van de ST hebben. Ook hier
dus vooraf heel weinig vastheid: we moeten terdege rekening houden met
de mogelijkheid dat kennis en attitude elkaar in evenwicht houden, en dat het
verschil tussen hogere en lagere beroepen, als het al reëel is, niet al te
uitgesproken zal zijn.
Dan is er ten slotte nog de oppositie tussen mensen (in de praktijk vrijwel
uitsluitend vrouwen) zonder en die met beroepsbezigheid: wie een werkkring
heeft buitenshuis maakt met een (eventueel veel) breder en meer gediversifieerd publiek kennis dan wie dat niet heeft, en kan daardoor vlugger geneigd
zijn specifieke dialectwoorden, waarvan betwijfeld wordt of die door de
gesprekspartner van buiten de eigen gemeenschap geaccepteerd zullen worden, te gaan vermijden. Dat zou dan in de kaart moeten spelen van de 'neutrale' vormen, dus van die die bij de ST aansluiten.
Behalve de objectieve persoonlijkheidsfactoren is er nog ten minste één
aspect van algemenere aard dat de aandacht verdient: regionale dialecten
fungeren in gemeenschappen, en die hebben ook een aantal kenmerken waarin ze kunnen verschillen. Het best bekend, hoewel ook nog niet zo systematisch onderzocht, is het verschil tussen stads- en plattelandsdialecten. Van in
het begin van het taalgeografisch onderzoek is er al op gewezen dat stadsdialecten 'dynamischer' zijn, meer geneigd om veranderingen op te nemen dan
de omringende plattelandsdialecten, en op die manier, volgens het heersende
krijgskundige jargon, 'als bruggehoofd' gaan functioneren voor succesvolle
vernieuwingen. Ook als we het onderliggende territorialiteitsprincipe niet
essentieel achten, kunnen we als hypothese stellen dat vernieuwingen eerder
doordringen en zich vlugger verspreiden in stadsdialecten dan in agrarische.
Dat zal wel vooral samenhangen met het feit dat de stadsbevolking groter, en
vooral meer sociaal gediversifieerd is dan die van dorpen. Daardoor is de
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sociale dwang tot aanpassing aan wat nu eenmaal de norm is, in de kleinere
gemeenschap sterker dan die in de grotere.
2. HET ONDERZOEK
2.1. Onderzoeksmethodes
Om de voorgestelde hypothesen te toetsen heb ik door drie studenten voor
hun licentiaatswerk enquêtes laten uitvoeren in resp. Hoboken, een deelgemeente van de Antwerpse agglomeratie, in Hasselt en in Tessenderlo
(provincie Limburg) (cf. resp. M. Vervecken 1982, S. Minten 1983, en R.
Neujens 1984). De vragenlijst was niet helemaal identiek, omdat rekening
werd gehouden met de uitkomsten van een proefonderzoek in elk van die
plaatsen, waaruit moest blijken welke begrippen wél, en welke niet tot variatie in de antwoorden zouden leiden. Het aantal gemeenschappelijke begrippen
is wel relatief hoog, en het aantal dat maar in één van de drie plaatsen werd
opgevraagd is zelfs heel laag.
Gemeenschappelijk is ook de spreiding van de niet-linguïstische variabelen bij de keuze van de (telkens 80) informanten:
- evenveel vrouwen als mannen; bij de eersten, behalve de nog studerenden (leeftijd 15-18 jaar), evenveel huisvrouwen als buitenshuis werkenden;
bij de mannen, met dezelfde restrictie, evenveel met een uitgesproken hoog
en laag gewaardeerd beroep;
- vier leeftijdscategorieën: 15-19 (uitsluitend nog studerenden), 25-32,
40-48, 55-65.
Een vernieuwing tegenover vorige enquêtes is dat deze drie in twee verschillende ronden verliepen: bij de eerste ronde werd op de klassieke manier
gevraagd welke woorden in het plaatselijk dialect gebruikt worden voor de
geviseerde begrippen; de informant mocht meer dan één woord opgeven, en
hoefde dan geen uitspraak te doen over beperkingen in de bruikbaarheid,
over de frekwentie van het reële gebruik, enz. Per begrip werden alle opgegeven woorden verzameld en, met uitzondering van de unica, werden die aan
dezelfde proefpersonen voorgelegd. Pas in dit stadium, waarin de proefpersonen dus geconfronteerd werden met alle woorden waarvan redelijkerwijs
verondersteld mag worden dat ze in het plaatselijk dialect voorkomen (plus
eventueel nog wat niet bruikbare woorden die toch door meer dan één
persoon werden opgegeven), kregen ze de vraag voorgelegd welk(e) van die
woorden ze zelf zouden gebruiken in contacten met buurlui e.d. Er waren
nog twee andere vragen, nl.:
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- zijn de opgegeven woorden ook allemaal bruikbaar met de opgegeven
betekenis (zo neen, wat betekenen ze dan eventueel wel?);
- zijn de woorden 'oud' of 'jong'?
De voorgestelde procedure in twee ronden zal, zoals alle mogelijke andere,
wel nadelen hebben, maar een evident voordeel is zeker dat kennis en eigen
voorkeur van de informant in principe gescheiden worden, en duidelijker in
beeld komen dan op de klassieke 'eenvoudiger' manier van vraagstellen:
- Aan de ene kant krijgen we een (vrij) accuraat beeld van de kennis van de
informant i.v.m. zijn eigen dialect, dat van zijn medebewoners, en bovendien waarschijnlijk ook van de generatie(s) die voorafgaat (-gaan): het is
heel goed denkbaar (en in de praktijk is het duidelijk ook zo gelopen) dat
mensen ook woorden opgeven die nog wel bij hun ouders of grootouders in
gebruik waren, maar ondertussen verdwenen zijn.
- Aan de andere kant worden de beperkingen van het geheugen gecompenseerd doordat de woorden 'waar men niet op kon komen' met heel grote
waarschijnlijkheid wel door andere informanten zijn opgegeven. In de
tweede ronde kan de zegspersoon maximaal reflecteren over de vraag wat
hij/zij in ideale (normale?) omstandigheden zou (willen) gebruiken. De
toevoeging tussen haakjes van 'willen' is niet gratuit: we moeten voor ogen
houden dat elke uitspraak over de gebruikte taalvormen in bepaalde mate aan
idealisering onderhevig is: de antwoorden op de gebruiksvraag betreffen het
gerapporteerde gebruik. De gebruikte procedure geeft m.i. meer garanties dat
daarmee het echte gebruik benaderd wordt, maar zekerheid is met geen enkel
type van enquête te bereiken.

2.2. De onderzoeksitems
Uit het verzamelde materiaal hebben we al die woordparen geselecteerd
waarvan de twee leden door ten minste 80% van de ondervraagden bruikbaar
werden geacht. Op basis van de drie boven voorgestelde linguïstische
variabelen (jong-oud, +/-Frans en +/-Nederlands) kunnen we maximaal
16 verschillende types verwachten, cf. tabel 1:
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Tabel 1
Overzicht van mogelijke types van woordparen.
Jong
+N-F
+N-F
+N-F
+N-F

-N-F
-N-F
-N-F
-N-F

Oud
+N-F
-N-F
-N+F
+N+F
+N-F

-N-F
-N+F
+N+F

Jong
-N+F
-N+F
-N+F
-N+F
+N+F
+N+F
+N+F
+N+F

Oud
+N-F

-N-F
-N+F
+N+F
+N-F

-N-F
-N+F
+N+F

Die types komen lang niet allemaal in het materiaal voor; eigenlijk zijn er
maar drie die vrij frekwent gerepresenteerd worden, en die hebben allemaal
een jongere variant met het kenmerk +N-F. Het oudere woord kan dezelfde
specificatie +N-F hebben; de twee andere mogelijkheden zijn: -N-F en N+F.
Weinig frekwente types zijn dan nog: twee keer -N-F (m.a.w. zowel het
oude als het nieuwe woord is een 'echt' dialectwoord): 4 paren in Hasselt en
4 in Tessenderlo; twee keer -N+F: een keer in Hasselt en ook een keer in
Tessenderlo, en ten slotte jong - N - F tegenover oud -N+F: drie paren in
Hasselt. Alle paren worden opgesomd in bijlage 1.
Buiten beschouwing heb ik hierbij de 'dubieuze' paren kresj- (kinder-)
kribbe en horloge-uurwerk in Hoboken gelaten (cf. boven: 1.2. La.).
In alle geval blijkt heel duidelijk dat de vernieuwing in de hedendaagse
dialectwoordenschat in België vrijwel uitsluitend in de richting van de ST
gaat: in Hoboken hebben 41 van de 43 woordparen als jongere variant een
element dat zonder enig twijfel bij het Nederlands aansluit, in Hasselt is dat
voor 28 van de 36 paren het geval, en in Tessenderlo voor 36 van de 41.
3. BESPREKING VAN DE LINGUÏSTISCHE VARIABELEN
3.1. 'Franse' woorden: ook in het dialect gemeden?
Zoals in 1.2.1. opgemerkt, is de status van leenwoord (of bastaardwoord),
vooral dan als de vreemde achtergrond Frans is, allesbehalve van aard om
woorden populair te maken in de ST in Vlaanderen. Een intuïtieve (naïeve)
hypothese is dan ook dat die factor ook in het dialect van belang zal zijn,
meer bepaald dat dergelijke woorden makkelijker dan andere door nieuwe,
niet-franse elementen vervangen zullen worden.
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Voor alle drie de enquêtes hebben we behoorlijk wat materiaal, dat we
samenvatten in tabel 2. Daarin staan de globale resultaten (alle woordparen
samen) zowel voor de opgaven (in de eerste ronde van de enquête) als voor
het gerapporteerd gebruik, uitgesplitst naar de vier leeftijdsgroepen. Om de
drie enquêtes vergelijkbaar te houden (het gaat immers telkens om verschillende aantallen woordparen), hebben we hier (net als in de meeste volgende
tabellen) percentages berekend, op een maximum dat gelijk is aan het aantal
woordparen (tussen haakjes toegevoegd) vermenigvuldigd met 20 (het aantal
informanten per leeftijdsgroep).
Tabel 2
Percentages voor bekendheid en gebruik van de oude woorden (deeltabel I)
met resp. het kenmerk -N-F (A) en -N+F (B), en van hun nieuwere alternanten (deeltabel II); de laatste hebben allemaal het kenmerk +N-F.
ken.

9)
L2(25-32)
geb. ken. geb.

L3(40-48) L4(55-65)
ken. geb. ken. geb.

Deeltabel I
Hoboken A (17)
B (9)
Hasselt
A (13)
B (12)
Tess.lo
A (20)
B (9)

60
60,3
65,6 75,6
22,3 46,5
16,7 33,3
31,2 42,7
37,8 47,2

65,3 69,4 82,4 85,3 82,4 93,2
95
80
78,3 85
96 100
54,6 77,7 58,5 71,2 63,5 83,5
49,6 66,2 55,8 72,5 69,6 86,2
51,5
47
50,5 56,7 66,7 64
51,7 50,6 56,1 62,8 56,1 55

Deeltabel n
Hoboken A
B
Hasselt
A
B
Tess.lo
A
B

71,2 64,1
77,8 62,2
66,9 68,8
72,1 86,2
57,2 61,7
49,4 51,7

65,6
67,2
35,8
50
51,2
47,2

(17)
(9)
(13)
(12)
(20)
(9)

60
52,2
46,5
65,4
44,5
46,1

62,4 43,5
69,4 41,7
37,7 43,8
55,8 60,4
35,7 24,5
36,1 27,8

56,2 41,5
51,1 26
23,8 23,5
30,4 35
27,2 13,7
36,7 18,3

Tabel 2 vertoont een tot de verbeelding sprekende eenduidigheid: de voorgestelde hypothese wordt in de verste verte niet gesteund door het cijfermateriaal: per onderscheiden deelgroep treffen we vrijwel altijd dezelfde verhoudingen aan tussen de vier gepresenteerde cijfers: grosso modo komt dat
neer op een stijging van de gebruikscijfers van de oude woorden t.o.v. de
'kenniscijfers', en zelfs de verhoudingen zijn bij de A-woorden en de
B-woorden (dus resp. de niet-Franse en de Franse) praktisch gelijk. Anders
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uitgedrukt: ongeacht de relatie t.o.v. het Frans zijn de oude woorden in
alle leeftijdsgroepen erg populair: ook heel wat mensen die de woorden in
kwestie in eerste instantie niet hadden opgegeven, bekennen zich er in de
tweede ronde alsnog toe. De enige vrij markante uitzondering vormt de oudste leeftijdsgroep in Tessenderlo, maar daar is de daling in de gebruikscijfers
t.o.v. de initieel opgegeven aantallen zowel bij de Franse als bij de nietFranse woorden aanwezig.
Wat de nieuwere varianten (zoals gezegd allemaal te associëren met
de ST) betreft, die gaan in Hoboken en in Tessenderlo in het gebruik
telkens min of meer aanzienlijk achteruit (een uitzondering vormen alweer
voor beide deelgroepen van woorden de jongsten, waar het aantal heel
lichtjes stijgt). In Hasselt treffen we een ander beeld aan: daar gaan de
gebruikscijfers de hoogte in, zowel voor de alternatieven van de A- als van
de B-woorden.
Hoewel het materiaal dus niet helemaal eenduidig is over de verschillende
enquêtes heen, kan zonder restrictie besloten worden: het feit dat een dialectwoord aan het Frans ontleend is, en goed als leenwoord herkenbaar is, is
geen speciale reden om precies dat woord te gaan vermijden in het dialectgebruik: zelfs als er een aanvaardbaar alternatief wordt geboden, nl. dat wat
in de ST gebruikelijk is, blijft het besef dat het woord vanouds in het dialect
gebruikt werd evenzeer als bij de andere woorden met alternant doorspelen.
'Franse' woorden maken m.a.w. integraal en op gelijke voet met autochtone
deel uit van de woordenschat, en genieten dezelfde positieve gevoelens.
3.2. Oude en nieuwe woorden: is dat een reële oppositie?
Onder punt 1.2.2. is er al op gewezen dat de specificatie 'oud' tegenover
^ nieuw' voor een woord een erg relatieve zaak is: de grens van ten minste
een kwart eensgezinde opgaven door de proefpersonen is daarbij volledig
willekeurig getrokken. Er zijn dus ten minste twee vragen die we ons moeten
stellen: is de zo gestelde grens niet te laag, en bovendien: hebben de
uitspraken van de proefpersonen wel de waarde die we eraan toekennen,
m.a.w. zijn de woorden die zo als jong resp. oud worden gekarakteriseerd
dat inderdaad ook? Om ten minste enig zicht te krijgen op deze materie heb
ik voor de 'oude' woorden in eerste instantie twee deelverzamelingen
bekeken:
a. Die woorden die door minder dan 10 informanten spontaan zijn opgegeven in de eerste ronde; we mogen aannemen dat die weinig bekende
woorden inderdaad een kwijnend bestaan lijden in het hedendaagse dialect,
dat ze m.a.w. marginaal geworden zijn, en dus ten volle de naam 'oud' ver-
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dienen. We vonden zo 20 woorden, nl. telkens 7 in Hoboken en Hasselt, en
6 in Tessenderlo.
b. De woorden met de hoogste bekendheidsscores; om een maximale vergelijkbaarheid te verkrijgen heb ik uit elk van de drie enquêtes een gelijk
aantal gevallen genomen (dus 7-7-6).
Van die twee deelverzamelingen is onderzocht hoe dikwijls ze door elk van
de leeftijdscategorieën a. spontaan opgegeven zijn, en b. als eigen gebruik
aangeduid. Opgeteld krijgen we dan de volgende cijfers, met daarbij de
relatieve distributie, d.w.z. het percentage van de absolute aantallen t.o.v.
de maxima (400: 20 items, telkens bij 20 proefpersonen per leeftijdscategorie):
Tabel 3
Kennis en gebruik van zeldzame en frekwentere oude woorden
LI
L2
1. Zeldzame : kennis
17( 4,2)
4( 1,0)
gebruik 17( 4,2)
37( 9,2)
2. Frekwente: kennis 130(32,5) 235(58,7)
gebruik 153(38,2) 226(56,5)

L3
43(10,7)
70(27,5)
277(69,2)
286(71,5)

L4
58(16,5)
128(32,0)
322(80,5)
305(76,2)

Het beeld wekt weer bijzonder veel vertrouwen: de zeldzame woorden zijn
spontaan nog in enige mate bekend bij de twee oudste leeftijdscategorieën, en
bij dezelfde groepen geeft nog meer dan een kwart ze als eigen gebruik op;
het is overigens heel goed denkbaar dat de hogere scores voor het gebruik
een gevolg zijn van een nostalgische reflex, een streven naar het 'echte'
dialect, wat vrij algemeen met oudere vormen geassocieerd wordt.
Zo'n nostalgische reflex blijkt er veel minder te bestaan t.a.v. de frekwentere woorden, die voor alle leeftijdsgroepen praktisch dezelfde kwoteringen
krijgen t.a.v. de twee vragen (bekendheid en eigen gebruik). Maar overigens
constateren we hetzelfde: een drastische vermindering van de gebruiksscores
naarmate we van de oudste groep naar de jongsten afdalen, met weer een
serieuze breuk tussen L3 en L2. We menen uit deze cijfers te kunnen afleiden
dat de als oud gesignaleerde woorden, ook die die nog een behoorlijke gebruiksfrekwentie scoren, die naam inderdaad verdienen: het zijn woorden
die met de oudere groepen van gebruikers geassocieerd worden, en die
waarschijnlijk geleidelijk aan uit de taal verdwijnen (tenzij er, zoals we
verderop (punt 4.2.) zullen betogen, een nieuwe registerwaarde mee geassocieerd kan worden).
Opgemerkt moet nog worden dat een gelijkaardig onderzoek naar de
'nieuwe' woorden niet uit te voeren is, omdat die, voor zover ze als bruik-
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baar ervaren worden (en dat zijn de enige die in de beschouwing mogen
worden betrokken), vrijwel gelijke distributiewaarden vertonen.
Tot slot geef ik nog een tabel met een overzicht van het hele materiaal aan
oude en nieuwe woorden (cf. bijlage 2). Aangezien de aantallen per enquête
nogal uiteenlopen (in Hoboken zijn er resp. 35 en 22, in Hasselt 29 en 27,
en in Tessenderlo 22 en 11), geef ik weer percentages t.a.v. het theoretische
maximum (aantal woorden vermenigvuldigd met het aantal proefpersonen
per groep: 20).
Tabel 4
Kennis en gebruik van oude (deeltabel I) en jonge (deeltabel II) woorden.
Deeltabel I
Hoboken (35)
Hasselt

(29)

Tess.lo

(22)

Deeltabel n
Hoboken (22)
Hasselt

(27)

Tess.lo

(11)

LI

L2

L3

L4

kennis
gebruik
kennis
gebruik
kennis
gebruik

23
24
6
10
13
15

36
30
24
34
25
22

46
48
33
40
31
40

56
53
48
48
38
36

kennis
gebruik
kennis
gebruik
kennis
gebruik

80
73
47
54
58
53

76
70
25
35
43
37

77
56
27
31
30
18

67
48
15
13
31
13

Wat de oude woorden betreft is er in de drie dialecten een bijna perfecte
leeftijdsgradatie, zowel wat de initiële opgaven als wat het gerapporteerde
gebruik betreft; alleen de scores voor het gebruik van de oudste leeftijdsgroep
in Tessenderlo springen uit de band t.o.v. die van L3.
Het omgekeerde kan zeker voor Hasselt en Tessenderlo, in iets mindere
mate toch ook voor Hoboken gesteld worden wat het gebruik van de jonge
woorden betreft: die komen vooral bij de jongsten (de studerenden) voor;
merkwaardig is de vergelijking van kennis- en gebruikscijfers, waarbij de
jongste groepen zich anders gedragen dan de twee oudere categorieën: bij de
jongeren is er in Hoboken en Tessenderlo een lichte daling van de gebruiksscores, in Hasselt zelfs een behoorlijke stijging; bij de ouderen is dat in
Hoboken en Tessenderlo een flinke daling geworden, in Hasselt blijven ze
vrijwel gelijk. Een indicatie toch wel dat de nieuwe woorden pas vrij recent
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als volwaardige alternatieven erkend zijn geraakt, en dus vooral bij de
ouderen nog wel wat antireacties losmaken, zeker als, zoals in dit onderzoek
gebeurd is, ook andere 'volwaardige' dialectvarianten worden aangeboden.
Samengevat kunnen we stellen dat het bewustzijn van de relatieve
ouderdom van woorden in het dialect reëel is, en dat ouderen en jongeren
in de gemeenschap tegenover die woorden ook anders reageren.
4. SOCIALE DIMENSIES VAN DE LEXICALE VERANDERING IN
DIALECTEN
4.1. Persoonlijkheidskenmerken van de taalgebruikers
We kunnen ons nu de vraag stellen of de vernieuwing in de woordenschat
volgens bekende sociolinguïstische patronen verloopt. Uiteraard rijst daarbij
het probleem van de representativiteit van onze steekproef. Zoals al gezegd:
alles bijeen zijn 240 personen ondervraagd, gelijk verdeeld over vier leeftijdsgroepen en de twee sexen; daarbij zijn de volwassen mannen nog eens
gelijk verdeeld over twee duidelijk gescheiden sociale groepen, op basis van
hun beroepsbezigheden, en de vrouwen naargelang ze al dan niet buitenshuis
werkzaam zijn. Wat de laatsten betreft zijn uitsluitend informanten gekozen
die qua sociaal profiel met de lagere arbeidsklasse van de mannen overeenkomen. Dat betekent dus dat geen vergelijking te maken is tussen de groepen
mannen en vrouwen in hun geheel, maar wel tussen de lagere beroepsgroep
van de mannen en de vrouwen die een beroep uitoefenen.
Voor een onderzoek van de eventuele invloed van alle genoemde persoonlijkheidskenmerken heb ik al die woordparen genomen waarvan ten minste
één lid door een grote groep informanten als oud of als jong aangeduid is,
terwijl het tweede of neutraal is, of de andere specificatie krijgt. Dat levert
ons voor de gebruiksscores de volgende samenvattende tabel op:
Tabel 5
Aandeel van oude(re) en jonge(re) woorden in de drie enquêtes te zamen,
uitgesplitst naar groepen.
oude w.
nieuwe w.
% nieuwe w.

LI
L2
L3
L4 MH ML V+B V-B
293 505 741 861 800 921 855 847
727 562 453 312 516 329 546 411
71,3 52,7 37,9 26,6 39,2 26,3 39,0 32,7

Het beeld van tabel 5 is uiterst eenvoudig te interpreteren: de vernieuwing
in het dialect doet zich als een bijzonder gelijkmatig gradueel proces voor:
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tussen de vier leeftijdsgroepen is er telkens een verschil van 10 a 15%.
Natuurlijk is dat theoretisch nog op twee manieren te interpeteren:
- hetzij in die zin dat de vernieuwing (zoals we gezien hebben grotendeels
naar de Nederlandse ST toe) schoorvoetend begonnen is bij de nu zestigjarigen, en heel geleidelijk aan kracht heeft gewonnen en nog steeds wint
('generation grading' proces);
- hetzij zo dat jongeren, vooral op school, onder invloed komen van de
daar gepropageerde ST, en er in eerste instantie de invloed van ondergaan;
die invloed vermindert dan geleidelijk naarmate de sprekers ouder worden,
zodat het aloude dialect voor een groot deel zijn rechten herwint ('age
grading' proces).
Heel goed mogelijk is natuurlijk ook dat een combinatie van die twee
processen aan het werk is; het onderzoek zoals dat gelopen is kan daarover
geen uitsluitsel bieden (in de grond is enkel een longitudinaal onderzoek over
verschillende decennia in staat om op die vraag een behoorlijk antwoord te
geven).
Zoals te verwachten was, is de vernieuwing het sterkste bij de hogere beroepsgroepen: mensen uit lagere categorieën houden aanzienlijk sterker aan
het oude taaigoed vast. Het verschil is significant op het .001 -niveau:
p=48.19; de coëfficiënt van Yule, die de sterkte van factoren uitzet op een
schaal tussen 0 en 1, wijst .29 aan.
Minder groot, maar toch ook behoorlijk significant (.005 - niveau) is het
verschil tussen vrouwen met en zonder beroepspraktijk buitenshuis: de eerste
groep is duidelijk gevoeliger voor vernieuwing dan de tweede (p=l 1.44 : de
Yule-coëfficiënt bedraagt .14).
Ten slotte is er dan nog het verschil tussen mannen en vrouwen, althans
voor zover we dat in dit onderzoek kunnen nagaan: zoals gezegd kan dat
alleen voor de lagere sociale groepen; het verschil tussen ML en V+B is
vrijwel even sterk als dat tussen MH en ML (significant op het .001 -niveau,
p=41.90; Yule-coëfficiënt .28).
Aangezien het hier om een beperkte deelverzameling gaat, kunnen we dat
natuurlijk niet zomaar op de hele mannelijke resp. vrouwelijke bevolking
projecteren, maar er is ten minste een sterke indicatie dat mannen vernieuwingen van de onderzochte types minder makkelijk in hun taal opnemen dan
vrouwen.
Hoe onvolmaakt het onderzoek ook geweest is, er zal weinig discussie
overblijven dat het sociale patroon bij vernieuwing in Vlaamse dialecten op
dit ogenblik veel gelijkenis vertoont, zelfs vrijwel identiek is met dat van de
keuze voor 'beschaafde, meer formele' elementen in de standaardtaal: ook
daar hebben vrijwel steeds de hogere beroepsgroepen een voorsprong op de
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lagere, vrouwen op mannen, en bij de vrouwen die met een eigen beroep op
de huisvrouwen: een indicatie te meer dat vernieuwing in onze dialecten als
een groei naar de beschaafde ST toe moet worden beschreven.

4.2. Verschillen tussen de enquêtes
In de bespreking tot nogtoe is heel duidelijk gebleken dat er bij alle overeenkomsten tussen de drie enquêtes toch ook heel wat verschillen zijn. Een
eenvoudige verklaring zou natuurlijk bij de enquêteurs kunnen liggen, die
nu eenmaal telkens verschillend waren, maar erg waarschijnlijk is dit niet: de
rol van de enquêteurs was uitermate bescheiden: in de eerste ronde werd
gewerkt met afbeeldingen, en voor die items waarbij dat onmogelijk was
(abstracta e.d.) met uitgetypte omschrijvingen; in de tweede ronde kregen de
informanten een blad met de genoteerde varianten thuis bezorgd, en die
konden ze volledig volgens eigen ritme, en in alle geval helemaal zelfstandig,
invullen. Het is ten minste waarschijnlijk dat significante verschillen in
distributie van oude/nieuwe woorden bij de informanten moeten liggen, meer
bepaald in de manier waarop die het gebruik van die woorden in hun respectieve gemeenschap evalueren. Wat dat betreft zijn die gemeenschappen wel
verschillend genoeg om als differentiërende factor in aanmerking te worden
genomen: zoals gezegd behoort Hoboken tot de grootste Vlaamse agglomeratie; daarbij blijkt een heel groot deel van de ingezetenen trouwens uit
andere deelgemeenten te komen; Hasselt is een middelgrote provinciestad,
en Tessenderlo een sterk geïndustrialiseerde plattelandsgemeente. Zoals in
1.2.2. al even aangeduid, kan met die status een min of meer grote diversificatie van de bevolking geassocieerd worden, en parallel (eventueel) een min
of meer sterke geleding van het effectieve taalgebruik in sociale taalkringen
en registers.
Een en ander blijft natuurlijk sterk hypothetisch, en een analyse op basis
van die wankele gegevens kan niet anders dan tentatief zijn. We beperken
de beschrijving tot de leeftijdsgradatie bij het gerapporteerde gebruik van
oude resp. nieuwe woorden in de drie dialecten. Tabel 6 geeft in percenten
het aandeel van de vermeldingen van resp. oude (deeltabel I) en nieuwe
(deeltabel II) woorden in de 4 leeftijdsgroepen.
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Tabel 6
Relatief aandeel van de vermeldingen van oude en nieuwe woorden in de
drie enquêtes:
LI
Deeltabel I: oude woorden
Hoboken (35)
24,0
Hasselt
(29)
10,0
(22)
15,2
Tess.lo

L2

L3

L4

30,3
34,1
21,6

47,6
40,0
39,5

52,7
57,8
35,7

Deeltabel II: nieuwe woorden
48,2
56,1
Hoboken (22)
72,7
70,5
Hasselt
(27)
53,0
30,9
13,3
31,5
52,7
17,7
12,7
Tess.lo
37,3
(11)
Wat allereerst opvalt, is dat de nieuwe woorden in Hoboken relatief (t.o.v.
de twee andere) in alle leeftijdscategorieën bijzonder sterk staan, zonder dat
daarom de oude een kleinere populariteit hebben, integendeel: vooral de
jongste informanten vallen op, doordat ze die oude woorden nog bijna in een
kwart van de gevallen een gunstige beoordeling geven. Een bijna zekere
conclusie uit die cijfers is, dat de vernieuwing in Hoboken al (veel) langer
aan de gang is dan in de twee andere plaatsen. Speculatief kunnen we daaraan toevoegen, dat het proces in dat dialect tot variatie in het reële gebruik
kan hebben geleid: de alternanten staan voor een groot deel naast elkaar; de
afnemende populariteit van de oude woorden kan dan zo verklaard worden
dat die meer en meer als gemarkeerde vormen tot bepaalde registers beperkt
worden: als oud ervaren woorden zouden bv. wel kunnen passen in sterk
ironiserend taalgebruik, of in vlotte narratieve stijl, e.d., maar niet meer zo
goed in de alledaagse conversatie.
In Hasselt is het beeld iets complexer: nieuwe woorden krijgen alleen bij
de studerenden een meerderheid achter zich, en de oudste groep kan het zich
duidelijk nog veroorloven om ze grotendeels te negeren. Dat wijst in alle
geval op een meer recente vervangingsgolf van oude woorden door ST-termen. De oude woorden zijn in alle leeftijdscategorieën, behalve die van de
studerenden, ongeveer even populair als hun tegenhangers in Hoboken dat
bleken te zijn: ze worden weliswaar met enige aarzeling tot het eigen taalgebruik gerekend (alleen bij de oudsten vormen ze de meerderheid van de opgaven), en waarschijnlijk is dezelfde conclusie als in Hoboken gewettigd: de
oude woorden kunnen tot een speciaal register behoren, en dat wordt steeds
sterker gevoeld naarmate de proefpersonen jonger zijn.

89

G. De Schutter

Tessenderlo levert voor de nieuwe woorden bijna een copie van wat we
in Hasselt hebben vastgesteld: alleen de allerjongsten rapporteren die woorden in een meerderheid van de gevallen, en voor de rest is er een heel sterke
daling van de populariteit naar de ouderen toe; alleen is het zo dat die in
Tessenderlo al bij L3 tot een dieptepunt leidt (beneden 20%); de conclusie
kan dan ook heel eenvoudig gehouden worden: de huidige vemieuwingsgolf
in de woordenschat is van heel recente datum, en de nieuwe woorden zijn
nog altijd bedreigd in die zin dat ze alleen de jongste -en waarschijnlijk nog
niet taalvaste- sprekers hebben kunnen overtuigen. Een aspect daarbij is, dat
er ook heel weinig 'nieuwe' woorden als bruikbaar worden aanvaard. Wat
de als oud ervaren woorden betreft, die hebben helemaal geen vaste basis
meer: ook de oudste informanten komen al beneden 40%.
Het verschil tussen Tessenderlo en Hasselt is alles tezamen ten hoogste
gradueel wat de nieuwe woorden betreft, terwijl Hoboken, zoals gezien, op
dat gebied fundamenteel heel anders reageert. De verschillende behandeling
van als oud ervaren woorden is minder uitgesproken: ten hoogste kan tentatief een lijn getrokken worden tussen Hoboken en Hasselt enerzijds, Tessenderlo anderzijds: de eerste twee dialecten, waarschijnlijk niet toevallig stadsdialecten, vinden (voorlopig?) een nieuw emplooi voor hun afdankertjes,
waardoor die waarschijnlijk nog een hele tijd kunnen meedraaien als registervarianten. Tessenderlo, waarvan we mogen aannemen dat het dialect er
minder sociaal gestructureerd is, blijkt zijn oude woorden vlugger helemaal
kwijt te geraken.
De resultaten worden hier, zoals gezegd, met heel veel omzichtigheid
voorgesteld: definitieve conclusies kunnen alleen op basis van vergelijking
met veel meer materiaal geformuleerd worden; aan de andere kant komen
ze wel heel goed overeen met intuïties van taaibeschouwers i.v.m. de status
en het 'leven' van dialecten:
- Het feit dat stadsdialecten, vooral dan de dialecten van grote en/of
belangrijke steden meer (en vroeger) openstaan voor vernieuwing, voornamelijk vanuit de heersende cultuurtaal (tot enkele generaties geleden in
Vlaanderen vrijwel uitsluitend het Frans, sedertdien in toenemende mate de
Nederlandse ST, eventueel met een Belgisch sausje overgoten); in dit opzicht
zijn zowel de grote verschillen tussen Hoboken en Hasselt/Tessenderlo, als
die tussen de twee laatstgenoemde dialecten heel goed te interpreteren.
- Het feit dat stadsdialecten zowel sociaal als wat gebruiksmogelijkheden
betreft sterker geleed zijn; m.a.w. dat met specifieke gebruikswijzen bepaalde taaleigenaardigheden verbonden zijn; daarmee kan de andere behandeling
van 'oude' woorden resp. in Hoboken/Hasselt en in Tessenderlo verbonden
worden. Het idee is dan dat rurale dialecten en die van relatief kleine
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gemeenschappen meer homogeen zullen zijn dan stadstalen; in dat perspectief past ook de waarneming dat er relatief veel minder woorden zijn in
Tessenderlo die van de informanten zowel het label 'nieuw' als 'bruikbaar'
krijgen.
Het is natuurlijk jammer dat geen materiaal ter beschikking is i.v.m. de
taal van niet-geïndustrialiseerde gemeenschappen. De hypothese leidt tot de
veronderstelling, dat de taaivernieuwing daar nog minder ingrijpend zal zijn
dan in Tessenderlo, en bovendien, voor zover ze toch voorkomt, minder tot
echte taaivariatie zal leiden. Een indicatie dat dat zo is, vinden we ten minste
voor de eerste veronderstelling in het materiaal dat in een vroegere (en anders
geconcipieerde) enquête is bijeengebracht in Vrasene (cf. C. Van der Roost
en Y. Vergauwen, 1976), die nauwelijks aansluiting bij de woordenschat
van de ST aan het licht bracht; cf. ook G. De Schutter 1980, blz. 189.
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BIJLAGE 1: De onderzochte woordparen.

1. -N-F tegenover +N-F:
a. Hoboken:
puit-kikker, moldener-meikever, pisbloem-paardebloem, blokken-kloempen, (loop)ren-(kinder)boks, opneemvod-dweil, touter-schommel, troep-leger, (frit)pot-(friet)ketel, prespot-snelkoker, regenfrak-regenjas,
zwemdok-zwembad, voorjaar-lente, najaar-herfst,
smoren-roken, koffie maken-zetten, bekans(t)-bijna
b. Hasselt:

a.Tessenderlo:

pepel(eer)-vlinder, biezap-meikever, kas-kaars, kebasknikker, troep-leger, (kool)pet-(kool)mijn, zwemdokzwembad, foto's trekken-maken, waagen-wegen, opgang-lente, bijs-onweer, klets-kou, (lang)snuitnieuwsgierige
mulder-meikever, LVbeestje-LHbeestje, mutte(ke)kalf(ke), zoeg-zeug, iegel-egel, muurzeiker-mier,
power-prei, (kool)putter-mijnwerker, (kool)put-mijn,
troep-leger, hool-klomp, opneemvod-dweil, zeisiezeis, vlieger-vliegtuig, voorjaar(-tijd)-lente, najaarherfst, koffie maken-zetten, komend(e)-volgend(e),
bekans(t)-bijna, vantijd-soms

2. -N+F tegenover +N-F:
a. Hoboken:
(kinder)vwatuur-kinderwagen, s(j)akos(j)-handtas,
bra(n)zelet-armband, boezjie-kaars, zolozjie-dierentuin, allumeur-aansteker, diksjenèèr-woordenboek,
kurjeus-nieuwsgierig, ambetant-vervelend
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b. Hasselt:

vitternèèr-veearts, foelarke-sjal(leke), brasselet-armband, garderoap-kleerkas, sjambrang-deurstijl, bozjiekaars, sandriejee-as(se)bak, perzong-gevang(enis),
assenseur-lift, diksjenèèr-woordenboek (zowel verklarend als vertalend), petent-(fiets)plaat

c. Tessenderlo:

legume-groente, sjambrang-(deur)stijl, mallet-boekentas, frigo-ijskas(t), brikè-aansteker, diksjenèèr-woordenboek (zowel verklarend als vertalend), kerjeusnieuwsgierig, ambetant-onnozel

3. Andere combinaties (of onduidelijk):
a. Hoboken:
(school)meester-onderwijzer, sjerp-sjal, seu(r)zedeken, tember-postzegel, almanak-kalender, ijskaskoelkas, vlo-fiets, brommer-bromfiets, vliegmachienvliegtuig, kodak-fototoestel, muug-beu, sjottenvoetballen, foto's trekken-maken, kazak-boekentas,
seriene-seringen, (kinder)kresj-(kinder)kribbe, horlogeuurwerk
b. Hasselt:

majo-bad-(zwem)kostuum, nondedzjuke-strikske,
tasjlamp-pitslamp, sjekrèbloem-pisbloem, bosieltjesmeeklekskes, (voetbal)trè-plein, timber-postzegel,
poepjee-(paarde-)molen, motosieklet-moto, vliegmasjien-vlieger, verkadechets-klets

c. Tessenderlo:

power-porei, sazzie-deken, zjat-tas, zei-zift, sjaretbuggie, kabas-boekentas, tember-postzegel, almanakkalender, motosieklet-moto, sjotten-voetballen, muugbeu, sebiet-drek(t)
BIJLAGE 2: Oude en jonge woorden.

1. Oude woorden:
- Hoboken:
Weinig gebruikte: veu(r)s, kollebloem, patatfrutpot, mismerrie, brikè,
gran bazar, sewijle
Veel gebruikte:

seu(r)ze, boezjie, kazak, kodak, sjotten, kurjeus, muug

Andere:

moldeneer, groot(e)moe, groot(e)va, sjambran, zjat,
almanak, legumen, zolozjie, troep, mots(j)iklet,
vliegmachien, impermeabel, diksjenèèr, veurjaar,
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uitkom, het botten van 't blad, vallen van de blaren,
gesproken dagblad, koffie opschenken
- Hasselt:
Weinig gebruikte: otomobiel, portretten maken, vallen van de blaar,
mierzeker, strontstek, kengervwatuur, vareuse
Veelgebruikte:
Andere:

vitterner, troep, majo, pipeleer, biezap, brasselet,
diksjenèèr
enslevreuke, opgang, mam, pots, tasjlamp, sjekrè(slet)bloem, allumeur, assenseur, garderoap, boezjie, sandriejee, motosieklet, diksjenèèr, empermeabel

- Tessenderlo:
Weinig gebruikte: zjozemiene, scholmester, voreus, bra(n)zelet, durbuze,
bedieëme
Veel gebruikte:

mulder, mutte(ke), hooi, vlo, diksjenèèr, sjotten

Andere:

vus, zoeg, zei, sjambrang, mallet, temper, diksjenèèr,
vurjower, bamis

2. Jonge woorden:
-Hoboken:
kikker, meikever, klaproos, leraar, armband, deken,
tas, boekentas, postzegel, dierentuin, leger, fiets, bromfiets, moto, vliegtuig, aansteker, living, woordenboek,
supermarkt, lente, herfst, voetballen
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- Hasselt:

bomma, bompa, misdienaar, veearts, pullover, vlinder,
pull, meikever, kikker, appelmoes, lekstok, slagroom,
kaars, tas, meiklekskes, voetbalplein, boekentas, knikker, leger, brievenbus, gevangenis, aansteker, lift,
schommel, lente, herfst, soms

- Tessenderlo:

kikker, meikever, kalf, mijnwerker, regenjas, dweil,
deken, herfst, mier, tas, lente

'Zijn'-kuituur moet niet wezen
JoDaan

Onder de titel 'Wezen en zijn' heeft De Rooij in Tabu 16 (1986,295-309) het
artikel van Van Haeringen uit 1954, 'Zijn en wezen', onderbouwd en aangevuld. Ook Van Haeringen heeft de regionale spreiding in het gebruik van de
beide werkwoorden en het verschil in waardering onderkend. Dit laatste
heeft indertijd weinig indruk op me gemaakt, vooral doordat zijn enkele
voorbeelden niet aan neutrale taal ontleend waren. Enkele jaren later deed
zich iets voor dat me beter liet begrijpen waarop hij had gedoeld. Als dochter
van een Noordhollandse moeder en een Friese vader moet ik al van huis uit
een 'wezen'-zegger geweest zijn. Mijn leraar Nederlands en mijn hoogleraar
Nederlandse taalkunde, beide uit Friesland afkomstig, hebben zover ik me
kan herinneren nooit over een statusverschil tussen beide woorden gesproken. Maar in de jaren zestig wees een cursist van een middelbare opleiding,
in Rotterdam, me erop dat ik niet beschaafd sprak, omdat ik 'zo vaak wezen
gebruikte'. Met de woorden van Van Haeringen spreek ik dus 'volkstaal' of
misschien beter gezegd een spreektaal waarin wat regionale resten zijn blijven hangen.
De voorkeur van de jongeren voor 'zijn', door Van Haeringen op blz. 169
van zijn artikel vermeld, kan medeverantwoordelijk zijn voor de toename van
'zijn', vooral in Zuid-Holland, zoals kaart 2 in het artikel van De Rooij
demonstreert. De vraag naar de herkomst van dergelijke voorkeuren intrigeert me telkens weer. Stroop (1970) heeft een aannemelijke verklaring
gegeven voor de voorkeur voor de rode volgorde (liever 'heb gekregen' dan
'gekregen heb'), de voorkeur voor 'zijn' zou ook ontstaan kunnen zijn door
de grotere frequentie in de aanbieding, die door De Rooij met een aantal
cijfers aangetoond wordt. Maar wordt dat ook door 'gezagsdragers' ondersteund, zoals met de rode volgorde het geval was? Wat zal er straks dan gebeuren met de verschillende Nederlandse woorden voor het begrip 'met
spoed'? Het valt me al enige jaren op dat in de media voorkeur is voor 'snel'.
Tijdens STER-reclames zul je niet horen 'vlug' of 'gauw', het is altijd 'snel'.
Wat en wie zit achter dergelijke verschijnselen?
Het is ondenkbaar dat we bij 'zijn' moeten denken aan een 'Vlaamse'
expansie. Bewust zal de randstedeling niets ontlenen aan dat kinderlijke taaltje van de Vlamingen, misschien zet hij zich met de keuze voor 'zijn' wel af
tegen de knauwers van noord en oost. Maar ook dit lijkt niet erg waarschijn-
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lijk. Mijn vraag blijft hoe de Hollander zich bewust is of bewust is geworden
van een zijn/wezen konflikt. De Rooij stelt vast dat de laaggekwalificeerde
sprekers uit het corpus De Jong een hogere ' wezen'-frekwentie hebben dan
de hooggekwalificeerde, maar over de regionale herkomst van deze sprekers
wordt geen informatie gegeven. Bij een beoordeling van de frekwentie verhoudingen van 'wezen' en 'zijn' verdient een kombinatie van de faktoren
'stijl' en 'herkomst' de voorkeur, zoals de kaartjes en de literatuuropgaven in
dit artikel duidelijk maken.
Het is misschien niet belangrijk de herkomst van voorkeuren als die voor
de rode volgorde en 'zijn' na te pluizen, maar taalsociologie en -psychologie
zouden zich best eens kunnen bezighouden met een onderzoek naar de
totstandkoming van dergelijke voorkeuren. Het beginpunt kan belangrijk zijn
- als het er is -, maar de wijze van uitstroming in de massa is van het
grootste gewicht. Eenvoud en eenduidigheid krijgen de meeste aanhang.
Rode boven groene volgorde, zijn boven wezen, kollektieven met een enkelvoudige werkwoordsvorm boven verantwoorde nuancering. Alleen het volk
aan de onderkant en de dichters aan de periferie zijn vrij hun eigen voorkeur
te volgen, het volk wordt geminacht om zijn onkunde, de dichters verheven
om hun kreativiteit.
Een klein probleempje van De Rooij kan ik oplossen, maar hij had het
mogelijk ook wel zelf gekund als hij beter had gelezen. Op blz. 301 veronderstelt hij dat Meertens en Kaiser de infinitief 'wezen' op Urk over het
hoofd gezien hebben. De beide overledenen wisten heel weinig van het Urks
en kunnen voor deze omissie niet verantwoordelijk gesteld worden. Op blz.
308, bij het begin van het hoofdstuk, staat dan ook mijn naam, als verantwoordelijk voor dit gedeelte. Maar blz. XII van Inleiding 1 vermeldt dat J.B.
Drewes de eerste verantwoordelijke was. Zijn, bijna onleesbaar geschreven
en ongeordende, materiaal heb ik met de niet te waarderen hulp van Jan
Koffeman tot iets bruikbaars proberen te maken. Het opnemen van 'zijn' op
blz. 321 is een van de ontsporingen, die ons zijn ontgaan. De Woordenlijst
maakt waarschijnlijk dat dit het geval is, want 'wezen' is er wel in opgenomen op blz. 488, 'zijn' ontbreekt op blz. 493. 'Wezen' is dus niet over het
hoofd gezien, maar op blz. 321 heeft waarschijnlijk de 'zijn'-kuituur gewerkt, al vóór 1942.
Barchem
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De Taal van Emigranten in de Verenigde Staten
H.F. Schatz
1. Inleiding

Nederlanders spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Sinds de stichting van de kolonie Nieuw Nederland, in het begin
van de zeventiende eeuw, waren de Nederlanders de belangrijkste bevolkingsgroep in de streek rond New York, ondanks de overname van dit
gebied door de Engelsen in 1644. Slechts langzaam kwam in deze toestand
verandering, want in 1790 was nog 80 procent van de inwoners in een straal
van 80 kilometer rond New York van Nederlandse afkomst (Swierenga,
1985:1).
Toch heeft dit 'land van de onbegrensde mogelijkheden' in het algemeen
op Nederlandse emigranten betrekkelijk weinig aantrekkingskracht uitgeoefend. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland, zelfs
gedurende de grote emigratiegolf in de negentiende eeuw, een bescheiden
aandeel gehad in de enorme emigrantenstroom die in die periode vanuit Europa op gang kwam, vooral onder druk van de slechte economische omstandigheden. Na Frankrijk, België en Luxemburg leverde Nederland tussen 1820
en 1920 het laagste percentage emigranten van Europa. Slechts 380.000
landgenoten trokken in die tijd naar Amerika, een verhouding van gemiddeld
72 op delOO.000 Nederlanders per jaar (Swierenga, 1985:27), terwijl in
totaal zo'n 33 miljoen Europeanen tussen 1821 en 1924 de oversteek naar de
Verenigde Staten waagden (Ligterink, 1981:27).
Na de Tweede Wereldoorlog, toen in Nederland de emigratie van overheidswege werd aangemoedigd, werden onder druk van de stringente Amerikaanse quotabepalingen nog geen honderdduizend emigranten uit Nederland
in de Verenigde Staten toegelaten. Anderen die Nederland de rug toe wilden
keren zochten hun heil dan ook in Australië en Canada, waar minder strenge
immigratiewetgeving van kracht was.
Gedurende de grote emigratiegolf in de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw vestigden de Nederlandse emigranten zich vooral in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Hier stichtten ze een aantal Hollandse
gemeenschappen die voor een deel nog altijd bestaan, hoewel ze een groot
deel van hun homogeen-Hollandse karakter verloren hebben. Deze Hollandse vestigingen leveren belangwekkend materiaal op voor het bestuderen van
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het verloop in taalkeuze en taalgebruik bij emigranten, vooral wat betreft het
gebruik van Nederlands en Nederlandse dialecten.
In 1966 is in de Verenigde Staten door J. Daan en H. Heikens van het
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, nu omgedoopt tot
PJ. Meertens-Instituut, van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een groot aantal bandopnamen gemaakt van Nederlandse emigranten en hun afstammelingen. Dit corpus geluidsbanden werd met steun
van ZWO verzameld "voor het vastleggen van de geschiedenis van het
Nederlands, zijn dialecten en het Fries in de Verenigde Staten, en tevens voor
het vaststellen van de invloed van het Amerikaans op deze talen" (Jaarboek
KNAW, 1966:263). Op het P.J.Meertens-Instituut, waar deze banden
berusten, wordt het materiaal nu systematisch onderzocht om inzicht te
verkrijgen in de processen die de taalkeuze en het taaibehoud of -verlies van
de Nederlandse emigranten hebben beheerst.
2. Het bandmateriaal lüt 1966
Het in 1966 verzamelde geluidsmateriaal beslaat ongeveer 75 uur bandopnamen van 285 verschillende sprekers. Al deze sprekers zijn öf vöör de Eerste
Wereldoorlog naar de Verenigde Staten geëmigreerd, öf kinderen en in sommige gevallen kleinkinderen van emigranten uit die periode. Bij het kiezen
van de proefpersonen was het uitgangspunt dat de emigratie van sprekers of
van hun ouders en grootouders moest hebben plaatsgevonden vöör zich in
Nederland de grote maatschappelijke veranderingen hadden voorgedaan, zoals die zich voltrokken in en na de Eerste Wereldoorlog. Deze veranderingen
hadden een belangrijke invloed op het gebruik en de aard van de dialecten in
Nederland. De verwachting bestond dat het, door het volgen van deze
methode van dataverzameling, mogelijk zou moeten zijn om Nederlandse
dialecten uit een eerder stadium in de Verenigde Staten te betrappen. Deze
verwachting werd ingegeven door het feit dat de emigranten daar niet bloot
hadden gestaan aan allerlei dialectveranderende factoren die in het moederland wèl werkzaam waren geweest.
De sprekers van wie de taal uiteindelijk op de band is vastgelegd, vormen
een divers gezelschap. Er zijn onder hen zowel leden van grotere emigrantengroepen als individuele emigranten of emigrantenkinderen, zowel van
protestantse als van katholieke huize. Behalve sprekers van Nederlands of
een Nederlands dialect zijn er ook Fries-sprekenden in het corpus opgenomen, zodat ook een eventuele vergelijking van 'emigranten-Fries' met het
moderne Fries in Nederland mogelijk is.
De opnamen betreffen informele gesprekken, over onderwerpen die de
sprekers bezig houden. Veelal hebben de gesprekken betrekking op de situa-

98

De Taal van Emigranten in de Verenigde Staten

tie van de Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten en vertellen de informanten hun geschiedenissen en wederwaardigheden. Soms bevat de
opname slechts één spreker, andere keren zijn het er verschillende die samen
een gesprek voeren, terwijl er af en toe ook niet-Nederlands-sprekenden bij
de gesprekken betrokken worden. Behalve de informele gesprekken is van
elke informant de uitspraak van de dagen van de week en het tellen van één
tot vijftien op de band opgenomen. De opnamen zijn gemaakt in negen verschillende plaatsen ~ merendeels negentiende-eeuwse vestigingen — in de
staten Massachussetts, Michigan, Iowa, en Wisconsin.
3. Het bandmateriaal ah 'dialectmusewri
Een van de uitgangspunten bij het verzamelen van de overblijfselen van Nederlands, Nederlandse dialecten en Fries in 1966 was, zoals gezegd, de
gedachte dat dit materiaal interessante informatie zou kunnen bevatten over
'oudere stadia van gesproken taal die in Nederland door invloed van de
standaard niet meer te horen zijn' (Daan, 1984:230). Dit vastleggen van
oudere taalstadia op de band, waar voorheen dergelijke gegevens alleen in
schriftelijke vorm beschikbaar waren, zou als het ware een soort 'dialectmuseum' in de Verenigde Staten kunnen opleveren. Stagnerende dialectverandering in de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld verondersteld in de reconstructie door Daan (1971) van isoglossen op de Noordelijke Veluwe.
Van deze isoglossen wordt aangenomen dat ze verder naar het Oosten zijn
opgeschoven gedurende de periode van honderd jaar tussen 1865 en 1966.
Dit op zich zelf legitieme wetenschappelijke concept was indertijd bij de
onderzoekers zelf ook al aan twijfel onderhevig geworden op grond van de
ervaringen die zij opgedaan hadden bij het maken van de opnamen. Daan
(1971:77) zelf spreekt het vermoeden uit dat de kenmerken van de streektalen
misschien niet meer zo duidelijk in het materiaal te achterhalen zijn 'door het
onderlinge contact van de sprekers afkomstig uit verschillende gebieden en
door de invloed van het [Standaard (HS)] Nederlands dat nog na de eerste
wereldoorlog in meer of mindere mate de kerktaal was.'
Inderdaad zullen de Nederlandse dialecten in de Verenigde Staten niet
dezelfde veranderingen hebben ondergaan als in Nederland, waar de invloed
van de standaardtaal door de belangrijker wordende media en de stijgende
opleidingsgraad heeft geresulteerd in dialectverandering en dialectverlies.
Behalve de door Daan genoemde invloed van de kerktaal en het onderlinge
contact tussen sprekers van verschillende dialecten is er echter een groot aantal andere invloeden te noemen die de taal van de Nederlandse emigranten
wel degelijk kunnen hebben veranderd, zij het dan misschien in een andere
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richting dan in het moederland. Op de aard van deze beïnvloedingsfactoren
wordt verderop uitgebreider ingegaan.
Het is duidelijk dat aan de dialectmuseum-gedachte bezwaren kleven.
Deze bezwaren zijn vergelijkbaar met de methodologische problemen bij het
gebruik van de schijnbare-tijd methode om verschillen te bestuderen die zich
in werkelijke tijd hebben voltrokken. De onderzoeker kan er nooit zeker van
zijn dat de oudere groep proefpersonen ~ die tenslotte het tijdsverloop moet
belichamen - werkelijk dezelfde verschijnselen vertoont die de jongere groep
na verloop van tijd ook zou gaan vertonen. In de emigrantentaai is het al even
moeilijk om vast te stellen of gesignaleerde veranderingen reëel toegeschreven kunnen worden aan dialectverandering.
Om slechts een van de andere mogelijke oorzaken van verandering aan te
geven behoeft men alleen maar de leeftijd van de door Daan gekozen
informanten te bezien. De Bot (1985:38) waarschuwt nadrukkelijk dat bij
taalveranderingsonderzoek niet alleen met taalexterne en taaiinterne veranderingsmechanismen rekening moet worden gehouden, maar ook met het
gegeven dat om fysiologische redenen bepaalde taalverschijnselen binnen een
individuele spreker met het stijgen der jaren kunnen veranderen. In ieder
geval geldt dit aantoonbaar voor het fonologisch niveau, omdat op hogere
leeftijd veranderingen optreden in de klankproductie, zowel bij vocalen als
consonanten (de Bot, 1985:37). Op grond van deze kennis moet dan ook
een mogelijke isoglossenverschuiving in noord-Veluws dialect met enige
voorzichtigheid worden bezien, omdat twee van de door Daan onderzochte
vier sprekers in 1966 respectievelijk 84 en 86 jaar oud waren, terwijl de
andere twee al boven de zestig waren.
Afgezien van verschillen in de eventuele veranderingsprocessen die op de
Nederlandse dialecten in Nederland en in de Verenigde Staten hebben
ingewerkt, is het, hoe dan ook, heel moeilijk om Amerikaans bandmateriaal
uit 1966 te vergelijken met ouder Nederlands dialectmateriaal.
In de eerste plaats is niet van alle dialecten in Nederland betrouwbaar
ouder materiaal beschikbaar. Het al of niet bestaan van dialectmonografieën
of andere bronnen berust veelal op toevalligheden en het is vaak maar de
vraag of voor het dialect dat men wil vergelijken met zijn Amerikaanse
tegenhanger een oudere bron bestaat. Bovendien is dit materiaal dan nog
alleen beschikbaar in schriftelijke vorm die met mondeling materiaal moeilijk
te vergelijken is.
Ten tweede is het onder alle omstandigheden moeilijk om het mondelinge
taalgebruik van de emigranten goed te analyseren. Hiervoor is een gedetailleerde kennis nodig van het betreffende dialect, vooral om onderscheid te
kunnen maken tussen reëele dialectverandering, interferentie van het Ameri-
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kaanse Engels en andere verschijnselen die de verschillen tussen het betreffende emigrantendialect en de Nederlandse vorm van dat dialect hebben
bewerkstelligd.
Tenslotte introduceert het vergelijken van Nederlandse schriftelijke gegevens over de betreffende dialecten met geluidsopnamen uit een veel latere
periode èn uit een ander land nog een aantal extra variabelen die alleen onder
controle te houden zijn door de keus van het te bewerken materiaal drastisch
te beperken. Alleen dan is het mogelijk een zuiver beeld te krijgen van de
aard van de taal, het taalgebruik, de taalkeuze en de interferentie bij Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten.
4. Het onderzoek van het Amerikaanse corpus
Het corpus Amerikaanse geluidsbanden biedt een schat aan levend taalmateriaal dat van veel waarde is voor taalkundig onderzoek, ondanks eventuele
beperkingen aan de bruikbaarheid van het materiaal. De opnamen zijn niet
alleen waardevol voor de bestudering van structurele processen van taal- en
dialectbehoud of verlies, taalkeuze en interferentie. Ook de relatie tussen
taalkeuze en een aantal sociale en demografische factoren kan via dit materiaal onderzocht worden. Bovendien vormt het bandmateriaal een interessante bron voor orale geschiedenis betreffende emigratie van Nederlanders in de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
Het onderzoeksplan voor het systematisch onderzoeken van het Amerikaanse corpus op het PJ. Meertens Instituut omvat dan ook twee componenten. In de eerste plaats is er een taalkundige component, waarbinnen taal- of
dialectbehoud en verlies, taalkeuze en interferentieverschijnselen zullen
worden onderzocht. In de tweede plaats omvat het onderzoek een sociodemografïsche component, waarbinnen materiaal zal worden verzameld over
de sociale en demografische verschijnselen die een bijdrage kunnen leveren
tot het optreden van bepaalde taalkundige verschijnselen.
5. Een keus uit de verzameling taaldata

Bij de opzet van het onderzoek van de Amerikaanse geluidsbanden is om
praktische redenen in eerste instantie een keus gemaakt uit het te onderzoeken
materiaal. Op de criteria die voor deze keus zijn gehanteerd wordt hier nader
ingegaan.
Om systematisch onderzoek van dit zeer omvangrijke bandmateriaal
mogelijk te maken is een voorlopige keus gemaakt uit de verzameling beschikbare bandopnamen. Het totale aantal opnamen is te groot om in één
keer te onderzoeken en bovendien kunnen door een gerichte selectie uit het
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materiaal een aantal storende extra variabelen onder controle worden
gehouden.
Ten eerste is besloten om alleen de opnamen van niet-Fries- sprekende
informanten te bestuderen. Tot het uitsluiten van Fries-sprekenden is op puur
praktische gronden besloten, omdat er op het ogenblik geen onderzoeker
beschikbaar is die het Fries voldoende machtig is om het materiaal te kunnen
onderzoeken. In een later stadium zal dit materiaal misschien alsnog
onderzocht kunnen worden.
Ten tweede moesten de informanten in Nederland geboren zijn. De motivatie voor deze beperking is het zoveel mogelijk uitsluiten van verschillen
tussen de informanten onderling. Als diegenen die in de Verenigde Staten
geboren zijn in het onderzoek worden betrokken, is er geen enkel vast punt
waarin alle informanten overeenstemmen, behalve het feit dat ze in de
Verenigde Staten wonen. Bovendien lijkt het voor de hand te liggen om in
de eerste plaats diegenen in het onderzoek te betrekken die ook werkelijk zijn
geëmigreerd, als men tenminste het taalgedrag van emigranten systematisch
wil onderzoeken Pas in een later stadium kan hun gedrag dan worden
vergeleken met dat van informanten die in de Verenigde Staten zijn geboren,
hetzij met één, hetzij met twee Nederlandse ouders, of misschien zelfs met
één of twee Nederlandse grootouders. Deze beperking levert een selectie op
van ongeveer 100 informanten die Nederlands spreken of een Nederlands
dialect.
Voor het onderzoeken van specifieke processen van dialectbehoud of
verlies is het van belang zoveel mogelijk andere storende factoren uit te
schakelen. Daarom is voor het beschrijven van dergelijke processen in de
taal van de emigranten gekozen voor het vergelijken van Amerikaanse
opnamen van een aantal sprekers van hetzelfde dialect met Nederlandse
opnamen van dat dialect. Op die manier worden twee gelijkwaardige corpora
met elkaar vergeleken, zodat de resultaten niet worden vertroebeld door
geconstateerde verschillen die in feite het gevolg zijn van verschillen in de te
vergelijken typen taaldata. Het schriftelijk beschikbare materiaal over de
betreffende dialecten blijft natuurlijk wel dienen ter ondersteuning van de
conclusies die worden getrokken uit de vergelijking van deze twee corpora.
Voor de component dialectbehoud of verlies zal het onderzoek zich in
eerste instantie beperken tot twee dialectgebieden, Zeeland en Brabant. Deze
dialecten zijn ook tegenwoordig in het Nederlandse taalgebied nog goed te
onderscheiden. Bovendien is er over deze variëteiten een redelijke hoeveelheid literatuur beschikbaar en is het mogelijk vergelijkbaar Nederlands bandmateriaal van deze dialecten te vinden. In het emigrantenbestand zijn
bovendien een behoorlijk aantal proefpersonen uit deze twee dialectgebieden
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beschikbaar: ongeveer 10 Zeeuwen en 20 Brabanders. Deze twee groepen
sprekers uit het Amerikaanse corpus onderscheiden zich bovendien niet
alleen van elkaar door hun dialect, maar ook omdat ze een verschillende
godsdienstige en sociale achtergrond hebben.
6. De socio-demografische component
Naast het corpus taalgegevens bestaat er over de proefpersonen uit het
Amerikaanse materiaal een verzameling informatie van socio-demografische
aard. Een deel van deze informatie is beschikbaar omdat die door de
informanten aan de interviewers is meegedeeld of via een vragenlijst is
verstrekt. Een ander deel van deze informatie is op te maken uit de inhoud
van de bandopnamen en wordt tijdens het afluisteren van de banden
verzameld. Het gaat in dit verband om allerlei extra-linguïstische factoren die
taalgebruik en taalkeuze kunnen beïnvloeden.
Voor het onderzoek interessante feiten zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de
informant tijdens de opname, de leeftijd bij emigratie en de plaats van herkomst. Verder kan uit het beschikbare feitenmateriaal bijvoorbeeld worden
opgemaakt of de betreffende proefpersoon al of niet als lid van een groep
emigranten naar de Verenigde Staten is gegaan en om wat voor soort
groepsemigratie het in dat geval ging. Ook dit soort informatie kan van
belang zijn voor het onderzoek. Dit geldt evenzeer voor allerlei andere
algemene gegevens over het gedrag van de emigranten, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland: het motief voor immigratie, het beroep van de
informant in Nederland en in de Verenigde Staten en zijn of haar economische welstand en maatschappelijke status. Ook dit soort feiten worden
zoveel mogelijk verzameld. Bovendien worden notities gemaakt van opmerkingen over het taalgebruik bij de emigranten, zoals de taal van de echtgenoot
of echtgenote, de taal die in het ouderlijk huis of in het gezin gehanteerd werd
of wordt, de taal die gebruikt werd of wordt in de kerk en op school en de
kennis van het Engels bij de informant, zowel vöör als na de emigratie.
Deze opsomming van factoren is zeker niet uitputtend en het is vanzelfsprekend dat gedurende het verloop van het onderzoek zich nog andere feiten
kunnen aandienen die van invloed kunnen zijn geweest op de te onderzoeken
taal verschijnselen. Deze feiten zullen dan alsnog in het onderzoek worden
betrokken.
Om zo flexibel mogelijk gebruik te kunnen maken van deze socio-demografische gegevens zullen ze in de computer worden ingevoerd zodat door
middel van verschillende selectieprocedures in een relationeel database
programma groepen van socio-demografische gegevens kunnen worden
gerelateerd aan taalgegevens.
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7. De stand van het onderzoek
De eerste twee onderdelen van het onderzoek zijn het afluisteren van het
bandmateriaal en de transcriptie hiervan. Op het ogenblik is van vrijwel alle
100 informanten die in Nederland geboren zijn het bandmateriaal afgeluisterd
en getranscribeerd. Wanneer alle benodigde geluidsbanden zijn getranscribeerd, kunnen de transcripten, of delen daarvan worden ingevoerd in de
computer. Binnenkort komt op het P.J. Meertens-Instituut een speciaal computerprogramma beschikbaar dat is ontworpen voor de analyse van bandtranscripten op taalkundige verschijnselen. De transcripten van het
Amerikaanse corpus zullen ook, als dat uitvoerbaar is, met behulp van dit
programma worden geanalyseerd.
Tegelijkertijd worden op het ogenblik de socio-demografische gegevens
van de individuele informanten in de computer ingevoerd. De informatie die
via een door de interviewers ter plaatse ingevulde vragenlijst is verkregen is
inmiddels voor alle 100 informanten ingevoerd. Deze informatie zal, zodra
dat mogelijk is, worden aangevuld met de gegevens die zijn verzameld bij het
afluisteren van de banden en via andere schriftelijke bronnen.
Met behulp van de reeds op papier beschikbare transcripten is inmiddels
een begin gemaakt met de taalkundige analyse van het geluidsmateriaal.
Hiervoor worden bij het opnieuw afluisteren van de opnamen alle verschijnselen genoteerd die informatie kunnen geven over taal- of dialectbehoud of
verlies, taalkeuze en interferentie. Deze verschijnselen zijn ingedeeld naar
taalniveau, zodat ze vervolgens kunnen worden ondergebracht in een
analysemodel. De basis van dit analysemodel wordt gevormd door het
model van Weinreich (1953:64) voor het beschrijven van taalcontact en
interferentie. Het Weinreich-model zal naar behoefte worden gewijzigd,
verfijnd en uitgebreid om het specifiek geschikt te maken voor de analyse van
het Amerikaanse corpus. Via het gebruik van dit model zal het mogelijk zijn
het gebruik van taalverschijnselen te kwantificeren, zodat in een later stadium
de resultaten van het onderzoek statistisch getoetst kunnen worden.
Wanneer voldoende opnamen op deze manier geanalyseerd zijn, zal bovendien, deels op basis van het analysemodel, deels impressionistisch, een
hiërarchie worden opgesteld van meer of minder interfererende taalverschijnselen, waarmee een aantal proefpersonen aan de hand van hun 'fluency'
worden gerangschikt. Deze hiërarchie van 'fluency' in het Nederlands zal
worden getest op een panel van Nederlandse moedertaalsprekers. Hierbij
zullen dialectverschillen onder controle moeten worden gehouden, zowel bij
de informanten als bij het beoordelingspanel. Op deze manier zal getracht
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worden een maat voor 'fluency' te ontwikkelen, die dan vervolgens
gerelateerd kan worden aan de socio-demografische gegevens van de
informanten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat met behulp van deze
methode uitspraken kunnen worden gedaan — die ook statistisch zullen
worden getoetst -- over de relatie tussen bepaalde socio-demografische
factoren en het al of niet behouden van 'fluency' in het Nederlands of een
Nederlands dialect.
8. Eerste versie van het analysemodel
Voor de analyse van interferentieverschijnselen is het in de eerste plaats
noodzakelijk dit begrip duidelijk af te bakenen. In dit onderzoek wordt
uitgegaan van de definitie van Weinreich (1953:1) die interferentie beschouwt
als 'those instances of deviation from the norms of either language which
occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with more than
one language.' Zelf merkt Weinreich bij de introductie van zijn beschrijvingsmodel al op dat er geen gemakkelijke manier is om de totale invloed van
de ene taal op de andere in het taalgebruik van tweetalige sprekers te meten of
te karakteriseren. Hij gaat er dan ook van uit dat 'the only possible
procedure is to describe the various forms of interference and to tabulate their
frequency' (1953:63).
Om de verschillende vormen van interferentie te kunnen kwantificeren en
vooral om een analyse met behulp van de computer mogelijk te maken,
worden ze in dit onderzoek ingedeeld in het volgende analysemodel. Dit
model is hier nog slechts in voorlopige vorm weergegeven en aan de hand
van de geanalyseerde gegevens zal het gedurende het onderzoek nader
worden bijgesteld.
A. Lexicale interferentie
I. Domein-specifiek
II. Niet domein-specifiek
a. Engels naar Nederlands
b. Nederlands naar Engels
1. ontlening
2. ontlening plus repair
3. gewoonte-woord
4. functiewoord
5. leenvertaling
6. etc.
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B. Fonologische interferentie
a. Engels naar Nederlands
b. Nederlands naar Engels
C. Morfologische interferentie
a. Engels naar Nederlands
b. Nederlands naar Engels
D. Syntactische interferentie
a. Engels naar Nederlands
b. Nederlands naar Engels
1. Woordvolgorde
E. Code-wisseling
a. Engels naar Nederlands
b. Nederlands naar Engels
1. Mettrigger
9. Voorbeelden van de verschillende typen interferentie
Tot slot volgt hier een zeer summiere selectie van voorbeelden uit het
Amerikaanse corpus.
Bij lexicale interferentie zijn twee soorten onderscheiden: domein-specifieke en niet domein-specifieke interferentie. Het verschil ligt in de aard van
de ontleningen: bij domein-specifieke verschijnselen gaat het om ontleningen
van woorden voor begrippen die de betreffende emigrant geacht wordt pas
na de emigratie te hebben leren kennen. Het domein voor deze begrippen is
dan in het Nederlands niet bekend en de interferentie van het Engels heeft
daardoor een ander karakter dan bij niet domein-specifieke interferentie.
Domein-specifiek zijn bijvoorbeeld ontleningen als 'telephone company',
'operator', 'medical school', 'alleen voor de young people meeting'. Niet
domein-specifiek is 'die namen een interest in mij', of 'je direction vinden'.
Voorbeelden van ontlening plus repair zijn 'onze next onze naaste
buren', 'onze second
tweede huwelijksreis'.
Voorbeelden van
interferentie bij gewoonte-woorden zijn 'well', 'and', 'so', 'see', 'you
know', 'allright', 'alrijt', 'finally', 'fijndelijk'. Interferentie bij functiewoorden betreft bijvoorbeeld 'but', of 'because'. Leenvertalingen van
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verschillende aard zijn verschijnselen als 'en zo aan' (= 'and so on' i.p.v.
'enzovoort'), 'kom eens over' (= 'come over' i.p.v. 'kom eens langs'), 'ik
behoorde aan verschillende verenigingen (= 'I belonged to' i.p.v 'ik was lid
van'), 'hij leek het niet' (= 'he didn't like it' i.p.v. 'hij hield er niet van').
Fonetische interferentie kan het karakter hebben van het ontlenen van
Engelse klankverschijnselen voor de realisatie van Nederlandse klanken,
zoals bijvoorbeeld de aspiratie van explosieven aan het woordbegin in
woorden als 'tante', 'kopen', 'pakjes'. Ook kunnen Engelse woorden en
namen met een Nederlandse uitspraak worden gerealiseerd, zoals in Grand
Rapids, Kalamazoo, Young People Meeting, 'Lomberjard' (= 'lumberyard'),
'ze wouen m'n fonny klozes zien' (= 'funny clothes), 'in de ouwe kontrie'
(= 'in the old country'), 'alrijt' (= 'allright').
Bij morfologische interferentie wordt ofwel Nederlandse morfologie gebruikt met Engelse woorden, zoals in 'schooltje' (Engelse uitspraak) of
'reformde', ofwel Engelse morfologie met Nederlandse woorden, zoals in
'offvijlen', 'peggen', 'gepegd', 'die roaden waren slecht'.
Syntactische interferenties zijn in het tot nu toe geanalyseerde materiaal
nog niet zo frequent gesignaleerd, maar dat is niet zo verwonderlijk, omdat
syntactische verschijnselen in het algemeen minder voorkomen dan
verschijnselen op andere taalniveaus. De interferenties op syntactisch niveau
betreffen vooral de woordvolgorde, omdat veel sprekers in hun Nederlands
een Engelse woordvolgorde hanteren, zoals bijvoorbeeld in 'ze wisten we
kwamen van Rotterdam', of 'met al onze uitvindingen we kunnen de wereld
haast kopen'.
Codewisseling, tenslotte, kan worden onderscheiden in wisselingen zonder en wisselingen met 'trigger'. Bij wisselingen met 'trigger' is er voor de
spreker een duidelijke talige of niet-talige aanleiding om van code te wisselen, terwijl in het andere geval de wisseling niet door een ander verschijnsel
geconditioneerd lijkt te zijn. Een voorbeeld van een wisseling met 'trigger1
is 'ik woonde op een farm tot mijn huwelijk
(opmerkig van
interviewster)
after I got married I moved to Grand Rapids'. In dit
geval vraagt de interviewster de spreker eerst in het Nederlands verder en als
hij het wegens doofheid niet blijkt te verstaan zegt zij vervolgens in het
Engels: 'where did you live after you got married'). Codewisselingen
zonder 'trigger' zijn bijvoorbeeld 'de eerste gereformeerde reformde kerk
in America, or say in Holland, see', of 'een paar woordjes, that's about it,
because I was only a little kid, but ik kon 't wel lezen'.
Genoemde voorbeelden zijn slechts bedoeld om aanschouwelijk te maken
hoe het analysemodel in de praktijk zal functioneren. In de verschillende
categorieën van het model zijn een aantal voorbeelden van interferentiever-
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schijnselen ingevuld. Niet van alle categorieën zijn in het materiaal al
voorbeelden aangetroffen, zodat het model hier niet geheel met voorbeelden
is gevuld. De verschijnselen die zijn genoemd vertegenwoordigen een
combinatie van bij een aantal verschillende proefpersonen gesignaleerde
interferenties en ze dienen hier slechts als illustratie voor de manier waarop
het analysemodel uiteindelijk zal worden gebruikt. In het onderzoek zelf zal
voor elke individuele proefpersoon een analyse van zijn of haar taalgebruik
worden gemaakt, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de
dialectachtergrond van de betreffende spreker.
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Etymologische invallen
A. Weijnen

5. Zeeuws kikke "doodgooien"
Van Engels to kick "trappen, schoppen" geeft The Oxford dictionary of
english etymology (504) dat het voorkomt vanaf de 14e eeuw en wijst erop
dat het in Keltische talen uit het Engels is overgenomen. Er worden wel
enkele mogelijk verwante betekenissen gegeven: "fashion", "sixpence" en in
het meervoud "breeches", maar geen verwante woorden uit andere talen.
Toch geeft het Woordenboek der Zeeuwse dialecten van Ha.C.M. Ghijsen,
433-434, een werkwoord kikke "doodgooien". Gezien ook in het kader van
de opvallende Zeeuws-Engelse overeenkomsten (vgl. A. Weijnen, 'Oude
Engels-Nederlandse parallellen', in: Algemene en vergelijkende dialectologie, Assen 1975, 173-187) moet dit werkwoord identiek zijn. Terwijl The
Oxford Dictionary de oorsprong als onbekend geeft, lijkt mij verband met kik
als onomatopoëtische aanduiding voor een geluid (vgl. WNT Vu 2906 en in
verband daarmee 2902) voor de hand te liggen. Zowel de betekenissen
"trappen" als "doodgooien" kunnen uit die van " een kik-geluid veroorzaken"
ontstaan zijn. Maar ook afgezien van deze mogelijk dieper liggende betekenis
is het verband van de betekenissen "doodgooien" en "trappen" zeer
aannemelijk. Zo toch is ndl. smijten "werpen" identiek met eng. to smite
"slaan, stoten" en ndl. werpen waarschijnlijk met het lat. verbera "slagen" en
ndl. trappen met noorw. dial. trumpa "stoten".

6. Westbrabants lurp
In zijn tweede bundeltje Sprekend een Westbrabander (Amsterdam 1981),
blz. 41-42, signaleert Jan Stroop voor het begrip "buikziek", gezegd van
peren, een Zeeuws woord lurp, dat hij naar zijn zeggen "niet thuis kan brengen". Het Woordenboek der Zeeuwse dialecten van Ha.C.M. Ghijsen, 561,
localiseert het woord praktisch als algemeen-Zeeuws en geeft niet alleen nog
een nevenvorm lurk maar ook zijn functie in de uitdrukkingen z'n eige(n)
lurp wèrrake(n), z'n eigen lurp ete en lurp (g)egroe:id.

109

A. Weijnen

Bij het zoeken naar de etymologie ontmoet men zo direct geen adjectieven
die er verband mee zouden kunnen houden maar wel verschillende substantieven, die alle een semantisch element "los bengelend" bevatten (vgl. De
Vries Nederlands Etymologisch Woordenboek 393), wat niet zover van
"beurs" afligt. Ik denk met name aan Zwitsers Idrpe "hangende onderlip",
Fries larp "afgescheurde reep", Ned. lerp "zweep", Zaans lerp "tong", Noors
dial. larp, slarp, lerpa "weicher Klumpen".
Daarnaast vermeldt J. van Os, Maas en Waals woordenboek 1981, blz.
101, lèèrpe "eentonig zingen, langgerekt gebeden reciteren, preken met
melodramatische uithalen", een woord dat synaesthetisch zowel met lurp
"beurs" als met lerp "tong" te verbinden is.
Misschien horen ook Noorw. dial. slurp ("Schlamm", "Kot") en slurpa
"liederlijke vrouw" in de groep thuis. We moeten dan overigens aan een
j-mobile denken, die we ook trouwens meteen weer ontmoeten.
Terwijl al de genoemde woorden duidelijk op een oerg. p of ie. b wijzen,
zijn er achter de r ook andere consonanten mogelijk.
Verschillenden woorden nl. uit dezelfde of een overeenkomstige betekenissfeer vertonen een germ. ƒ (= ie./?): lerf ouder Ned. "tong" (bij Kiliaen
larve), Noordzweeds slarf "vod", slarva "slungelig heen en weer gaan",
Nnoors slarv "slordigheid; gebazel; liederlijk mens", Nnoors, Nzweeds dial.
larv "vod, lap", Nijsl. larfr "kapot kledingstuk, schooier". Deze idg. p ziet
men ook nog in Lets slarpata "oud vod" en slarpatat "plomp lopen".
Daarnaast vindt men ook vormen met een dentaal, i.c. oerg. t = ie. d:
Noors, Deens, Zweeds lort "drek" (hiervan wel Engels dial. lorty "vuil";
Falk Torp 1655).
Maar ook vindt men woorden met een germ. k = ie. g of gA: Noors, Deens
larka (slarka)" slap hangen, (Duits) "schlottern") en verder mhd. slurk
"keelgat", slurken "slikken", lat. lurcare "zwelgen". Tenslotte geloof ik dat
de hele familie, maar zeker ook Zeeuws lurp terug te voeren is op een ie.
wortel sier-, die door Pokorny als "Schallwurzel" gekarakteriseerd wordt.
Het vocalisme levert geen bezwaren op. Oud arler kan vöór labialen in het
Zeeuws na w tot ur leiden; zie bij Ghijsen: wurfel, wurft, wurpe, wurvel. In
lurp zal zeker de / medegespeeld hebben. Trouwens Ghijsen 830 vermeldt
ook schurvel en schurfje. Tenslotte zou de u nog op een nultrap kunnen
teruggaan.
Hoe is nu echter de p van lurp te beoordelen? Een indoëuropees 6-suffix is
niet bekend, maar er zijn vele parallellen dat een wortel in het germ. met p en
soms reeds in het ie. met b "erweitert" of "élargi" wordt: *dhreub- bijvoorbeeld, dat in ndl. druipen, os. driopan, ohd. triofan en oudiers drucht
"droppel" zit, wordt door Pokorny 275 uitdrukkelijk gerekend tot de "Labial-
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erweiterungen" van ie. *dhreu-, dat verder met s verschijnt, bijvoorbeeld in
got. driusan. Duidelijk spreekt Pokorny 250 ook van "Labial-Erw." in
Zweeds dimpa "snel en zwaar vallen", ndd. dumpen "slaan, stoten" enz. En
waar Pokorny 247 vlg. de wortel dhem- behandelt, die bijvoorbeeld in oind.
dhdmati "blaast" aanwezig is en in Noors daam "donker", geeft hij eerst
"Gutt.(ural)-Erw.(eiterungen)", maar vervolgens ook bijv. ohd. dampf(=
ndl. damp) "mit germ. p". Verder vormen ags. gielpan "praten" en os.
galpon "schreeuwen", waarvan Astens, Oerles galpert "hannes" (vgl. De
Bont 184) afgeleid moet zijn, Erweiterungen met germ. p bij ie. ghel"roepen, schreeuwen", dat bijv. in os., ohd, oe. galan "zingen" en in ned.
nachtegaal aanwezig is (Pokorny 428). Van dezelfde wortel leidt De Vries
192 ook het ndl. adjectief gelp af.
Andere voorbeelden nog met Germaanse p-Erweiterung ziet Pokorny in
Zweeds dial. kuip "slok" van de wortel gel- "verslinden" (Pokorny 365), die
in Ned. keel verschijnt; oudijsl. gipr "muil" - zie ook Ned. gijpen "naar
adem snakken" - van een wortel gAhei- (Pokorny 421); Noors dial. grüpa
"grof malen", grop "grof meel" van een (zelf reeds "erweiterte") wortel
ghrêu-, ghrü- "kapot wrijven" (Pokorny 462); woorden als Ned. klamp,
klomp van een wortel gel- die o.a. "iets kogelvormigs; zich samenballen"
betekent (Pokorny 357 vlg. spreekt ook hier van Labialerweiterung). Ook
Ned. gapen naast bijv. Grieks xoavco vertoont zo'n uitbreiding met germ. p
(cfr. Franck-Van Wijk i.v.). Met De Vries 861 geloof ik dat ook zerp zulk
een germ. p bevat. Dat woord komt dan van een wortel ser- (vgl. Lat. sario
"wieden") waarbij het ie. ook Erweiterungen met ie. p bezit: Lat. sarpio
"besnoeien", Gr. apjcn.
Maar er zijn ook verschillende gevallen dat die Erweiterung ook buiten het
Germaans, als b geattesteerd is. Men zie mhd. Gimpel naast Gr.
a-ÖE[i^o\>oa; Oudijsl., ohd. gaman (Pokorny 490); Ned. diep, Gallisch
dubne, Lit. dubüs < ie. dheu-b-, waarnaast ook ie. dheu-p- voorkomt
(Pokorny 267 vgl.). Zie voor Ned. kruipen, kreupel, krop en Lit. grübin'éti
"struikelen" Pokorny 389. Over Oudiers drucht, waarover Pokorny 275, was
boven reeds sprake. Als laatste voorbeeld noem ik nog de ie. £>-Erweiterungen van de wortel ger- "draaien, winden", die blijkens Pokorny
385-387 niet alleen in het Iraans, het Baltisch en het Slavisch optreden, bijv.
in Russ. gorb "uitwas", maar in het Germaans voor IJslands korpa "plooi",
"rimpel" en korpna "samenschrompelen" (dus met p < b) gezorgd hebben.
Tenslotte kom ik dan nog even terug op de variant van lurp : lurk. Het zou
formeel mogelijk zijn deze op een ie. gA- of g-Erweiterung van de wortel
sier- te doen teruggaan, een Erweiterung die door Pokorny 965-966 wel
degelijk aangenomen wordt. Maar het lijkt veel raadzamer, hierin alleen een

111

A. Weijnen

onregelmatige ontsporing van de vorm lurp te zien. Onklankwettige ontwikkelingen zijn immers bij linguïstisch geïsoleerde woorden schering en inslag,
zoals in A. Weijnen, Verklaren van dialectverschijnselen 1980 blz. 7 uiteengezet is. En geïsoleerd staat lurp voor het volksbewustzijn zeker.
Zie voor de verschillende aangehaalde woorden, voorzover niet reeds
gerefereerd werd: De Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek; FalkTorp I 655, II1070; Pokorny 965.

Rijnlandse Dialectologie
J.B. Berns
Sedert een aantal jaren publiceert het Landschaftsverband Rheinland, Amt für
rheinische Landeskunde te Bonn met een grote regelmaat publikaties op het
gebied van de Rijnlandse dialectologie.
In de reeks "Rheinische Mundarten"zijn reeds vier kloeke banden verschenen, dialectwoordenboeken die alle tot stand zijn gekomen door een gelukkige samenwerking van leken-dialectliefhebbers en medewerkers van het
Amt für rheinische Landeskunde.
Tot nu toe zijn verschenen :
- Manfred Konrads, Wörter und Sachen im Wildenburger Ldndchen
- Helmut Fischer, Wörterbuch der unteren Sieg;
- Johannes Bücher, Bonn-Beueier Sprachschatz. Alle bij Rheinland Verlag
te Pulheim.
Voorts geeft het Amt een eigen tijdschrift uit: "Volkskultur an Rhein und
Maas", dit jaar gaat het aan de zesde jaargang beginnen en tenslotte verschijnen er geregeld kleine brochures over speciale onderwerpen in een reeks
"Mundartdokumentation im Rheinland" bedoeld voor amateur-dialectliefhebbers.
In 1986 verschenen:
- Rheinische Dokumenta: Lautschrift für rheinische Mundarten en
- Anlage einer Wortsammlung.
Beide verschenen bij Dr.Rudolf Habelt te Bonn. Het zijn heel degelijke en
praktische hulpboeken, waarin richtlijnen worden gegeven met betrekking tot
de spelling van dialectklanken en de opzet van een dialectwoordenboek. Voor
degenen die belangstelling hebben voor het werk van het Amt für rheinische
Landeskunde te Bonn volgt hier het adres: An der Elisabethkirche 25,
D-5300Bonnl.
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D. GORTER, G.H. JELSMA, P.H. VAN DER PLANK, K. DE VOS : Taal in Fryslan. Fryske

Akademy, Ljouwert, 1984.
In vijftien hoofdstukken worden de geografische en sociale spreiding van de verschillende talen behandeld, die in Friesland gesproken worden, met de taaioverdracht, de taalbeheersing en de domeinen waarop de talen gebruikt worden: school, kerk, media en politiek.
Taaihouding en 'etniciteit' krijgen ruim aandacht In het laatste hoofdstuk wordt de methode
van onderzoek uitvoerig verantwoord.
Het betoog wordt het gehele boek door ondersteund door en toegelicht met tabellen en
grafieken. Dit alles neemt 400 blzz. in beslag en wordt gevolgd door een samenvatting in
het Nederlands van 16 en in het Engels van 17 blzz. Deze samenvattingen geven de uitkomsten van het onderzoek zo uitvoerig dat degenen die geen Fries kunnen (of willen) lezen
toch aan hun trek komen, vooral als ze de tabellen en grafieken erbij raadplegen. Elke
schrijver heeft een of meer hoofdstukken voor zijn rekening genomen.
De uitkomsten van het onderzoek van Pietersen in 1967 waren verouderd, men had
behoefte aan herhaling én uitbreiding. In het onderzoek van Gorter c.s., dat werd gedaan van
1979 tot 1983, is niet alleen de Friessprekende bevolking, maar zijn ook de niet-Friessprekende autochtonen, de streektaalsprekers en degenen die Nederlands spreken, en de allochtonen betrokken, omdat Friesland een meertalige maatschappij is. Er is in het algemeen
gezocht naar antwoorden op de vraag: Wie spreekt wat tegen wie, waarover en waarom?
Daarvoor zijn 1126 respondenten benaderd met 126 vragen.
De verleiding is groot om hier een samenvatting van de samenvatting te geven. Maar
daardoor zou het ingewikkelde en genuanceerde beeld van de taaitoestand in Friesland te veel
vertekend worden. Enkele conclusies kunnen echter wel zonder nader commentaar geciteerd
worden. Sinds de vijftiger jaren is Friesland in taalgeografisch opzicht heterogener geworden: op het platteland zijn meer niet-friestaligen komen wonen en in de steden meer friestaligen. 94% van de bewoners van de provincie kan Fries vertaan, 73% kan Fries praten,
65% kan Fries lezen en 10% kan Fries schrijven. Bij degenen die een of meer van deze
vaardigheden niet beheersen speelt het niet-willen ternauwernood een rol; een belangrijk
motief is dat het niet nodig is. M.a.w. de Fries komt de anderen in hun onkunde wel tegemoet, daarom hoeven dezen zich niet naar hem te voegen. Wat de beheersing van het Fries
betreft, lijkt er sedert Pietersen weinig of niets veranderd, maar verschillen in onderzoeksmethode en vraagstelling manen tot voorzichtigheid bij deze conclusie.
Bij een aantal factoren zijn duidelijke verschillen geconstateerd, o.a. tussen ouderen en
jongeren. De verschillen tussen deze categorieën wijzen in de richting van verzwakking van
de Friese positie, hoewel het verplichte onderwijs in het Fries positieve resultaten heeft
voor een deel van de vaardigheden. Deze verzwakking wordt ook bevorderd doordat niet alle
ouders het Fries aan hun kinderen overdragen.
Conclusie nr. 11 op blz. 405 nemen we hier volledig en letterlijk over, omdat deze een
belangrijk facet van de positie van het Fries uitdrukt: 'In Friesland kan gesproken worden
van een dubbele arbeidsmarkt die geografisch gescheiden is. Een nationaal-Nederlandse
arbeidsmarkt bepaalt vraag en aanbod op het hogere nivo en trekt mensen uit geheel Nederland aan voor hogere funkties. Een regionaal-Friese arbeidsmarkt beperkt zich tot het lagere
nivo en zorgt ervoor dat dat nivo een Fries, d.w.z. een autochtoon karakter behoudt. In deze
zin is de Friese arbeidsmarkt een voorbeeld van wat Hechter noemt de 'cultural division of
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labor'. Ook de onder autochtonen bij een hogere maatschappelijke status afnemende
identifikatie als Fries en minder positieve taaihouding zijn illustraties bij wat Hechter in
dit verband als 'intemal colonialism'hypothese heeft ontwikkeld.'
Het begrip 'etniciteit', dat in de regel gebruikt wordt voor buitenlandse allochtone
minderheden, wordt in dit boek ook toegepast op Friezen. Dit begrip wordt behandeld in
hoofdstuk 7 en enkele belangrijke conclusies zijn de volgende: Friestaligen noemen zich in
de eerste plaats Fries. Streektaligen noemen zich eerst Nederlander en dan pas (in dat kader)
Fries. Verreweg de meeste, ook de autochtone, nederlandstaligen willen geen Fries en ook
geen 'Nederlandse Fries' heten. De etnische (Friese) en de nationale (Nederlandse identifikatie hangt ook samen met de maatschappelijke status. Hoe hoger het nivo, des te sterker de
nationale identifikatie en dat geldt voor alle taalgroepen, ook de Friese. Degenen met een
pro-Friese houding zijn van mening dat taal een belangrijker kriterium is, terwijl de
'anti-Friezen' afkomst en woonplaats belangrijker vinden.
Door het toenemen van het aantal Nederlandssprekenden en de verzwakking van de
streektalen ontwikkelt Friesland zich van een meertalige provincie naar een Fries-Nederlandse gemeenschap. Maar ondanks de statusverhoging verzwakt ook het Fries; de neergaande lijn is niet steil, maar valt wel te constateren.
De verantwoording van het onderzoek en de resultaten is zo uitvoerig dat een controle
door de lezer mogelijk is. In een bijlage worden de vragen, in het Nederlands en het Fries,
gegeven met de antwoorden in hele getallen en percentages; in een andere bijlage worden de
vragen en de formulering ervan vergeleken met die van Pietersen.
Ondanks de uitvoerige rapportage blijven er vragen te stellen, die niet beantwoord
worden, maar door de vorm waarin het materiaal verantwoord wordt is het mogelijk ook
antwoorden te vinden die de auteurs niet geven. Het is niet moeilijk kritiek op dit boek uit
te oefenen; enkele hinderlijke tekortkomingen zijn door Prof. Feitsma geconstateerd in het
Fries Dagblad van 12 oktober 1984. Maar ook zij is van oordeel dat het boek een goed
inzicht geeft in de taalsituatie in Friesland van nu en in de ontwikkeling hiervan in de
komende jaren.
Om het boek te gebruiken moet men het lezen of minstens de samenvattingen; voor
naslagwerk is het ongeschikt door twee tekortkomingen: zowel een register als een literatuurlijst ontbreken. Er wordt wel achter hoofdstukkken literatuur opgegeven en dat heeft
het voordeel dat duidelijk is in welke sfeer de literatuur is geraadpleegd. Dat neemt niet weg
dat een alfabetische of chronologische lijst van deze literatuur voor de lezer een groot
gemak zou betekenen. Het ontbreken van een register is echter zonder meer een misser.
Ook wie het boek grondig heeft bestudeerd, maar geen ijzeren geheugen heeft, zal de weg
niet gemakkelijk terugvinden. Ook het ontbreken van een lijst van de tabellen en grafieken
maakt het boek bijzonder moeilijk te hanteren. Deze zijn zo belangrijk dat men ze telkens
weer opslaat zonder behoefte te voelen de begeleidende tekst weer te raadplegen. Hebben de
auteurs dit misschien willen vermijden, omdat ze tekst en tabellen en grafieken als een
onlosmakelijk geheel beschouwen? Dit bezwaar weegt minder zwaar door de samenvatting
achter elk hoofdstuk afzonderlijk.
Door deze opbouw: gedetailleerde beschrijving en samenvatting per hoofdstuk, korte
samenvattingen in Nederlands en Engels is het boek bruikbaar zowel voor degenen die niet
meer dan een algemene indruk willen hebben als voor hen die zich in de finesses willen
verdiepen. Dezen krijgen veel goede informatie als ze ook bereid zijn er veel werk voor te
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doen en er aandacht aan te besteden. 'Taal yn Fryslan' is een boek waaraan noch de
taalsociologie in het algemeen noch die van Friesland voorbij kan gaan.
JODAAN

G. VAN DER MEER : Frisian 'Breaking'. Aspects of the origin and development of a sound
change. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 1985. Rige Estrikken 66. VI + 286
blz. Verkrijgbaar door het overschrijven van ƒ41,50 (met inbegrip van portokosten)
naar postrekening nr. 27.26.550 van de "Stifting FFYRUG", Ribesstraat 24, NL-9741
NJ Groningen, onder vermelding van de boektitel.
Op 14 maart 1985 is dr. G. van der Meer aan de rijksuniversiteit te Groningen
gepromoveerd op de bovengenoemde dissertatie. De trouwe lezers van Taal en Tongval
kennen zijn naam door verschillende, vaak diepgaande boekbesprekingen (in de jaargangen
1978-1983). Zijn promotoren waren prof. N.R. Arhammar, hoogleraar Fries en prof. J.
Gerritsen, hoogleraar Engels. Van der Meer is anglist van oorsprong en was vijftien jaar
docent aan het Anglistisch Instituut van de Groningse universiteit. In 1985 is hij kort na
zijn promotie benoemd als docent aan het Fries Instituut van dezelfde universiteit.
Zijn boek bestaat uit vier hoofdstukken, twee uitvoerige bijlagen, een bibliografie en
een Nederlandse samenvatting die zes blz. telt. Wat verstaat men onder de Friese 'breking'?
Hiervoor zou ik kunnen verwijzen naar Taal en Tongval van 1958, toen ik mijn eerste
bijdrage in dit tijdschrift heb gewijd aan 'De Nieuwfriese "breking" en zijn verspreiding'
(7T 10, 148-156, met een kaart). De term breking in de titel, zowel bij mij als bij Van der
Meer, is tussen aanhalingstekens gezet, omdat hij alleen de naam gemeen heeft met de
echte brekingen (diftongeringen) in het Oudfries en andere Oudgermaanse talen.
Maar als Nieuwfries verschijnsel duidt de gangbare term 'breking' de accentwisseling in
diftongen aan, waardoor een dalende tweeklank stijgend werd en in morfemen kan wisselen
met een stijgende tweeklank, b.v. 'mfoet 'voet' naast fuotten,f'uotsje 'voeten, voetje'.
Tegenover de tot 1958 algemeen geldende opvattingen van J J. Hof en anderen kon ik laten
zien dat de breking tegen 1700 is ontstaan in het centrum van Friesland. In de Zuidwesthoek en op de Waddeneilanden is de breking niet of maar ten dele doorgedrongen. Maar de
verkorting der vocalen in vormen als fotten, futten 'voeten' heeft hier wel plaats gevonden.
Nadat de Amerikaanse hoogleraar T.L. Markey in 1975 een generatieve benadering van
de Nieuwfriese breking had ondernomen, kwam Van der Meer in 1977 met zijn eerste,
kritische en verhelderende studie over het ontstaan van de breking. Daarna hebben ook
verschillende anderen zich in deze problemen verdiept, in het bijzonder de Friese Amerikaan
of Amerikaanse Fries P.M. Tiersma. Van der Meer bespreekt in het eerste hoofdstuk van
zijn dissertatie deze en andere publikaties en opvattingen. Ook geeft hij zijn eigen verklaring, die hij bescheiden een hypothese noemt.
Van der Meer ziet als eerste stap de verkorting der lange tweeklanken tot halflange,
meestal gevolgd door een of meer lettergrepen. Door deze verkorting van hun eerste
bestanddeel hoorde men meer nadruk op het tweede, waarbij het eerste deel zijn vocalisch
karakter verloor. In het werk van Gysbert Japicx (1603-1666) is dit stadium niet bereikt.
Kort na 1700 vindt men het duidelijk in spellingen weerspiegeld, maar het moet wel in de
17de eeuw zijn begonnen. Verhelderend is dat Van der Meer werkt met het begrip mora,
waarbij een lange klinker als 'bimoric' kan worden opgevat en dus de nadruk op de eerste of
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tweede mora kan liggen. De accentwisseling zal zijn bevorderd door de afkeer van te veel
zwak beklemtoonde bestanddelen.
In zijn tweede hoofdstuk gaat de schrijver meer in op het theoretische raam van het
verschijnsel, op regels en uitzonderingen, criteria en oorzaken. Hierbij blijkt dat Van der
Meer goed thuis is in de moderne taalwetenschap en deze met succes toepast op de breking.
Andersom blijkt ook dat deze studie van de breking nuttig is voor de theorievorming.
Gelijksoortige verschijnselen vinden we elders in tijd en ruimte. Ik herinner aan de
symposia van de Dialecten-commissie die in 1943-1944 in Amsterdam zijn gehouden. Th.
Baader behandelde daar de Westfaalse accentwisseling in de diftongen, G. Gosses de Friese
(die hij echter al bij Gysbert Japicx aannam) en J. van Ginneken besprak het verschijnsel
in Brabant en Limburg en elders, zij het met overdreven nadruk op de articulatiebasis. Kort
daarna kwamen de stijgende diftongen nog ter prake, toen Van Ginneken, J.M. Renders en
A. Weijnen Oost-Noordbrabantse dialectproblemen aansneden. Ook van der Meer wijst
hierop en eveneens op Deense en andere dialecten.
Het derde hoofdstuk geeft de resultaten van de enquête naar brekingsvormen die de
schrijver in 1982 heeft gehouden. In het vierde bespreekt hij acht hypothesen om het
systeem te vinden bij het voorkomen en wegblijven van de breking. Zijn eerste bijlage is
een uitgebreide lijst van grotendeels schriftelijke gegevens over gebroken en ongebroken
woordvormen, ook van belang voor verder onderzoek. De tweede bijlage is een overzicht
van de cijfers uit zijn enquête. Alles te samen genomen is Van der Meer's dissertatie een
diepgaand en verhelderend onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Friese
breking.
Dat zijn boek stimulerend werkt, blijkt uit de artikelen die al gauw zijn verschenen in
het "tijdschrift voor frisistiek" Us Wurk (van het Fries Instituut aan de Groningse universiteit) en ook in NOWELE (North-Western European Language Evolution). Dit laatste is een
uitgave van de universiteit van Odense, die veel aandacht besteedt aan de studie van het
Noordzeegermaans (sommige neerlandici zeggen nog Ingweoons) en van het Fries. In deel 8
van september 1986 is een Engelse bijdrage opgenomen van Van der Meer over de Friese
breking (blz. 33-56).
De Bilt
H.TJ.

MIEDEMA

FERDINAND HOLTHAUSEN : Altfriesisches Wörterbuch. Zweite, verbesserte Auflage von
DIETRICH HOFMANN. Heidelberg 1985: Carl Winter Universitatsverlag. XXV + 191
blz. Prijs gebonden: DM 72.-. ISBN 3-533-03641-3 kart. Prijs paperback: DM 48.-.
ISBN 3-533-03642-1 Ln.
De Westfaal Ferdinand Holthausen (1860-1956) was een van de belangrijkste filologen
uit de neogrammatische school. Als oudgermanist en vooral als anglist heeft hij zich onder
meer verdienstelijk gemaakt door zijn etymologische woordenboeken van het Engels en het
Oudengels. Daarnaast had hij ook belangstelling voor het Oudsaksisch, niet alleen toen hij
als jong hoogleraar in Göteborg doceerde, maar ook toen hij als emeritus nog in 1954 zijn
Altsachsisches Wörterbuch kon laten verschijnen.
Van 1900 tot 1925 was hij hoogleraar aan de universiteit van Kiel, waar hij zich ook
in het Noordfries en het Oudfries verdiepte. In 1925 publiceerde hij zijn Altfriesisches
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Wörterbuch, helaas niet zijn beste werk, maar toch voorzag het min of meer in een behoefte. Tekenend voor het gebrek aan contacten tussen Duitse en Nederlandse filologen was dat
in diezelfde tijd G.A. Nauta in Nederland werkte aan een Oudfriesche woordenlijst (Haarlem
1926), die hij vooral bestemde voor niet-taalkundige belangstellenden.
Zelf heb ik na de oorlog beide uitverkochte boeken nog antiquarisch kunnen kopen.
Toen ik in de jaren 1966-1984 Oudfries doceerde aan de universiteit van Utrecht, niet alleen
aan studenten Fries, maar ook aan anderen, in het bijzonder aan studenten Oudgermaans,
heb ik vaak gemerkt dat zij xeroxkopieën hadden gemaakt van Holthausen's Altfriesisches
Wörterbuch. Eerlijk gezegd, heb ik het toen openlijk een beschamende toestand genoemd
dat er voor alle Oudgermaanse talen woordenboeken verkrijgbaar waren, behalve voor het
Oudfries.
Gelukkig is Holthausen's woordenboek van het Oudfries nu na 60 jaar weer verschenen, dank zij D. Hofmann, hoogleraar in Oudgermaanse en Nordische filologie in Kiel.
Deze doceerde hier ook Fries tot 1978, toen Kiel een nieuw professoraat voor Fries kreeg.
Hiervoor werd B. Sjölin benoemd, die de leiding van de "Nordfriesische Wörterbuchstelle"
van Hofmann overnam. Zo vond Hofmann meer tijd voor zijn verbeterde uitgave van Holthausen's werk. Weliswaar hoopt hij te zijner tijd eveneens een geheel nieuw en uitgebreid
woordenboek van het Oudfries te laten verschijnen dat ook de woordenschat der na 1925
uitgegeven vier delen Oudfriese oorkonden bevat.
Voorlopig heeft Hofmann echter Holthausen opnieuw uitgegeven, onder toevoeging
van een "Vorwort" ter verantwoording (al in februari 1983 geschreven) met een lijst van
nieuwe afkortingen. Het belangrijkst is evenwel Hofmann's "Erganzungsliste" van 38 blz.
Voor het gemak van de gebruikers heeft hij in de oude tekst verwijzingen aangebracht, niet
alleen naar zijn eigen grote lijst met aanvullingen en verbeteringen, maar ook naar die van
Holthausen (A: Addenda; N: Nachtrage).
Ter toelichting geef ik een paar voorbeelden van Hofmann's verbeteringen. Zo
waarschuwt hij bij Holthausen's hêra 2. Ehebrecher (Gotisch hörja) dat dit moet vervallen.
Holthausen was bij dit woord wel afgegaan op thene hera sunder erum, die W.L. van Heiten
in 1907 als een afleiding van hor (echtbreuk) had gezien. Intussen had B. Sjölin in zijn
uitgave van het "Fivelgoër" handschrift deze hera gewoon als een "heer" opgevat en als
vertaling gegeven: "eine Ehrenlose Person". Een andere verbetering van Hofmann voegt een
nieuw Oudfries woord toe: Holthausen's keisil "Art Schleuse" moet worden gelezen als
kai-sêl "Schlüsselgehange", een woord uit de oorkonden.
Van deze gelegenheid maak ik gebruik om de lezers van Taal en Tongval, voor zover
dit nog nodig is, ook even te wijzen op de nieuwe Friese woordenboeken, die ongeveer
tegelijkertijd (in 1984-1986) zijn verschenen bij de "Fryske Akademy" te Leeuwarden:
J.W. ZANTEMA, Frysk Wurdhoek 1. Frysk-Nederldnsk. Met lijsten van Friese plaats- en
gemeentenamen (de laatste helaas niet onberispelijk). Leeuwarden, Fryske Akademy
1984. 1220 blz. ISBN 90 6066 440 X / UGI 730.
W. VISSER, Frysk Wurdboek 2. Nederlansk-Frysk. Met lijsten van Friese plaats- en
gemeentenamen (verbeterd). Leeuwarden. Fryske Akademy 1985. 921 blz. ISBN 90
6066 441 8 / UGI 730.
Naast deze beide handwoordenboeken is de Fryske Akademy in 1984 begonnen met de
uitgave van het Woordenboek der Friese taal (afgekort: WFT), het grote project waaraan al
zoveel decennia is gewerkt. Kort voordat ik in 1962 de Fryske Akademy verliet om te gaan
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werken op K. Heeroma's Nedersaksisch Instituut aan de Groningse universiteit, had ik de
eerste versie geschreven van de letter A, die in de loop der jaren is omgewerkt.
De lemmata zijn omgespeld in de vereenvoudigde Friese spelling, die door de
Provinciale Staten van Friesland in 1976 is vastgesteld. Evenals in het Fries-Nederlandse
handwoordenboek van Zantema is bij de grondwoorden de uitspraak aangegeven in fonetisch
schrift. Zonodig is dit ook bij afleidingen en samenstellingen gebeurd. Het WFT geeft bij
de grondwoorden gewoonlijk eveneens de Friese dialectvormen van de Waddeneilanden
Schiermonnikoog en Terschelling en ook van Hindeloopen. Zo mogelijk volgen er etymologische verwijzingen.
Deel 1 van het WFT (a - behekst) verscheen in 1984: ISBN 90 6553 024 X en deel 2
(behelje - blomskie) in 1986: ISBN 90 6171 654 3. Anders dan het WNT gaat het WFT
uit van de woordenschat sinds 1800. Deel 1 bevat een Voorwoord met aanwijzingen voor
het gebruik en de bronnenlijst van 68 blz. samen, geschreven door K.F. van der Veen en
gevolgd door 332 blz. tekst, terwijl het tweede deel 400 blz. telt. Er zullen vermoedelijk
nog 16 delen verschijnen.
De Bilt, 1 september 1986,
H.TJ. MiEDEMA
W. KLOEKE, Zwolsche Sketsies. Met een woord vooraf en een nawoord van Philomène
Bloemhoff-de Bruijn en een index van Henk Brassien. Kampen, De IJsselakademie,
1986.[Prijs/16,50.(donateurs/14,00)].
De Zwolsche Sketsies van W.Kloeke, de vader van de bekende dialectoloog
G.G.Kloeke, verschenen voor het eerst in 1931. Er waren voor de IJsselakademie twee
redenen dit meer dan vijftig jaar geleden verschenen boek opnieuw uit te geven, een
historische -de auteur geeft een beschrijving van het leven in het Zwolle van rond 1860- en
een taalkundige -hij vertelt zijn verhaal in zorgvuldig genoteerd dialect en geeft op die
manier een goed beeld van het dialect van de Zwolse binnenstad in de eerste helft van de
19de eeuw.
Men heeft zich echter niet willen beperken tot een heruitgave zonder meer. In haar
nawoord maakt Philomène Bloemhoff-de Bruijn een vergelijking tussen het Zwols van rond
1860 en van nu. Ze geeft tevens een schat aan biografische informatie en kon gebruik
maken van eeen door W.Kloeke zelf gecorrigeerd exemplaar van de eerste uitgave. In de
index van Henk Brassien zijn de namen van personen, straten en gebouwen opgenomen. De
correcties van Kloeke zelf zijn helemaal achterin het boek afgedrukt onder het kopje
"Verbeteringen". De illustraties uit de eerste druk zijn niet overgenomen. Daarvoor in de
plaats kwamen foto's uit het bezit van de familie Kloeke.
Over veranderingen in het Zwols was in het verleden al eens geschreven en wel door
J.H.de Groot, informant van prof. Kloeke, in een brief dd. 10.10.1957 (ongepubliceerd) en
door de Amerikaanse taalkundige W.W.Z.Shetter in 1958 (Language 34,40-54). Mevrouw
Bloemhoff kon gebruik maken van de gegevens die de informantengroep "Diezerpoort"
sedert 1978 ten behoeve van een enquête van de IJsselakademie bij elkaar gebracht had. Een
opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek is, dat de veranderingen die De Groot en Shetter
signaleerden en de door Shetter voorspelde ontwikkeling bij de "Diezerpoortgroep" nauwelijks hebben doorgezet. Mevrouw Bloemhoff concludeert hieruit terecht dat dit wil zeggen
dat deze groep Zwollenaren het Zwols nog goed beheerst.
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De "Zwolse Sketsies" zijn door deze werkwijze niet zomaar een herdruk geworden, ze
hebben meer reliëf gekregen door de biografische gegevens waardoor we het milieu waarin
de dialectoloog G.G. Kloeke opgroeide beter leren kennen, en ook door het feit dat deze
"Sketsies" een waardevolle bron blijken te zijn voor het bestuderen van taalverandering.
Bovendien was W. Kloeke een buitengewoon boeiend verteller.
J.B.BERNS
J. van ElJK, De lui van Oudenhil. Ouddorp, C. van Koppen, [1984]. [Prijs: ƒ 18,90].
De eerste uitgave van De lui van Oudenhil verscheen in 1930. De heruitgave ruim
vijftig jaar later spfeelt in op de groeiende belangstelling voor streektaalliteratuur. In
Meertens-Wander (blz. 267) kreeg deze titel een *, hetgeen wil zeggen:"Belletrie, slechts
ten dele in dialecf'.Deze opmerking berust niet op eigen waarneming, want Van Eijk
schreef zijn zeven schetsen in dialecLln de onderhavige uitgave is de tekst bewerkt door de
neerlandicus P.Heerschap en wel zodanig, dat het "vlekkeloos Ouddorps werd" (Aldus het
persbericht). Bovendien schreef Heerschap een Inleiding, waarin hij de verhalen kort karakteriseert en de spellingprincipes uiteenzet. Aan het einde van het boek drukte hij een
alfabetische woordenlijst af.De spelling van de heruitgave is in grote lijnen aangepast aan
die van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, dat is, gezien het grote sukses van dit
woordenboek, een goede zaak.
J.B.BERNS
J. KLEPPER (Samensteller), F. DEN EERZAMEN, Het Eiland
Goeree-Overflakkee:
Geschiedenis, Volksleven, Taal. Middelhamis, Boekhuis Ariese,1984.
In 1966 verscheen van F.den Eerzamen.Het eiland Goeree:Geschiedenis, Volksleven,
Taal.(Meppel,Neerlandia).In deze heruitgave wordt dit boek opnieuw afgedrukt, maar nu
uitgebreid met een derde deel "Ons Eiland", waarvan het manuscript zich in de nalatenschap
van de auteur bevond. Dit derde deel handelt over de geschiedenis van Flakkee.Een heel
hoofdstuk daarvan is gewijd aan het dialect van Goeree-Overflakkee (blz.230-238). Daarin
wordt, na een korte beschouwing over de verschillende klanken,vooral aandacht besteed aan
lexicale zaken. Het boek is gëillustreerd met foto's en tekeningen. De hoofdstukken, die
alle een speciaal probleem behandelen laten zich heel goed afzonderlijk lezen en daardoor is
dit boek echt een naslagwerk geworden.
J.B.BERNS
S. REKER, Omgekeerd is ook wat weerd. Retrograde woordenlijst van het Gronings anex
rijmwoordenboek. (Nedersaksisches Studies.9). Groningen, Sasland, 1985.
Dit retrograde woordenboek van de Groningse Volkstaal is gebaseerd op de eerste druk
van Ter Laan uit 1929. Dat impliceert dat ook de spelling van Ter Laan is aangehouden,
met dien verstande dat op de accent aigu en de accent grave na alle diakritische tekens zijn
komen te vervallen.De retrogradelijst is in de eerste plaats bedoeld om taalkundigen een
handreiking te geven bij morfologisch onderzoek. Dat ook aan andere gebruikers gedacht
wordt, blijkt al uit de ondertitel.Rekers heeft een duidelijk en praktisch boek gemaakt dat
zeker zijn weg naar de gebruikers zal vinden.
J.B.BERNS
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A. VAN GAALEN en FR. VAN DEN MOSSELAAR, "Kèk me ndh": Plat en bekak: Haags.
's-Gravenhage, Uitgeverij BZZT6H, 1985. [75 blzz. Illustraties. Literatuurlijst. Prijs:
ƒ15,00].
Als er een publikatie is die inspeelt op de "Dialectgolf' is het wel "Plat Haags", zoals
dit boek in wandeling wordt genoemd. Het is op dit ogenblik (eind 1986) toe aan de vijfde
druk. Het is de gekozen formule die een verklaring vormt voor het sukses. Het is inderdaad
"een boekje door en voor Hagenaars", zoals op de achterkant wordt gezegd, en niet een
verzameling stereotiepen en idiotismen, waarvan de Amsterdamse drèèfsèès een bekend
voorbeeld is. Van Gaalen en Van den Mosselaar besteden niet alleen aandacht aan het
"platte" Haags, maar ook -de ondertitel wijst daar al op- aan het overbekende "bekakt"; het
Schevenings komt ter sprake en er worden teksten en woordenlijsten uit het verleden, soms
het verre verleden (ca. 1770), besproken en afgedrukt. Daarbij komt dat het hedendaagse
Haags, zowel het platte als het bekakte binnen de eigen context wordt geplaatst en op vaak
treffende wijze wordt geïllustreerd met bijvoorbeeld stukjes uit de krant. Een van de
mooiste voorbeelden hiervan treft men aan op blz. 44, waar twee Haagse ambtenaren, de
huidige minister van Financiën Ruding en de vakbondsleider Van de Scheur met elkaar
worden vergeleken. De verschillen in -onder andere- taalgebruik van beide heren worden
vlijmscherp aangetoond door Saartje Burgerhart uit de Volkskrant van 23.11.1983 aan te
halen en Van de Scheur wordt tenslotte nog eens getypeerd als iemand die "stem [geeft] aan
de eisen en verlangens van zijn achterban in hun eigen taal".
Het mag wel typerend genoemd worden dat de "Kleine Haagse Woordenlijst" helemaal
achterin het boek is opgenomen, voorafgegaan door een korte stratigrafische typering van
de Haagse woordenschat. "Het meest onderscheidt de Hagenaar zich door de klank van zijn
taal, slechts weinig door zijn woordgebruik" (blz.48), men kan hèt een plattitude noemen,
een volledig overbodige opmerking met betrekking tot enig Noord- of Zuidhollands dialect
-of überhaupt met betrekking tot een stadsdialect- binnen het geheel van een populair
geschreven en voor een breed publiek bedoeld boekje is het beslist van groot belang dit nog
eens duidelijk te stellen. Het is verder zo dat Indische repatrianten en hun nakomelingen
invloed hebben uitgeoefend op de Haagse woordenschat; van Surinaamse invloed is
nauwelijks sprake, zeker niet speciaal wat het Haags betreft; wel is er duidelijk invloed van
het Bargoens en tenslotte komt ook nog even de typische taal van jongeren ter sprake.
Het laatste hoofdstuk wordt gevormd door het transcript van band 281 van het P.J.
Meeertens-Instituut (in de eerste druk staat P.C....), gemaakt in 1965, een voortreffelijke
transcriptie van een gesprek met drie generaties Haagse loodgieters.
Een prachtige illustratie van levende volkstaal en door de gekozen spelling en notatie
ook voor leken heel prettig leesbaar.
Een in al zijn bescheidenheid voortreffelijk boekje, dat erin slaagt op eenvoudige wijze
gecompliceerde zaken aan een groot publiek uit te leggen, niet alleen met betrekking tot de
taal van 's-Gravenhage, maar ook met betrekking tot dialectologie en taalkunde in het
algemeen. Misschien hinkt het een beetje op twee gedachten, maar de vele drukken en het
hoge oplagecijfer -140.000 exemplaren- bewijzen het sukses.
J.B.BERNS
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Enclitische verschijnselen in het Westbrabants*
Jan Stroop
Voor Toon Weijnen, bij gelegenheid van
het gouden jubileum van zijn dissertatie

0. Voorwoord
Tweemaal heeft Weijnen zich uitgelaten over de enclitische pronomina in de
Brabantse dialecten. De eerste maal in zijn dissertatie (1937), de tweede maal
in Nederlandse dialectkunde (1958). Het betreft overigens geen uitputtende
behandelingen maar eerder korte beschrijvende inventarisaties. Bij het encliticum van de 2e persoon maakt de schrijver, in beide publicaties, een opmerking van diachrone aard, opmerkingen die niet helemaal gelijkluidend zijn
maar een kleine wijziging van opvatting verraden.
Die gewijzigde opvatting komt in de buurt van die van zijn leerling N.
Schuurmans, die in een posthuum uitgegeven en te weinig bekende studie,
het Westbrabantse encliticum van de 2e persoon (subj.) herleidt tot -e, dat
van de 3e persoon tot resp. -die en -dem (Schuurmans 1975: 66-67).
Mijn bedoeling is om bij wijze van hommage aan wie ook mijn leermeester
was, de enclitische vormen in het Westbrabants aan een nieuwe beschouwing
te onderwerpen en te zien of de door beide genoemde taalkundigen ingenomen standpunten houdbaar zijn.
1. Inleiding

Van de enclitische pronomina die in het Westbrabants (en meer algemeen in
de zuidelijke Nederlandse dialecten) voorkomen, zijn die van de 2e en 3e
persoon (mannelijk) in bepaalde opzichten verschillend van de overige door
hun syntactische eigenschappen en al dan niet in verband daarmee hun fonologische vorm. Bij die andere pronomina is de clitische pendant een echte
pendant; 'k is alleen maar de minder beklemtoonde variant van ik, me van
mij, we van wij, enz. Maar hoe verhoudt zich ie tot hij, dem tot hem, en de
tot je of gijl Anders gezegd: zijn deze enclitica ook gereduceerde varianten
van de normale pronomina personale dan wel van andere, verwante pronomina zoals demonstrativa, of moeten ze als eigensoortige woorden gezien
worden. Dat wat betreft de paradigmatiek en de fonologie.
* Ton Goeman bedank ik hartelijk voor zijn waardevolle opmerkingen.
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Syntagmatisch bezien roepen de clitica de vraag op of ze in combinatie met
hun gastwoord een zelfstandig woord blijven, dan wel met het gastwoord
samen één fonologisch woord vormen, dan wel een specifieke eenheid
vormen, de clitic group, die het domein vormt van specifieke fonologische
regels.
Omdat deze problemen bij de twee te bespreken clitica verschillend liggen,
worden ze in dit artikel afzonderlijk behandeld. Of deze splitsing gehandhaafd moet blijven zal aan het eind kunnen blijken.
2.

2e persoon enkelvoud (subjectsvorm)

2.0. De vormen
Het enclitische pronomen van de 2e persoon enkelvoud (subject) heeft in de
Westbrabantse dialecten verschillende lexicale vormen: -de, -ge en -degij,
waarvan de laatste als een verdubbeling te beschouwen is. Het gebruik van
deze drie lijkt ten dele door stilistische faktoren bepaald te worden, maar die
zijn moeilijk te definiëren. Zo ben ik, zelf native speaker toch, niet (meer?)
bij machte aan te geven wanneer iemand (waaronder ikzelf) toende 'toen je'
zal zeggen, en wanneer toenge. Schuurmans (1975: 67) heeft wel enig stilistisch verschil vastgesteld bij het gebruik na voegwoord. Volgens hem klinkt
-gij daar 'verzorgder' dan -de en -degij. Weinig of geen stilistisch verschil
konstateert Schuurmans (1975:40 ) tussen -de en -degij na persoonsvorm,
zeker geen betekenisonderscheid, ook al heeft het tweede deel van -degij de
voltonige vorm van dat pronomen, die normaal een disjunctief accent
uitdrukt. Wil men het enclitische pronomen beklemtonen dan luidt dat -degij:
komdegij ook! 'kom jij ook?' De drie vormen, -de, -ge en -degij schijnen
dus in sociolinguïstisch opzicht gelijkwaardig te zijn.
Dat is niet het geval voor wat hun syntactische kwaliteiten betreft. Eerst
een overzicht, inclusief die van de proclitische vormen:
(la) na Vf
komde 'kom je'
komdegij
*kom(t)Xe

(lb) na conj.
toende 'toen je'
toendegij
toen(t)Xe

(lc) proclisis
*dettem 'je hebt em'
*degettem
gettem

Met andere woorden: -de is alleen mogelijk als enclitisch pronomen,
evenals -degij, dat een verdubbeling is uit de + gij. Ge is de verzwakte vorm
van gij en is alleen te gebruiken na conjuncties, dus niet na Vf. Die beperking
geldt niet voor de samenstelling -degij, die wel ook na het Vf kan optreden.
Overigens kan ge weer wel gebruikt worden in de positie vóór het Vf. De
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verdubbeling -degij laat ik hier verder buiten beschouwing. Ik bespreek nu
nog alleen de enkelvoudige clitica.
Van de twee woorden -de en -ge bestaan fonologisch geconditioneerde
varianten, die het problematisch maken een basisvorm aan te wijzen, zelfs
om een morfologische grens aan te geven.
(2a)
komde ok? 'kom je ook'
blevde? 'blijf je'
fietste veul? 'fiets je veel'
wi[t]e wa? 'weetje wat'

(2b)
toende 'toen je'
ovde 'of je'
da[d]e ' dat je'
tegen a[d]e komt 'tegen datje komt'

(3)
toenXe 'toen je'
ofXe 'of je'
da[X]e 'datje'
tegen a[X]e komt 'tegen datje komt'
Om met de laatste te beginnen: Xe (3) is natuurlijk een alternantie van ge,
die veroorzaakt is door assimilatie aan een voorafgaande stemloze consonant.
Dat die consonant niet altijd aan de oppervlakte verschijnt, is een kwestie die
verderop aan de orde komt.
Ook bij -de spelen assimilatie-invloeden een rol, een op het eerste gezicht
onduidelijke rol, die mogelijkheden openlaat voor diverse opvattingen omtrent de basisvorm. In Weijnen (1937: 123) wordt het encliticum gezien als
het resultaat van een assimilatie van werkwoordsuitgang + gi (als ik dat laatste foneem goed gelezen heb). In Weijnen (1958/1966: 292) wordt een encliticum met een vocalisch begin aangenomen: -e. Immers: 'In de zuidelijke dialecten versmelt de dentaal van de werkwoordelijke uitgang met het pronomen
tot de of te ... Soms wordt metanalytisch het pron. de '.
De dentaal in komde ('kom je') is dan die van de werkwoordelijke uitgang,
die in toende ('toen je') is daar als gevolg van metanalyse.
Pauwels hangt dezelfde opvatting aan, althans wat de basisvorm -e betreft
(Pauwels 1958: 336) en ook Schuurmans in zijn in 1955 geschreven en in
1975 gepubliceerde monografie (Schuurmans 1975: 67). Uiteindelijk een
communis opinio, lijkt het wel, met uitzondering dan van Schönfeld (Van
Loey), die spreekt van enclitisch -de en verwantschap met het pronomen du
aangeeft (Van Loey 1970: § 111). Op diens opvatting is bij mijn weten nooit
een reactie gekomen.
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2.1. De Brabantse assimilatieregels
Wie niet op voorhand genoegen neemt met metanalyse en/of analogie als
verklaring voor het naast elkaar bestaan van -e en -de, zal zich hebben bezig
te houden met de assimilatieregels van de Westbrabantse dialecten, aangezien
clitica in een zodanige verhouding staan ten opzichte van hun gastwoord, dat
ze in principe onderhevig zijn aan die assimilatieregels. Daarom volgt nu een
overzicht van de regels die in het spel kunnen zijn.
Allereerst de STEM-regel, waardoor een fricatief stemhebbend wordt vóór
de vocaal van een volgend woord1; voorwaarde is nog dat die fricatief zelf
voorafgegaan wordt door een stemhebbend segment:
(R 1) [+cont] -> [+stem] / [+stem] — # V
(4)
hij is ok te laat
ik lus alles
huis arts

-»
-•>
•»

hij izok te laat
ik luzalles
huizarts

Dat ik deze regel hier aan de orde stel, komt omdat hij in de Westbrabantse
dialecten ook werkt bij een bepaald soort / waarop een aantal gastwoorden
eindigt. De regel kan dus van invloed zijn op de vorm van het encliticum,
gegeven de onzekerheid over de basisvorm, -e of -de, -ie of -tie.
Vandaar deze toegevoegde variant van regel (R 1):
(R la)

t -> d / [+stem] — # V
(kat. 1 en 2)

Met (kat. 1 en 2) bedoel ik twee groepen morfologisch te definiëren vormen, de twee kategorieën gastwoorden die door een encliticum gevolgd
kunnen worden. De eerste kategorie is die van de persoonsvorm van de 2e en
3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd en de imperatief: ge komt, ij komt,
komt. Voorbeelden van het wel en niet werken van (R la) in deze gevallen:
(5a)
ij komt ook
—»
komt ook (imp)—>
ij spant ook in —>
ij ziet alles
—>

ij komdook
komdok
spandok
zie<2alles

(5b)
ij werkt ook
kijkt uit
ij mot ook
ij sprint ook

->
—>
—>
—>

ij werktok
kektait
ij mo[t]ook
sprinfok ("sprint")

Uit de voorbeelden blijkt dat een t alleen d wordt als hij voorafgegaan
wordt door een [+stem]-segment, maar bovendien ook alleen als het een t
1
De term Intervocalische Assimilatie van Stem (Gussenhoven 1985-86) lijkt me niet
gelukkig gekozen als er ook gevallen als het volgende onder moeten vallen: ik heb twee
pils op —> pilzop.
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betreft die suffix is en niet een t die tot het grondwoord behoort. Uit de
tegenstelling tussen ij zie[d]alles en ij wi[t]alles is af te leiden dat bij geminaten de suffïx-f opgaat in de f van het grondwoord, ook als deze laatste onderliggend een d is: ijwe[t]ook mee (van 'wedden').
De tweede kategorie gastwoorden wordt gevormd door een groep zinsonderschikkende woorden als: omdat, nadat, voordat, enz. en dat zelf
natuurlijk:
(6)

omdat alles klaar —>
vordat ik kom
—>

omdadalles klaar is
vordadik kom

Ook de t van een aantal voornaamwoorden ondergaat deze zelfde
verandering door de STEM-regel: dat is waar —» dadis waar.
Een andere regel die op beide kategorieën werkt, zowel op de Vf-vormen
als op de voegwoorden en voornaamwoorden, is die van de deletie van juist
deze zelfde t voor woorden die met een consonant beginnen:

(7)
ij kornf nie
—> ij kom nie
omdar Kees komt
—> omda Kees komt
dar boek
—> da boek
ij zier bleek
—> ij zie bleek
De ï-DELETIE-regel heeft deze vorm:
(R2)

t

->

0/—

#C
(Kat. 1 en 2)

Merkwaardig is dat beide, in feite heel verschillende t's, nl. de suffix-ï en
de / waar de tweede kategorie woorden op eindigt, als enige input zijn voor
(R la) en (R 2). En verder dat die beide regels wat hun structurele omgeving
betreft, eikaars complement zijn. Het is niet de plaats om de bijzondere aard
van de t in deze gevallen na te gaan; ik laat het bij de konstatering dat deze
'vluchtige' t (Taeldeman 1985: 159) een uniek verschijnsel is2.
Er is nog een derde regel waar beide t's bij betrokken zijn, dit keer
overigens niet exclusief; dat is de bekende FRICATTEF-regel, die bewerkt
dat een fricatief assimileert aan een voorafgaande stemloze consonant:
De eerste die dit soort abstracte segmenten - bij mijn weten - gesignaleerd heeft, is een
Belgische taalkundige, nl. Ph. Colinet, die in zijn studie 'Het dialect van Aalst' (uit 1896!)
spreekt van een 'latenten dentaal' en over het enclitische pronomen 2e persoon schrijft:
'{d)en is een postulaat; het verschijnt nooit in zijn vollen, eigen vorm. Maar verschillende
Sandhi-werkingen bewijzen, dat het een virtueel bestaan heeft in het duister, onbewuste
taalgevoel der sprekenden;' (Colinet 1896, resp. 190 en 133).
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(R3) + stem
[- stem] / [- stem] (#) -+ cont
Voorbeelden van normale gevallen geef ik in (8a), gevallen van een /t/, die
na gedane arbeid, als gevolg van (R 2) voor consonant verdwijnt in (8b):
(8a)
opvallen
bi/d/ vader
zit gaarne
ik voel
huis vader

—»
—>
—>
—>
—>

op/allen
bk/ader
zit Xère
ik/oei
huis/ader

(8b)
kom/t/vader
omda/t/ ge
wa/t/veel

—> kom /ader
—> omdaXe
—> wa/eel

Uit deze feiten blijkt dat de DELETIE-regel geordend is na beide assimilatieregels. Dat is ook te verwachten, vanuit het standpunt dat de maximale
toepassing van regels preferabel is (Kiparsky 1982:40).
Een laatste vorm van assimilatie van stem waar beide kategorieën gastwoorden, het verbum finitum en de voegwoorden en voornaamwoorden, ook mee
te maken krijgen, is die waarbij een cluster met een plosief op de rechterplaats, afwijkt van de normale regressieve assimilatie, bij plosieven, bijv.
was bak —> wazbak of voet bal -> voedbaP.

Deze afwijking treedt op als het eerste lid van het cluster een t is, eventueel
teruggaand op onderliggend /d/:
(R4)

t/t#-

In (9a) is er weer sprake van normale regressieve assimilatie bij plosieven,
in (9b) de afwijkende, progressieve assimilatie als gevolg van deze J-ASSIMILATIE-regel:
(9a)
op bed
op doen
wasbak
zakdoek

->
—»
—>
—>

o[b]ed
oèdoen
wazbak
zagdoek

(9b)
naar bed doen
gaat doen
vint da maar
wat daar ligt

—>
—>
—>
—>

naar be[t]oen
gaa[t]oen
vin[t]amaar
wa[t]aar ligt

De spelling die ik gebruik, is gebaseerd op de spelling van het Standaard-Nederlands. Aan
de vocaalkwaliteit wordt in mijn voorbeelden voorbijgegaan. Wat de consonanten in kwestie
betreft, die spel ik fonetisch/fonologisch, maar zo dat er op het punt van het kenmerk STEM
geen onduidelijkheid bestaat. Consonanten die uit geminaten zijn ontstaan worden in een
fonetische notering enkelvoudig genoteerd. Een consonant die nooit genoteerd hoeft te
worden is de h, die namelijk in het Westbrabants niet als foneem bestaat.
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2.2. De basisvorm, encliticum 2e persoon
De plaats van de Nederlandse en ook de Westbrabantse enclitica is onmiddellijk na woorden van de hier onderscheiden kategorieën 1 en 2. Dat betekent
dat we voor het bepalen van de basisvorm rekening moeten houden met de
beschreven assimilatie- en deletieregels. Immers de beide typen gastwoorden
eindigen vaak op een consonant die anders kan worden naargelang het volgende woord met een vocaal of een consonant (i.c. d) begint. Het encliticum
van de 2e persoon komt voor in combinaties als in (10):
(10)
komde
blevde
fietste
wi[t]e

'kom je'
'Wijfje'
'fietsje'
'weetje'

Het is gebruikelijk om - zoals hiervoor al is aangegeven - juist deze
vormen aan te grijpen voor het postuleren van een encliticum -e. De dentaal
ervoor is dan, in die visie, het suffix van de persoonsvorm die stemhebbend
wordt volgens (R la) (Schuurmans 1975: 20). Dat geeft echter in twee
soorten vormen problemen. Ten eerste waar het encliticum optreedt na een
persoonsvorm die normaal geen suffix heeft, ook niet in de rechte woordorde, en waar toch bij inversie een combinatie met -de verschijnt; zie (11).
(11)
ge waar al thuis
waarde al thuis?

'je was al thuis'
' was je al thuis?'

Weijnen spreekt in zo'n geval van analogie die een gevolg is van metanalyse: komd + e —» kom + de. Het sukses van zo'n analogie zou versterkt
kunnen zijn doordat morfeemgrens en lettergreepgrens dan samenvallen.
Het tweede probleem wordt gevormd door de combinatie onderschikkend
voegwoord + encliticum. Ook daar een encliticum in de vorm met -d: -de.
(12)
toende thuis waar
ovde gelijk et

'toen je thuis was'
'of je gelijk hebt'

In het laatste geval zelfs met een mooie normale regressieve plosief-assimilatie. De verklaring in dit geval zou dezelfde kunnen zijn, analogie, ware het
niet dat er een complicatie bestaat.
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Die complicatie wordt veroorzaakt, of - voorzichtiger -houdt verband met
het feit dat de vorm van de combinatie voegwoord + encliticum mede bepaald
wordt door de aanwezigheid, onderliggend dan wel aan de oppervlakte, van
een partikel at, dat o.a. in de Westbrabantse dialecten functioneert als een
verlenging van het voegwoord (De Rooij 1965: 39).
Aan de bestaande opvattingen over at, subs. t die in enclitische combinaties
latent dan wel evident aanwezig is, heeft Goeman een interessante
toegevoegd (Goeman 1980). Hij heeft beargumenteerd dat de t een element
van COMP-agreement is, dus als een suffix beschouwd moet worden dat een
voegwoord tot een congruerend voegwoord maakt. De juistheid van deze opvatting heeft hij o.a. aangetoond voor het Vlaams en het Zeeuws, waar complete paradigma's van congruentie bij voegwoorden (kunnen) voorkomen.
Hij veronderstelt COMP-agreement ook voor het Westbrabants, maar dat
wel ten onrechte. Een aantal vormen lijken inderdaad als congruentiegevallen
verklaard te kunnen worden:
(13)
ovak kom
ofXe komt
ofrie kom/
ofXullie komt

(ova-0-k kom-0)
uit: oftXe komf
uit: oftXullie komi

Maar andere meervoudsvormen onttrekken zich aan deze verklaring:
(14)
ofwe komme
ofte komme
uit: oft ze komme
toensalles gezien aare ('toen ze alles gezien hadden')
Bij de eerste vorm van (14) ontbreekt een suffix na of, bij de laatste twee
treedt assimilatie van stem op die veroorzaakt moet zijn door een latente t. Die
t kan bij de 3e persoon meervoud natuurlijk nooit een suffix t zijn aangezien
het suffix van die 3e persoon -e luidt. De latente t kan hier niets anders zijn
dan het restant van het partikel at. De verklaring bij deze vormen vormt geen
uitzondering of hindernis bij de verklaring van de vormen uit het paradigma,
integendeel. Door aan te nemen dat de t en de assimilatie van stem als gevolg
van een latente t terug te voeren zijn op het partikel at, zijn alle zes de vormen
uniform en afdoende verklaard.
De realiteit van dit at is op verschillende manieren aan te tonen. Bijvoorbeeld door de regelrechte presentie in een ouderwetse stijl van dialectspreken:
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(15a)
toen at ge thuis waar
NIEUWERWETS:

—> toen a[X]e thuis waar'toen je thuis was'
-> toen Xe thuis waar

(15b)
toen at vader da wies
NIEUWERWETS:

—» toen a fader da wies 'toen vader dat wist'
-» toen fader da wies

(15c)
toen at ..e (?) thuis waar
NIEUWERWETS:

—* toen a[d]e thuis waar 'toen je thuis was
-» toende thuis waar

Uit de voorbeeldzinnen blijkt behalve dat het partikel bestaat, ook dat het
zich in assimilatorisch opzicht precies gedraagt als de hier besproken onderschikkende voegwoorden, en dat het eveneens eindigt op een 'vluchtige' of
'vluchtende' t. Aangezien die t voor vocaal volgens (R la) een d wordt,
zouden we op grond van de zinnen in (15c) moeten besluiten tot een onderliggende vorm -e als encliticum van de tweede persoon.
Toch kan dit niet het laatste woord zijn. Daarvoor moet eerst nog worden
nagegaan welke gevolgen de specifieke syntactische aard van een encliticum
heeft voor zijn assimilatiegedrag. Bij de eerste beschrijving van de status van
de enclitica is gewezen op hun afhankelijkheid van het gastwoord. Een encliticum kan niet zonder. Ik ga nu - in navolging van Zonneveld - een stap verder en neem aan dat zulke enclitica met hun gastwoord één fonologisch
woord vormen (Zonneveld 1983: 308).
Die status heeft gevolgen voor de toepassing van regels. Regels waarbij de
aanwezigheid van woordgrenzen een conditie vormt, zullen op gastwoord +
verplicht encliticum niet mogen werken. De STEM-regel (R 1 en R la) is er
zo een. Dat heeft als belangrijke implicatie dat in voorbeeld (15) toen adde
thuis waar, de d nooit het resultaat kan zijn van die STEM-regel, want de
combinatie adde moet als één fonologisch woord opgevat worden. Aangezien
verder de assimilatie-resultaten van a(t) bij volgend woord met fricatief steeds
een stemloze consonant opleveren, zie voorbeeld (14), moet wel worden
aangenomen dat de onderliggende vorm van het partikel op een t eindigt, dus
at luidt, zoals ook de t het einde is van onderliggend nadat, omdat, zodat,
enz. De onderliggende vorm van het pronomen moet dus -de zijn.
Wanneer we echter aannemen dat het encliticum -de is, dreigt weer het
gevaar dat we in botsing komen met de d-ASSIMILATIE-regel (R 4),
immers at + de moet dan atte opleveren. Dat gevaar is niet zo groot als het
lijkt, want ook de d-ASSIMILATIE-regel is een regel waarbij woordgrenzen
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een rol spelen, t en d assimileren zonder uitzondering aan elkaar als ze beide
tot een verschillend woord behoren; zie (9) en (16a), waar het onderschikkende woorden plus een ander woord betreft dat geen encliticum is:
(16a)
dat daar ligt
—» da[t] aar ligt
wat dat betreft
-> wa[t]a betreft
wie at daar aankomt —> wie (a)taar aankomt
In samenstellingen werkt de d-ASSIMILATIE-regel optioneel, zodat ook
doubletvormen kunnen bestaan:
(16b)
put + deksel
plat + dak

->
-»

pu[t]ekselofpu[d]eksel
pla[t]akofpla[d]ak4

Helemaal niet schijnt de regel te werken bij samenstellingen die het karakter
van één woord hebben gekregen:
(16c)
hand + doek
Uit + dam
blind + daas

—» an[d]oek t.o. vaa[t]oek
-H> Ui[d]am
—> blin[d]aas

Er is hier sprake van een toenemende mate van integratie van de twee
woorddelen, die moet culmineren in het karakter van een fonologisch woord.
Doordat het Westbrabantse encliticum van de 2e persoon een onderdeel is
van een fonologisch woord waarvan het gastwoord het eerste deel vormt,
moet dat leiden tot een assimilatievorm die vergelijkbaar is met die in (16c).
En dat is ook het geval: toen at + de ... —> toen a[d]e.
Het encliticum heeft dus dezelfde status als het suffix na de werkwoordsvorm. Dat het assimilatiegedrag van het encliticum -de niet in strijd is met die
gedachte, bewijst een vergelijking van de verledentijdsvormen met de
combinatie persoonsvorm + encliticum:

Niet bij alle Westbrabanders. Sommigen, in elk geval Piet Verkuyl (Groningen) en Hans
Heestermans (Leiden), vinden alleen puddeksel mogelijk. In dat geval hoort dit woord onder
(16c).
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(17a)
ik wilde
werkte
slaagde
laXte
waste
raazde

(17b)
wilde (wil je?)
werkte (werk je?)
slaagde (slaag je?)
laXte (lachje?)
waste (was je?)
raazde (raas je?)

Het aannemen van een basisvorm -de houdt in het afwijzen van een vorm
-e, die door o.a. Weijnen en Schuurmans wordt aangenomen. De vorm -e is
onhoudbaar, omdat hij in geen enkele situatie te abstraheren of te beargumenteren is. Ik herinner ter adstructie aan de STEM-regel, die een typische
woordgrensregel is. Een consonant, zo heeft Gussenhoven (1985-1986:
187) laten zien, wordt stemhebbend als hij ambisyllabisch wordt en dus ook
tot de volgende lettergreep gaat behoren. Wordt die toestand, bijv. door een
pauze, ongedaan gemaakt, dan keert de oorspronkelijke stemloze consonant
weer terug: waarwazik wordt dan dus: waar was .. ik. Voeren we deze
manoeuvre uit bij een combinatie als komde ookl, dan wordt dat nooit komt
..e ookl, waaruit afgeleid kan worden dat dit -e niet bestaat.
Ook uit andere combinaties blijkt dat zo'n woord -e er niet is. Vergelijk
daartoe (18a) en (18b), waarin een uitgebreide en een beknopte versie van
een zin met een enclitisch pronomen. In (18a) is dat de objectsvorm, die in
bepaalde gevallen aantoonbaar alleen uit een vocaal bestaat, oe, in (18b) is
dat de subjectsvorm, die blijkbaar nooit alleen maar uit een vocaal kan
bestaan:
(18a)
toen adoe de buurman zag
('toen de buurman je zag')

(18b)
toen adde de buurman zag
('toen je de buurman zag')

toen oe de buurman zag

*toen e de buurman zag

De d in de eerst a-zin {adoe) kan nog die van at zijn eventueel en is
weglaatbaar, de d in de b-zinnen is onmisbaar en is dus blijkbaar deel van het
encliticum. Wel kan bij deze laatste nog de klinker wegblijven: komdokl
(kom je ook?).
Nu we eenmaal tot de slotsom gekomen zijn dat de basisvorm, maar
feitelijk ook de oppervlaktevorm van het encliticum van de 2e persoon niet
anders dan -de kan zijn, is er geen beletsel meer om met Schönfeld (Van
Loey 1964: 136) dit -de te zien als de gereduceerde vorm van het oude
pronomen du.
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3. Het encliticum3epersoon enkelvoud
3.0. De vormen
Van het encliticum van de 3e persoon enkelvoud bestaan twee grammaticaal
bepaalde vormen, een subjectsvorm en een objectsvorm. De eerste verschijnt
alleen na persoonsvormen en onderschikkende woorden en is dus als een
encliticum te beschouwen; zie (19a). De objectsvorm heeft dezelfde mogelijkheden, zie (19b), maar daarnaast andere, maar wel in een eenheid waarvan
een onderschikkend woord en een persoonsvorm het fonologische hoofd is;
zie (19c).
(19a)
da[t]ie komt
toentie kwam
komtieook?
kwamtie thuis?

'dat hij komt'
'toen hij kwam'
'komt hij ook?'
'kwam hij thuis?'

(19b)
da[t]em da moes overkomen
of(t)em da gezeed is
ge komtem (h)alen?
ze is(t)em gaan (h)alen
da kwam(t)em goed uit

' dat hem dat moest overkomen'
'of hem dat gezegd is'
'je komt hem halen?'
'ze is hem gaan halen'
' dat kwam hem goed uit'

(19c)
toen[em9katam] horen zeggen
'toen heb ik 't 'm horen zeggen'
ik geevetem wel
'ik geef 't 'm wel'
*ik geef dat boek em met zijn verjaardag
ik geevem dat boek met zijn verjaardag
Er is bij em nog een zelfstandiger optreden mogelijk, in een zin als: ik
hoorde gisteren em dat nog zeggen.
3.1. De basisvormen
Opvallend in de monografie van Schuurmans is dat daarin enerzijds een
basisvorm met een dentale onset (anlaut) verdedigd wordt, o.a. met het
argument dat het Aarschots (in Midden-Brabant!) een zelfstandig pronomen
met t heeft: ik hang tem omhoog ('ik hang hem omhoog') (Schuurmans
1975: 30). Terwijl anderzijds volledig voorbijgegaan wordt aan het feit dat
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het Westbrabants zoiets nu juist niet heeft. Schuurmans laat - net als anderen
- ook juist die posities van het encliticum buiten beschouwing waarin de t
niet tevens suffix van het voorafgaande woord kan zijn, bijv. na een
persoonsvorm van de Ie persoon.
Wie daar wel aandacht voor heeft en alle vormen van de objectsvorm van
het encliticum bekijkt, moet wel tot een andere basisvorm komen:
(20a)
ik komem tegen
ik vi[s]em op
ik zalem geven

(20b)
*ik komtem tegen
*ik vistem op
*ik zaltem geven
(wel: 'ik zal 't 'm geven')

Hier blijken de vormen mét f juist onmogelijk te zijn. De vorm die na voegwoorden optreedt, vertoont een soortgelijk beeld:
(21)
toen(t)em da gezegd is
wie(t)em gezien heeft
of(t)em da gezegd is

'toen 'm dat gezegd is'
'wie hem gezien heeft'
'of hem dat gezegd is'

Uit (21) blijkt dat na voegwoorden e.d. zowel de vorm mét als zonder t
mogelijk is, aangegeven met ronde haakjes, terwijl in de voorbeelden in (20)
alleen de vorm zonder t grammaticaal is.
Het omgekeerde zien we als het encliticum verschijnt na een persoonsvorm: als die persoonsvorm normaal, dus bijv. in pausa, eindigt op een t,
dan is er ook steeds een t aanwezig in de combinatie persoonsvorm +
encliticum: ge komtem overal tegen 'je komt hem overal tegen'. Eindigt de
persoonsvorm (ook op onderliggend niveau) niet op een t, dan kan die t
worden toegevoegd, maar noodzakelijk is dat niet: ij issem I ij istem 'hij is
hem'. Heel duidelijk blijkt dat het facultatieve karakter van de t ten nauwste
samenhangt met de vorm van de persoonsvorm en niet die van het encliticum, uit een vergelijking van gewone persoonsvormen met die van de
preterito-presentia, met als bijzonderheid dat in het Westbrabants de 3e
persoon van willen een (verplicht) f-suffix heeft:
(22)
die Piet kent
wat Piet kan
Piet zal ook
wat Piet wulf
waar Piet is

-

ij kenfem 'hij kent hem'
ij kan(t)em krijgen 'hij kan 'm krijgen'
ij zal(t)em aanpakken 'hij zal 'm aanpakken'
ij wul/em wel
ij is(t)em
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Deze gegevens laten zich goed rijmen met wat in (21) geconstateerd is, nl.
dat in de combinatie met voegwoorden e.d. de t op de grens van voegwoord
en encliticum altijd facultatief is. Wat is hier anders uit te concluderen dan dat
-em als de basisvorm van het encliticum moet worden opgevat.
De subjectsvorm van het encliticum vertoont in grote trekken hetzelfde
beeld: de t is alleen verplicht als hij suffix / is, of naast eventueel deel van het
encliticum ook tegelijk deel van de persoonsvorm of het voorafgaande
voegwoord. Die t is dan doorgaans de bekende 'vluchtige' t.
(23a)
komtie
leestie
wultie
zal(t)ie
kan(t)ie

(23b)
toen(t)ie
da[t]ie
a[t]ie ('als hij')
of(t)ie
omda[t]ie

Zoals in de vorige voorbeelden betekenen ronde haakjes () een facultatief
karakter. De vergelijking van de vormen met een facultatieve t en die met een
verplichte laat maar één conclusie over: de basisvorm van het encliticum 3e
persoon subject heeft geen t, net zo min dus als de objectsvorm.
3.2. Vorm en assimilatie
Een belangrijke kwestie die nog aan de orde moet komen, is die van de
toetsing van de verschijningsvormen van beide enclitica aan de hiervoor
beschreven assimilatieregels. Omdat Schuurmans uitgaat van een assimilatieregel die weliswaar vergelijkbaar is met onze (R 1), echter zonder de
restrictie van het woordgrenssymbool, ligt het voor de hand dat hij een basisvorm met d-anlaut postuleert. Alleen dan krijgt hij door de werking van zijn dASSIMILATIE-regel een / (vgl. hier (R 3)): gaat doen —» gaa[t]oen; dus ook:
gaat die —> gaa[t]ie (Schuurmans 1975: 25). Dat dat 'volkomen normaal' is,
illustreert hij vervolgens met voorbeelden als:
(24)
èi du ta wèl gè:ra ('hij doet dat wel graag')
wa stao ti vèntaor töx takèika! ('wat staat die vent daar toch te kijken')
Hier wordt de d van een volgend woord (dat en die) een t onder invloed
van een al dan niet latente t. Toch zijn deze gevallen op een essentieel punt
niet gelijk te stellen met een eventueel verplicht encliticum die of dem, dat
Schuurmans aanneemt. Vergelijk daartoe (25a) met (25b):
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(25a)
ij doe la wel gè:re
ik doen da wel gè:re
wa stao rie ventaor
ik gaon die vent halen

(25b)
ij doerem niks (hij doet hem niks)
ik doen em niks (ik doe hem niks)
wa komfte doen?
wa kwamie doen?

Hier blijkt dat de demonstrativa (25a) steeds een, al dan niet geassimileerde, dentaal behouden, terwijl de enclitica die dentaal alleen (moeten) vertonen na een persoonsvorm van de 3e persoon presens, als die tenminste een
f-suffix hebben. Met andere woorden, het feit dat in (25a) door assimilatie uit
de d van een pronomen of een nomen een t kan ontstaan (Schuurmans 1975:
24), wil nog niet zeggen dat 'n t, bijv. die van (25b), altijd door assimilatie
ontstaan is. In (25b) is de t alleen verplicht aanwezig in combinaties waar hij
als suffix vereist is.
Wie uitgaat van de basisvorm -em hoeft alleen af te rekenen met (R 1),
aangezien het hier dan immers gaat om een combinatie van een consonant +
vocaal. Omdat we echter ook nu weer aannemen, tiet als bij de 2e persoon,
dat de combinatie persoonsvorm + encliticum alsook die van voegwoord +
encliticum samen één fonologisch woord vormen, blijft (R 1) buiten spel.
Vergelijk de 'eenwoord-combinaties' in (26a) met de opeenvolging van twee
gewone woorden in (26b):
(26a)
ij kontfem halen
ij geeftem weg
omda[t]em dat speet

(26b)
ij komt altijd
ij geeft alles
omdaf alles weg is

—> ij komdaltijd
—> ij geevdalles
—> omdadalles weg is

Dat ook na persoonsvormen die normaal geen J-suffix hebben, toch een
combinatie met t mogelijk is, zoals in zaltie, verklaart Schuurmans (1975: 25)
als analogie: 'Doordat na deze laatste (bedoeld is de vorm van 3e persoon van
het werkwoord. J.S.) verscherping van bepaalde consonanten optreedt,
zonder dat de eigenlijke oorzaak daarvan fonetisch gerealiseerd wordt, kon
de neiging tot verscherping te gemakkelijker ook een kans krijgen na 3epersoonsvormen waarin een factor die daartoe aanleiding kan geven te
enenmale ontbreekt.'.
Schuurmans verzuimt nu te verklaren waarom dan formaties als zaldie en
zaldem, -waai de veronderstelde analogie niet gewerkt heeft, in het Westbrabants volstrekt uitgesloten zijn. Dat de assimilatie zaldie —» zaltie verplicht
zou zijn, gaat niet op, want in andere gevallen, waarbij het volgende woord
onbetwijfelbaar met een d begint, is de assimilatie facultatief. Vandaar dat
naast elkaar kunnen voorkomen hij zalda doen en hij zalta doen. De
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ongrammaticaliteit van *zaldie en *zaldem maakt een basisvorm met een danlaut totaal onmogelijk.
Ook in mijn opvatting is analogie de verklaring voor deze combinaties met
t, bijv. zaltie, zaltem, maar dan een directere vorm van analogie. De t die
verschijnt is te beschouwen als een suffix-J. Hij treedt nl. alleen op na
vormen die bij regelmatige werkwoorden ook een suffix-r hebben. Zouden
we hier een verandering van het encliticum hebben, dan is niet te verklaren
waarom die f-vorm dan niet ook na bijv. de Ie persoon optreedt: *ik kentem
wel. Hetzelfde gaat op precies dezelfde manier op voor de subjectsvorm van
het encliticum: komtie is de normale vorm, zaltie is een analoge vorm waarbij
de t optioneel is. De ongrammaticaliteit van *ik kentem bewijst dat ook een
basisvorm -tem in het Westbrabants niet bestaat.
Een analogieproces waarbij het encliticum naar functie verandert, komt
voor in zuidelijker Brabantse dialecten. In de eerste plaats is tem daar
subjectsvorm geworden, tot schade van (t)ie: hoe laat komtem? Vervolgens
neemt het gebruik van em (als subject) vóór de persoonsvorm er toe: em zei
niks ('hij zei niks') (Pauwels 1958: 336). Pas in het geval de t van het
encliticum onmogelijk aan een voorafgaand woord onttrokken kan zijn, is er
sprake van metanalyse. In het dialect van Aarschot komt dat, zoals hiervoor
al gememoreerd, ook voor: toen zakte tem door het ijs (Pauwels 1953: 8690).
Op het eerste gezicht zijn ook de vormen van het encliticum na het voegwoord het resultaat van een analogie-effect. Woordgroepen als toentie,
toentem, oftie, enz. lijken dat te illustreren, temeer daar de t hier facultatief is:
toenie, toenem, offie zijn evengoed mogelijk. Dit zou betekenen dat in deze
situaties er een encliticum optreedt waarvan de vorm een gevolg is van
metanalyse; immers toen heeft zelf geen t op het eind. Toch moet metanalyse
hier afgewezen worden. Ten eerste verschijnt in het Westbrabants, zoals we
gezien hebben, de / in overige gevallen alleen als hij ook deel van het voorafgaande woord is. Waar dat woord geen t heeft, is een t in een enclitische
combinatie onmogelijk. Ten tweede is er voor die t een betere verklaring. Hij
kan nl. het restant zijn van het verlengende partikel at, dat we ook bij de 2e
persoon zijn tegengekomen. Het voordeel van deze verklaring is dat we nu
voor beide enclitica, die van de 2e en die van de 3e persoon, eenzelfde type
onderliggende structuur kunnen aannemen. Van belang is nu natuurlijk wel
dat ook bij de 3e persoonsvormen de assimilatieregels, ook bij de invoering
van {a)t, de juiste oppervlaktevormen moeten opleveren.
Als we uitgaan van de volgende basisvorm: toen + (a)t + ie kwam, dan
lijkt van toepassing (R la), zie par. 2.1., die een t voor een vocaal stemhebbend maakt. Echter de restrictie van de woordgrens, die een wezenlijk deel
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van de regel vormt, maakt toepassing hier juist onmogelijk, ie vormt met het
voorafgaande (al dan niet verlengde) voegwoord één fonologisch woord,
waardoor het geheel buiten de structurele condities van die regel valt. Er is
trouwens geen enkele regel op deze combinatie toepasbaar. Alles blijft, zoals
het was, alleen kan er deletie van a plaatsvinden: toenattie kwam, of: toentie
kwam. In een jongere variant van het Westbrabants is ook de t verdwenen.
Bij de objectsvorm 3e persoon zien we hetzelfde. De onderliggende reeks is:
toen (a)t em dat gezegd werd, die gerealiseerd kan worden als: toenattem dat
gezegd werd, of na deletie van a: toentem dat gezegd werd, of na ook deletie
van f. toenem dat gezegd werd.
Ook als na deletie van het gehele at er een combinatie overblijft, die
normaal vatbaar is voor assimilatie, gaat de assimilatie alleen door als de
woordgrens geen voorwaarde van de regel in kwestie is. Dat laat zich als
volgt illustreren. Eerst met een voegwoord: of(a)t + ie komt wordt: ovvattie
komt. Dit is een opvallende uitkomst, want nu blijkt dat (R 1) toegepast
wordt waardoor d e / v a n of stemhebbend wordt. Blijkbaar vormen twee
voegwoorden na elkaar niet een fonologisch woord, in tegenstelling tot een
encliticum met het voorafgaande woord.
Verdere reductie van at levert achtereenvolgens op: oftie komt, en: offie
komt. De laatste is weer verklaard als we bedenken dat we hier juist weer wel
met een fonologisch woord van doen hebben. Ook in de combinatie met een
persoonsvorm, blijft assimilatie uit, waar dat in overigens vergelijkbare
combinaties niet het geval is. Vergelijk de voegwoord- en persoonsvormcombinaties in (27a) met andersoortige combinaties in (27b):
(27a)
Oj^ie komt
aLsie komt
iss'ie thuis
(h)ij issem

(27b)
ovalles in orde is
alzalles in orde is
iz alles in orde
izeen boek ook goed?

De Vriendt verklaart het uitblijven van assimliatie s —> z in het Brussels uit
de werking van de t, waarmee het encliticum zou beginnen. Die t zorgt dan
voor het stemloos worden of blijven van de s, en verdwijnt daarna (De
Vriendt 1983: 43). Tegen dat laatste bestaat op zich geen bezwaar en voor het
eerste lijkt veel te zeggen, aangezien de t ook vaak present is: alstie, oftie,
istie, istem. Er is echter één vorm die roet in zijn eten gooit: i[s]et ('is't'),
omdat het hier volstrekt ondenkbaar is dat aan de e van het pronomen een
woordeigen / voorafgaat. Dat de s van is hier blijft en niet stemhebbend
wordt, hangt weer samen met de restrictie van het fonologisch woord. En
wat hier geldt, geldt dan natuurlijk ook voor alsie, issie, issem, enz. Hun
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status van fonologisch woord verhindert bij al deze combinaties de toepassing van (R 1), die immers een woordgrens nodig heeft. Overigens blijkt
bij vergelijking van bijv. hij issem / hij izzop met ik geevem / ik geevop, dat
die regel werkt op de onderliggende vorm. Heeft die een stemhebbende
eindconsonant dan blijft die voor alle volgende vocalen, heeft die een
stemloze consonant dan wordt die stemhebbend - door (R 1) - in een
woordgrens-situatie.
4. Samenvatting
Uit de hiervoor gepresenteerde analyse is gebleken dat in de Westbrabantse
dialecten de enclitische pronomina van de 2e persoon enkelvoud (subjectsvorm) en de 3e persoon enkelvoud (subjects- en objectsvorm) historisch
bezien - net als de overige - uit de normale pronomina personale ontstaan
zijn. De ontwikkeling van pronomen tot encliticum is dus eenvoudig een
gevolg van klinkerreductie. Die is weer een gevolg van de bijzondere syntactische binding die er bestaat tussen een woord en het erop volgende
pronomen. Het kan ook andersom gegaan zijn: eerst klinkerreductie (door
ritmische factoren) en vervolgens een nauwere syntactische binding. In elk
geval heeft een en ander ertoe geleid dat gastwoord en encliticum een
zodanige eenheid zijn gaan vormen dat gesproken kan worden van één
fonologisch woord.
Dat geldt trouwens niet alleen voor de hier behandelde enclitica. Ook de
overige vertonen, voorzover dat door de aard van hun basisvorm zichtbaar
kan worden, hetzelfde fonologische gedrag in assimilatiesituaties. Ik neem
als voorbeeld het als encliticum gebruikte ze (enkelvoud):
(28a)
komt ze
kwam ze

-» komse (R 3)
—» kwamse (analogie)

is ze
—> isse (R 3)
is ze al thuis —> issal thuis?

(28b)
ik komze tegen
ik kwam ze tegen
ze is al thuis —> zizzal thuis

Op het eerste gezicht zou in het laatste geval, issal thuis, een assimilatie
volgens (R 1) verwacht mogen worden, maar blijkbaar kan een combinatie
maar één assimilatie ondergaan, en wel die binnen het fonologische woord,
gevormd door persoonsvorm en encliticum.
Voorzover de overige enclitica kunnen assimlieren (bijv. gullie, ze (mv.)),
blijkt hun assimilatiegedrag overeen te komen met dat van de enclitica van 2e
en 3e persoon enkelvoud, en in elk geval te harmoniëren met de betrokken
assimilatieregels.
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Daarom is het in het Westbrabants niet nodig voor bepaalde enclitica de
status van verplicht encliticum aan te nemen, wat voor het Nederlands wel
gewenst lijkt (Zonneveld 1983). Alle Westbrabantse enclitica gedragen zich
fonologisch gezien op dezelfde wijze, wat hun gelijkaardige afstamming van
gewone pronomina nog eens onderstreept.
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Schets van de meervoudsvorming der
substantieven in de Nederlandse dialecten
J. Goossens

I.
Maken we eens de onrealistische veronderstelling, dat de meervoudsvorming van de substantieven in de nl. dialecten het uitsluitend resultaat van de
consequente werking van klankwetten op het wg. buigingssysteem zou zijn,
m.a.w. dat het om klankwetten zonder (morfologische) uitzondering zou
gaan, dat op de meervoudsvorming geen analogieën zouden hebben gewerkt,
dat er geen onderlinge dialectbeïnvloeding of beïnvloeding door de standaardtaal zou hebben plaatsgehad en dat er in de loop van de tijd geen nieuwe
substantieven met hun eigen meervoud zouden zijn bijgekomen. Hoe zou die
meervoudsvorming er dan uitzien? Het antwoord moet luiden: geografisch
vrij sterk gedifferentieerd en bovendien wat de functionaliteit betreft wellicht
gedeeltelijk oneffectief. Afgezien van de overal opgetreden verdoffing van
heldere klinkers in de (versmeltingen van stamsuffixen en) casusuitgangen en
rekking van korte klinkers in open lettergreep zou ze worden bepaald door de
geografisch verschillende werking van de primaire en de secundaire iumlaut, die aan de verdoffing voorafging, van de apocope van finale sjwa
evenals van finale -n na sjwa, die erop volgden, en van nog andere klankwetten met beperkter uitwerking, die gedeeltelijk op de een of andere manier
met de apocope van de sjwa samenhangen1.
Groep 1: Vlaams-Zeeuws
Het eenvoudigste resultaat zouden de Vlaamse en Zeeuwse dialecten opleveren, waar van die klankwetten alleen de primaire umlaut, d.w.z. de umlaut
van korte a voor umlautfactor in de onmiddellijk volgende lettergreep, en
daarop volgend de verdoffing evenals de rekking heeft gewerkt. Het resultaat
zou er uitzien als in tabel 1 (in de beschrijving is auslautende sjwa telkens
De hier aangenomen indeling van het Nederlandse taalgebied in zes dialectgroepen
vereenvoudigt ook met betrekking tot het behandelde probleem de taalgeografische
verhoudingen aanzienlijk doordat zij geen rekening houdt met overgangsgebieden. Zo wordt
er b.v. van uitgegaan dat de apocope-arealen van finale sjwa en van finale -n na sjwa
congruent zijn, terwijl feitelijk de gebieden met sjwa-apocope weliswaar in de gebieden met
-n-apocope liggen, maar kleiner zijn. Ter verduidelijking van de doelstelling is de indeling
echter fijn genoeg.
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opgenomen waar die verschijnt, dus b.v. ook in het type sg. rugge/pl. rugge,
waarvan men terecht kan stellen, dat de meervoudsuitgang nul is).
TABEL 1
-a/-an

hane/hanen, oge/ogen,
kerke/kerken (w-st.)

-0 / -a

stoel/stoele (Ma-st.)
voet/voete (langsyll. i-(u-)st.)

-0/-ar

ei/eier (Ns-st.)

-3 / -a

rugge/rugge, nette/nette (jast)
zake/zake, brugge/brugge ((j)ö-st.)
bete/bete, note/note (kortsyll. i-(u-)st.)

-0/0

woord/woord (Na-st.)
moeder/moeder (verwantschapsn.)
vriend/vriend (participiaalst.)
man/man (wortelnomina)

VC0 / VCa

dag/dage (Ma-st. onder de aangegeven
voorwaarden)

aCC0/eCCa

gast/geste (langsyll. i-st. onder de
aangegeven voorwaarden)

V)

3

aCC0/eCCar kalf/kelver (Ns-st. onder de aangegeven voorwaarden)

Bij de formalisering in deze en de volgende tabel is er stilzwijgend van
uitgegaan, dat de meervoudsvormen klankwettige voortzettingen van de
nominatief of de accusatief zijn. Substantieven met morfologische alternanties tussen finale stemloze en inlautende stemhebbende consonanten (type
paard/paarden tegenover staart/staarten) zijn niet als aparte groepen geklasseerd. De tabel bevat er twee voorbeelden van: dag/dage, waar de finale klinker van het enkelvoud niet anders is weergegeven dan zijn tegenhanger in het
meervoud, zoals in de spelling van het Nederlands, en kalf/kelver, waarin de
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medeklinkerwisseling f/v wel tot het nl. spellingssysteem behoort. In de tabel
staan ze apart op grond van andere alternantiekenmerken, die links zijn
aangegeven. Men kan zich afvragen of het afgebeelde systeem effectief kon
zijn: het aantal substantieven waarvan de pi. niet van de sg. verschilt (de
groepen rugge en woord), is kennelijk vrij groot; omgekeerd zijn sommige
groepen die wel een numeruskenmerk hebben slechts door weinig woorden
vertegenwoordigd; dat geldt voor die met een dubbel merk, vooral die met
umlaut, die slechts onder zeer eng omschreven voorwaarden meervoudsaanduidende functie kan hebben (types gast/geste, kalf/kelver). Wel blijkt in
het Vlaams vanouds nog een mogelijkheid tot meervoudsvorming te zijn
voorgekomen, die niet in de tabel is opgenomen, die op -s, die in de
standaardtaal ruim is vertegenwoordigd in leenwoorden en er bovendien als
regel geldt bij inheemse woorden op -el, -em, -en, -er, -aar, -erd en -aard
evenals bij verkleinwoorden. In inheemse woorden die niet aan die
voorwaarde voldoen, is het -s-meervoud in de standaardtaal zeldzaam en
beperkt tot enkele persoonsnamen: broer, bruidegom, knecht, kok, maat,
oom en zoon. In het Vlaams is het echter veel frequenter: daar zijn ook
meervouden als haans, stiers, ploegs, stoels enz. bekend. Taeldeman (1980
a,b) heeft laten zien dat het aantal -s-meervouden in het Vlaams van oost naar
west toeneemt en zijn hoogste frequentie in Frans-Vlaanderen bereikt, en
bovendien dat er vaak variatie optreedt, waarbij de -s-meervouden door -en
verdrongen worden. De oorsprong van de uitgang -s is nogal geheimzinnig,
en ik zal aan de bestaande hypothesen (een recent overzicht daarvan is te
vinden bij Philippa 1982) geen nieuwe speculaties toevoegen. Het zij hier
voldoende te constateren, dat deze uitgang in de oude schrijftalen van het
Ingweoonse gebied, het Oudengels en het Oudsaksisch, bij Ma-stammen
optreedt. We kunnen op grond van de drie bekende voorbeelden van

Mansion 1924 (geldindas,Grifningas,Humas) evenals de nestas in het
beroemde Hebban olla vogala aannemen, dat hij in "Ingweoons" gekleurde
dialecten van het Oudnl. voorkwam. Philippa 1981, 86 voegt daar nog vier
andere gevallen uit het onl. deel van het Corpus-Gysseling aan toe, maar is
geneigd er, evenals in nestas, oe. in te zoeken. Zij stelt zelfs (p. 94), dat het
bewijs voor het bestaan van een onl. -as-pl. niet geleverd is. Toch moet ons
besluit bij dit alles zijn, dat er bovenop het schema van de tabel in het
Vlaams, evenals in andere kustdialecten, met een -s-meervoud rekening dient
te worden gehouden.
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Groep 2: Nedersaksisch
Als groep 1, met herschrijving van
het type voet/voete als voet/vute.

We stappen nu over van het zuidwesten naar het noordoosten, d.w.z. de
historisch Nedersaksische of Nederduitse gebieden ten oosten van de IJssel.
Ik laat daarbij het Fries buiten beschouwing. Gemakshalve - de werkelijkheid
is ingewikkelder - beschouw ik het noordoosten als een gebied dat zich in
zijn geheel van de streek ten westen van de IJssel onderscheidt, doordat het
evenals het Vlaams en het Zeeuws geen apocope kent. Feitelijk vormt dit
areaal de westelijke periferie van een groot Neder- en Middelduits gebied
zonder apocope. Anderzijds ligt het volledig in het nog veel grotere gebied
ten oosten van een lijn van Geraardsbergen tot de zuidwestrand van de
Zuiderzee, waar niet alleen de primaire umlaut,- maar ook alle secundaire
umlauten hebben gewerkt. Dit betekent, dat alle voorbeelden van het type
voet/voete in tabel 1 hier, herschreven tot voet/vute, naar het type gast/geste
verhuizen. In tegenstelling tot het Vlaams-Zeeuws, waar, zoals we nu al
kunnen vaststellen, de schaarse gevallen met umlaut als meervoudskenmerk
zich aan de grote meerderheid hebben aangepast, moest de umlaut in het
noordoosten een stevig morfologisch element worden. Dat er in het
noordoosten door de werking van de secundaire umlaut veel meer woorden
van de groep rugge/rugge zowel in de sg. als in de pi. palataal vocalisme
hebben dan in het Vlaams (bv. keze/keze 'kaas/kazen'), is daarentegen
morfologisch onbelangrijk. Het beeld van de noordoostelijke dialecten kan
worden afgerond met de constatering dat zij als behorend tot het Ingweoonse
complex, concreet van het Oudsaksische gebied, nogal wat -s-meervouden
kennen, in Ruinen bv. buiten gevallen als in het nl. ook substantieven op
-ing (belastings) en eenlettergrepige als raams, diers, narms 'armen', darms,
beers 'mannelijke varkens' (Sassen 1953, 92).
Groep 3: Hollands
Als derde dialectgroep bekijken we het Hollands. Hier heeft, zoals in het
Vlaams en Zeeuws, wel de primaire, maar niet de secundaire umlaut
gewerkt. In tegenstelling tot die groep heeft echter in het Hollands apocope
van finale sjwa evenals van finale -n na sjwa plaats gehad. Het resultaat blijkt
uit tabel 2.
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TABEL 2
-0 / -9

haan/hane, oog/oge, kerk/kerke («-st.)

-«/-ar

ei/eier (Ns-st.)

V C0 / V C0

dag/daag (Ma-st. onder de aangegeven
voorwaarden)
gast/gest (langsyll. z-st. onder de
aangegeven voorwaarden)

Ico

WE

aCC0/eCC0

-as/-e

DUBBEL
NUMERUSMERK

stoel/stoel (Ma-st.)
voet/voet (langsyll. i-(w-)st.)
rug/rug, net/net (/a-st.)
zaak/zaak, brug/brug ((/)<5-st.)
beet/beet, noot/noot
(kortsyll. i- (w-)st.)
woord/woord (Na-st.)
moeder/moeder (verwantschapsn.)
vriend (participiaalst.)
man/man (wortelnomina)

a C C 0 / e C C a r kalf/kelver (Hs-st. onderde
aangegeven voorwaarden)

We kunnen vermoeden, dat de gevolgen van de apocope voor de functionaliteit van het systeem in het Hollands desastreus moesten zijn, aangezien er
een groot aantal vroegere klassen geen numerusmerk meer hebben en de
meeste groepen met zo een merk een zwakke bezetting hebben. Weliswaar
heeft het Hollands vier verschillende enkele numerusmerken tegen slechts
drie in het Vlaams-Zeeuws, maar het is duidelijk dat slechts één van die vier,
de eerste, een goede lexicale bezetting heeft. Omgekeerd heeft het Hollands
slechts één combinatie van twee numerusmerken, terwijl het Vlaams-Zeeuws
er drie heeft. Het Hollands heeft ook -s-meervouden, hoewel Philippa 1981,
90-93, in de oudste mnl. overlevering van dat gebied slechts meerlettergrepige voorbeelden heeft aangetroffen. Het is echter te begrijpen dat deze pi.
toen de apocope begon te werken, zeker niet zwakker kwamen te staan.
De dialecten die overblijven, kunnen we als continentaal of als Frankisch
karakteriseren. Zij verenigen de kenmerken secundaire umlaut en apocope;
anderzijds zullen zij aanvankelijk nauwelijks -s-meervouden hebben gehad.
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Zij vallen in drie groepen uiteen: het Brabants-Utrechts, het Oostnoordbrabants-Noordnederrijns en het Limburgs.
Groep 4: Brabants-Utrechts
Als groep 3, met herschrijving van
het type voet/voet als voet/vuut.
Tot dit type behoren in tegenstelling tot groep 2 geen substantieven met ui (tuin/tuin, muis/muis
dus als stoel/stoel).

In het Brabants-Utrechts levert de combinatie van de genoemde twee
klankwetten een systeem op dat functioneler lijkt dan het Hollandse,
aangezien de groep gast/gest er met een vrij aanzienlijk aantal substantieven
van het type voet/vuut wordt uitgebreid, maar toch blijven de substantieven
zonder numerusmerk er een zeer omvangrijke groep vormen. Dat geldt des te
meer, daar het Brabants-Utrechts samen met de Westnederlandse dialecten
spontane palatalisatie van wg. ü heeft, waardoor de secundaire umlaut in dit
geval niet meer herkenbaar is. Tuin en muis hebben er dus een pi. die met de
sg. identiek is, in tegenstelling tot het noordoosten, waar het meervoud in
deze gevallen zelfs tweemaal formeel zichtbaar wordt: door de umlaut en
door een uitgang: toen/tune, moes/muze.
Groep 5: Oostnoordbrabants-Noordnederrijns
Als groep 4, op de substantieven
met ui na (hier moes-mous/muusmuis).

Het Oostnoordbrabants-Noordnederrijns2 onderseheidt zich van het BrabantsUtrechts doordat het in de sg. van substantieven als tuin en muis geen
palatalisatie heeft, en van de noordoostelijke groep, doordat het in de pi. geen
uitgang heeft, dus sg. toen of toun tegen pi. tuun of tuin, en moes ofmous
tegen muus of muis.

De term Noordnederrijns wordt hier gebruikt in de betekenis die hij heeft op de
indelingskaart op p. 15 van Daan/Deprez/Van Hout/Stroop 1986.
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Groep 6: Limburgs
Als groep 5, met afsplitsing van de
volgende betoningstypes:
V.-0/V:-0
be.rg/be:rg
V.
-0/V:
-0 boo.m/beu:m
[+achter] [-achter]
V:-0/V.-9
haa:n/ha.ne

Ook in het Limburgs is de groep zonder numerusmerk kleiner dan in het
Brabants-Utrechts en lijkt het systeem dus wat functioneler. Dat komt
doordat hier enerzijds de spontane palatalisatie ook niet heeft gewerkt en
anderzijds doordat er een betoningswet functioneert, die vereenvoudigd als
volgt kan worden omschreven: sleeptonige klinkers en diftongen vóór stemhebbende syllabegrens veranderen hun sleeptoon in stoottoon wanneer een
op die syllabegrens volgende sjwa wordt geapocopeerd. Substantieven die
tot de groep stoel/stoele behoren en aan die voorwaarden voldoen, hebben
dus een numeruskenmerk door de oppositie sg. sleeptoon/pl. stoottoon (b.v.
algemeen Limburgs be.rg/be:rg 'berg/bergen', Oostlimburgs - zie beneden stee.nlstee:n 'steen/stenen'). Behoort het substantief onder die voorwaarden
tot het type voet/vuut, dan heeft het een dubbel numerusmerk, nl. sg. achter
+ sleeptoon / pi. voor + stoottoon (bv. algemeen Limburgs mou.s/mui:s
'muis/muizen', Oostlimburgs boo.m/beu:m 'boom/bomen'. Ook woorden
van de bovenste groep uit de twee tabellen krijgen onder de gegeven
omstandigheden een dubbele markering: sg. stoottoon / pi. sleeptoon +
uitgang -9 (haa:n/ha.nd, oo:glo.gd). Toch mag ondanks deze complicaties
worden beweerd, dat in onze constructie het Limburgs, het BrabantsUtrechts en het Oostnoordbrabants-Noordnederrijns vrij eng samenhoren en
dat verreweg de belangrijkste tegenstelling in het Nederlandse taalgebied die
tussen het Vlaams-Zeeuws enerzijds en het Brabants anderzijds is, aangezien
hier de apocope-grenzen bijna samenvallen met die van de secundaire umlauten. Deze tegenstelling krijgt nog meer gewicht door het contrast tussen aanen afwezigheid van -s-meervouden.

De volgende tabel vat de besproken contrasten nog eens samen (de
klankwet "rekking in open lettergreep", die overal werkt, is niet mee
opgenomen):

147

sjwa

J. Goossens

1

uden

lebbe
sjwa

es

o
£

1

O O

&

o> o

an ouds

pocope\

o

1

1 §
:oottoon
bij ap

1

c

e van

1

pontane

•

K

sjwa en van

c

>

+

1. Vlaams-Zeeuws
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+

6. Limburgs

+

-

-

+

4. Brabants-Utrechts

•

+

-

!

-

Buiten de besproken verschijnselen, die tot de aangenomen indeling in zes
dialectgroepen leiden, is er nog rekening te houden met andere klankwetten.
Hun geografische werking is echter minder goed bekend en vertoont ook
complicaties, die een schematisering van de problematiek bemoeilijken. Ik
noem er twee van en ben er mij van bewust, dat ik daarmee zeer sterk vereenvoudig. De eerste is de syncope van intervocalische -d-, die vaak gepaard
gaat met de ontwikkeling van een glide (vooral j , ook w).
Taeldeman 1980a, b heeft laten zien, dat het Zuidbrabants bij substantieven
die in de sg. op -d eindigen, in de pi., waar syncope van de hier intervoca-
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lische d en apocope van de sjwa moesten voorkomen, de uitgang -s toevoegt
(dus draadldra's zoals in het nl. la/la's). Elders blijken andere oplossingen te
zijn gevonden, zoals de toevoeging van een -n (draad/draan), wat vooral in
de gebieden zonder apocope schijnt voor te komen (bv. Teirlinck 1924, 136;
Sassen 1953, 92), of umlaut (draad/dröö), wat voor Limburg, Oost-NoordBrabant en Twente wordt gemeld (bv. Grootaers 1909, 275; De Bont 1962,
337; Bezoen 1938, 70). Er blijkt dus in de regel aansluiting te hebben
plaatsgehad bij bestaande structuren3, met eventueel lichte afwijkingen in de
syntagmatische opbouw, die dan op hun beurt door analogieën genivelleerd
kunnen worden. (Zo worden de enkelvouden brood en hoed tot bro en oe in
een gebied ten oosten van Gent en te Kortrijk en onmiddellijke omgeving:
vgl. Taeldeman 1979,97). Met deze constateringen hebben we eigenlijk het
standpunt van de klankwettigheid, waar we ons tot nog toe aan hadden
gehouden, verlaten en bevinden we ons al bij de analogie. Dit verschijnsel
kunnen we ook niet uitsluiten bij de bespreking van de volgende klankwet,
die op morfologisch vlak voor de structuur van het Nederlandse taailandschap van groter belang is: de intervocalische groep sonorant + homorgane
stemhebbende occlusief is in grote delen van het taalgebied geassimileerd tot
een aanvankelijk wel gegemineerde, later weer verkorte sonorant, die wanneer er een finale sjwa op volgde, zelf weer auslautend kon worden. De
combinaties waar het om gaat, zijn -rd- (bv. aarde), -ld- (gulden), -nd(zonde), -mb- (mnl. ombe), -Qg- (mnl. sincgen). In de laatstgenoemde twee
is de assimilatie door de standaardtaal overgenomen (om, Zil]3[n]);
bovendien is hier in de gevallen van vroegere alternantie tussen auslautend
-mp en inlautend -mm-, auslautend -Tjk- en inlautend -ïj-, analoge deletie
van de occlusief vast te stellen (dus niet kromp, maar krom naast kromme,
niet rirjk maar ritj naast riQd[n]). Het complexe verschijnsel, dat nog door
ruim verspreide apocopes van r voor d wordt doorkruist, wat bv. te Aarschot
een paar piet 'paard'/piere 'paarden' oplevert (Pauwels 1958, 275; voor de
onklankwettige eind-e van de pi. zie beneden), is nog te weinig onderzocht,
en bovendien bestaat er op het ogenblik nauwelijks geschikt taalgeografisch
materiaal om dat te doen, zodat ik zijn consequenties voor de meervoudsvorming niet systematisch kan bespreken. Substantieven van dit type schijnen
zich meestal bij de groepen met pi. op -9 of -dn te hebben aangesloten,
waarbij echter de gelijkschakeling van het consonantisme in sg. en pi. veld
schijnt te winnen. Zo geeft Pauwels 1958, 275 voor Aarschot naast de
meervouden onne, lanne,ponne, tanne ('honden, landen, ponden, tanden')
In het geval van het Zuidbrabants moet het om een bestaande structuur met een
aanvankelijk zwakke lexicale bezetting zijn gegaan, die door de aansluiting van het type
draadldra's werd versterkt.
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voor 'maand' "mond (vaker mönds)", Sassen 1953, 91 voor Ruinen "haant
- haandd, ook wel haans, vgl. baant-baandd of baanB banden (van een
koe)". Is de gelijkschakeling nog niet doorgevoerd, dan vormt deze groep,
wanneer hij een pl.-uitgang heeft, een onderafdeling van een grotere, met een
afwijking in het consonantisme. In de oostelijke randstrook echter, van
Limburg tot Twente, heeft hij duidelijk een aparte status: hier gaat de
assimilatie in de pi. gepaard met niet ongedaan gemaakte apocope; bovendien
kan er umlaut optreden. Zo zegt bv. Enschede (Bezoen 1938, 70) voor
'tanden' taan, en voor 'wanden' wèèn. In Limburg komt daar nog de
stoottoon bij, wat dan het unieke geval van een drievoudig numerusmerk
oplevert, waarbij dan nog het meervoud korter is dan het enkelvoud (bv.
Genk ka.mp/ke:m 'kam/kammen', Tongeren (Grootaers 1909, 275)
ho.ntlhö:n 'hond/honden'). Ook het Oostnoordbrabants-Noordnederrijns
blijkt tot de oostelijke randgroep te behoren, maar dan toch met die bijzonderheid dat er een neiging bestaat om in het geapocopeerde meervoud de
occlusief te herstellen, wat dan gevallen als hant/hant 'hand/handen' zonder
numerusmerk oplevert (vgl. de voorbeelden in de lijst van De Bont 1962,
336-341 en de bespreking bij Goossens 1985, 54-57).
II.
In onze behandeling van de gevolgen der <2-syncope en der assimilatie van de
clusters sonorant + stemhebbende homorgane occlusief hebben we al gedeeltelijk het terrein van de klankwettige theorie voor dat van de morfologische
feitelijkheid verlaten. We concentreren ons nu verder op die feiten.
Hulpmiddelen om die te leren kennen, zijn naast de dialectgrammatica's
vooral de gegevens uit de RNDA, waarin de meervouden van negen
substantieven (gedeeltelijk met hun sg.) zijn opgevraagd. Deze zijn: bergen,

doornen, eieren, kilo's, kinderen, liters, potten, prijzen en stenen. Zij
vormen zeker geen ideale lijst ter bestudering van ons probleem, maar leren
ons toch heel wat. Van deze meervouden zijn naar aanleiding van een
werkcollege over morfologische structuren in de Nederlandse dialecten door
studenten te Munster kaarten vervaardigd. De hier afgedrukte kaartjes zijn
gecorrigeerde vereenvoudigingen daarvan (controle is vic de gepubliceerde
transcripties van de RNDA-zinnen steeds mogelijk). De meervouden van kilo
en liter, die voor ons thema slechts marginaal belang hebben, laat ik hier
weg.
Zijn er dialecten waarin de meervoudsvorming als het resultaat van een
klankwettige ontwikkeling moet worden beschouwd? Het antwoord luidt:
Niet in die zin, dat die ontwikkeling door geen enkele analogie zou zijn
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doorkruist, wel zo, dat de resultaten ervan nog zeer duidelijk herkenbaar zijn,
hoewel in zulke dialecten talrijke afzonderlijke woorden van de ene
flexiegroep naar de andere kunnen zijn overgelopen en er zelfs gesystematiseerde analogievorming kan hebben plaatsgehad 4. Die dialecten vormen een
relictgroep in de oostelijke periferie van ons taalgebied van Limburg tot
Twente 5.

KAART 1
Een bekend voorbeeld van een gesystematiseerde analogie is de rekking in de sg. bij
woorden van het type dag/dagen, smid/smeden in het Limburgs, die daar paren als
daa.gldaa:g,smee.dlsmee: oplevert, waarin meestal aansluiting bij het type be.rglbe:rg tot
stand is gekomen. Vgl. o.a. Stevens 1951, 243-245.
De dialecten van Twente en ook die van de Achterhoek en Iiemers vertonen een sterke
neiging om zich aan het westelijke model aan te passen, wat zich op de kaarten in een
vermenging van oude en jonge vormen manifesteert. Op het onstabiele karakter van deze
dialecten wordt in de tekst verwezen voor zover de monografische bronnen het vermelden en
voor zover het voor de interpretatie van het geheel van belang is. Een recente studie die zich
speciaal met deze problematiek bezighoudt, is Van Bree 1986.
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KAART 2
Het duidelijkst is dit gebied te herkennen op de kaarten van de meervouden
potten en doornen. De pi. van pot (kaart 1) luidt pöt in het hele Limburgs, in
een reeks perifere Oostnoordbrabantse plaatsen, in een strook dorpen langs
de Maas ten noorden van Venlo (bij Nijmegen bereikt het nl. potte echter de
Duitse grens) en in het oosten van de Liemers. Ten noorden van de Oude
IJssel verschijnt dan in de Achterhoek en Twente het umlautstype/?ö«e (in de
Achterhoek ook enkele keren potten), dat echter in Oost-Twente de concurrentie ondervindt vanpöt. Volgens Bezoen 1938,70, werden in gevallen van
variatie als pöt en potte, bük en bükke 'bokken', kern en kemme 'kammen' te
Enschede de vormen met "een meervouds-s bij ouderen gehoord". Het
contrast hangt wel samen met de bekende, niet consequent doorgevoerde
neiging tot apocope in deze streek (Goossens 1977, 8-9). Gelukkig bevat
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deel 14 van de RNDA ook gegevens voor acht plaatsen in de Duitse
Graafschap Bentheim; zeven heben het type potte, één (Nordhorn G 161)
pöt. Ten noorden hiervan verschijnt het type potte nog éénmaal, in de
Drentse grensplaats Bargercompascuum G 63. Het gehele gebied ten westen
van de beschreven umlautstrook, op Frans-Vlaanderen na, dat het type pots
heeft, vormt zijn meervoud met behulp van de uitgang -d of -(9)n, waarbij
een duidelijke driedeling valt te constateren, die met de verdeling van
apocope en bewaardblijven van auslautende -n na -9- correspondeert
(Weijnen 1966, uitslaande kaart) : Holland-Utrecht-Brabant hebben -3 (in
een Zuidkempens relicteiland vaak -n), Vlaanderen-Zeeland evenals het
noordoosten, Friesland inbegrepen, hebben -(9)n, waarbij de sjwa in de
regel is uitgevallen en de n sonantisch is.
De umlautsmeervoudsvorming in doornen, dorens (kaart 2; vgl. ook
TNZN 9,1) heeft ongeveer dezelfde verspreiding als die in potten. Omgekeerd heeft het gebied dat op de potten-kaait als enkel numerusmerk de
uitgang -9 of -{d)n heeft, op de dorens-kaait de uitgang -s. Er zijn kleine
afwijkingen in de verdeling, waarbij vooral een gebiedje met palataal
vocalisme, gecombineerd met de uitgang -s ten oosten van Deventer opvalt.
Zulke vormen komen ook in de Liemers voor. Daarentegen is een groot
Oostvlaams en Zuidbrabants gebied met palataal vocalisme en de uitgang -s
voor de umlautproblematiek in de meervoudsvorming zonder belang: In het
Oostvlaams heeft de o van doorn zich aangesloten bij de scherplange ö van
bv. boom en dood en is samen met deze gepalataliseerd (vgl. Van Loey
1961, kaart 1; Goossens 1962, kaart 8; Taeldeman 1979, kaart 20) ; in het
Zuidbrabants hebben we wel met de bekende palatalisatie vóór r + dentaal te
maken, die in de provincie Antwerpen, waar dat verschijnsel ook bekend is
(Goossens 1962, kaarten 3-4), niet werkte, doordat we hier van het type
doren moeten uitgaan: een tussen de r en de n ingevoegde sjwa had het
woord tweelettergrepig en de o zachtlang gemaakt. Het Oostvlaams en het
Zuidbrabants, die ook in de sg. palataal vocalisme hebben, mogen dus
zonder meer aan het grote gebied met het enkele numerusmerk -s worden
toegevoegd. Moeilijker te beoordelen is het type V-a in het Brabantse michkwartier. Weliswaar heeft hier het enkelvoud eveneens palataal vocalisme
(mededeling dr. F. Claes), maar door zijn aanleuning bij het Limburgs is het
niet uitgesloten dat in dit gebiedje een secundaire gelijkschakeling van het
vocalisme van sg. en pi. tot stand is gekomen. Kennelijk is de fonologische
structuur van doorn, doren dat in zijn laatste vorm op -en eindigt, verantwoordelijk voor de ruime verspreiding van het type op -s. De verdeling van de
umlautsmeervouden met en zonder de uitgang -d in Twente en de
Achterhoek heeft nu eerder de gestalte van een zuid-noord- dan die van een
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west-oost-contrast. Ten noorden van de Bentheimse inham zijn er nog twee
Drentse grensplaatsen met een umlautsmeervoud: Bargercompascuum G 63
en Nieuw Schoonebeek G 102. Het Fries heeft de uitgang -n, die in enkele
plaatsen tegen de Zuiderzee aan met palataal vocalisme gepaard gaat. Het
Stadsfries heeft een pi. op -s. Tenslotte werden in het oostelijke Rivierengebied herhaaldelijk vormen opgegeven waarin ik geen meervoudskenmerk kan
herkennen.
Op de kaarten van de meervouden stenen (kaart 3), bergen (kaart 4) en
prijzen (kaart 5) vinden we in Twente en de Achterhoek de types stene,

KAART 3
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KAART 4

berge enprijze, naast stenen, bergen en prijzen. Dat echter de neiging tot
apocope te Enschede bij meervouden zonder umlautnumeruskenmerk ook tot
realisaties zonder uitgang kan leiden, blijkt weer eens uit Bezoen 1938, 71:
"Voor vocaal, h valt -d soms uit; bij jongeren steeds, dus stuk stukken,
kloomp klompen". Een pi. prijs ontbreekt in het Twentse materiaal, wat
gezien de positie van het woord in RND A-zin 119 ("Er waren 5 prijzen") ook
normaal is. De pi. berg komt tweemaal voor, te Reutum G 176 en Lemselo G
179, telkens vóór de d van het relatiefpronomen die (zin 104: "In Italië zijn
er bergen die vuur spuwen"). Een meervoud steen heb ik zevenmaal
aangetroffen. Daar het om het laatste woord van zin 25 ("Geef mij twee brede
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KAART 5

stenen") gaat, vermoed ik dat deze gegevens transcripties van een sonantische uitgang -n, in steen-{d)n bevatten. Belangrijker voor de interpretatie
van het Twents-Achterhoekse materiaal is inderdaad het vervolg van Bezoens
zin: "of zij maken door -en het mv.: stükrj, kloompm, enz.". De oude
vormen van dit gebied zijn dus stene, berge, prijze (eventueel met positioneel
gebonden a-apocope steen, berg, prijs); de types stenen, bergen en prijzen
zijn jongere aanpassingen aan de Nedersaksische omgeving en zo aan het
Nederlands, met een gelijkstelling: regionaal -(ë)n = nl. B, geschreven -en.
Nochtans kennen zowel Bezoen 1938, 71, voor Enschede als Entjes 1970,
256-259 voor Vriezenveen in geval van niet-umlaut nog een tegenstelling
tussen sterke meervouden op -e en zwakke op -en, hoewel pluralia op -e met
niet umgelautete "umlautfahige" klinker (type hond/honde) in vergelijking
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met de wel umgelautete (type knooplkneupe, Enschede ook kneup) een sterk
gemarkeerde indruk maken. De sterke meervouden zonder umlaut zijn
duidelijke relicten, zoals ook uit onze kaarten 3-5 blijkt: het Oosttwentse
industriegebied heeft zich in de regel al op de beschreven manier met steen-n,
bergt] enprijzn aan het nl. systeem aangepast, zoals de IJsselsteden dat al
vroeger volledig hadden gedaan. In landelijke stroken van wisselende vorm
en grootte tussen de IJssel en Oost-Twente heeft het type stem, berge en
prijze zich alsnog kunnen handhaven. In de Bentheimse inham, waar men
zich naar de Duitse standaardtaal richt, krijgt de vernieuwing met de uitgang
-(3)n natuurlijk geen kans. Alles aangenomen doet het gebied TwenteAchterhoek-Liemers zich voor als een deel van de nu verder te beschrijven
oostelijke periferie, dat echter een neiging vertoont om zich in een Nederlands geheel te integreren.
Het zuidelijke gedeelte van die periferie bestaat uit gebieden zonder
meervoudsuitgang van wisselende grootte. Het omvangrijkst is het areaal van
de pi. steen: het omvat buiten het Limburgs en het Noordnederrijns vrijwel
de hele oostelijke helft van Noord-Brabant met het oostelijke Rivierengebied.
Het Noordbrabantse gedeelte van het gebied met de pi. berg is maar half zo
groot; ook het Rivierengebied kent deze vorm niet. Nog kleiner is het areaal
van de pi. prijs: hier is het ten noorden van Venlo gereduceerd tot een relatief
smalle strook aan weerskanten van de Maas. Bovendien hebben in het
Limburgs de streek rondom Weert, Roermond en Venlo en ook het grootste
deel van het Belgische Land van Overmaas in de regel prijze; deze vorm is
overigens verder ook in het zuiden van Nederlands-Limburg verspreid,
zonder dat we hem precies kunnen afbakenen. In het Limburgs kunnen we
van een uitholling van het/?n/s-gebied door prijze spreken. Verder noordelijk
hebben we met een afbrokkelend terraslandschap van de uitgangsloze
meervouden in het algemeen te maken, een verschijnsel waarop Weijnen
1937,117-121 reeds expliciet de aandacht heeft gevestigd. Hij bespreekt een
aantal Noordbrabantse voorbeelden, waaronder ook gevallen met umlaut, die
in dit gebied occasioneel verder naar het westen reikt dan uit onze kaarten 1
en 2 blijkt6, met d-syncope (type draden: droaje, dreuj), met nd-assimilatie
(in meervouden als taant, tent 'tanden' blijkt hier overal de d te zijn hersteld),
en ook de meervouden been en huis, die historisch tot het type woord van
onze tabellen behoren. Hij geeft volgende synthese van het fenomeen: "In
N.Brabant is het uitgangsloze meervoud ten westen van ongeveer de lijn Werkendam-Alphen onbekend, komt in Midden-Brabant hier en daar sporadisch,
6

Dit wordt duidelijk bevestigd door de lijst van De Bont 1962, 336-341 en ook door
gegevens die V. Mennen mij verstrekte voor het Belgisch-Limburgse Lommei, dat eveneens
een Oostnoordbrabants dialect spreekt.
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oostelijker overal als regel voor (...) Zeer levendig is het uitgangsloze meervoud nog in de Meierij, kwijnend in de rest van O.N.Br." Dat in Oost-NoordBrabant een herstructurering van het systeem plaats heeft resp. plaats gehad
heeft, blijkt ook uit de beschouwingen van De Bont 1962, die zijn lijst met
van het Nederlands afwijkende meervouden als een reeks "relikten van (de)
sterke verbuiging" presenteert.
In de meervouden steen, berg en prijs van onze kaarten ontbreekt niet
overal een numerusmerk. Van deze drie woorden voldoen het tweede en het
derde in het hele Limburgs aan de voorwaarden van de beschreven betoningswet, zodat we hier een tegenstelling tussen sg. be.rg met sleeptoon en pi.
be:rg met stoottoon, sg. prij.s met sleeptoon en pi. prij.s met stoottoon
krijgen. Bij steen is de toestand iets ingewikkelder. De germ. ai splitst zich
zoals bekend in een scherplange ê en een ei, die zich regionaal tot andere
klinkers of diftongen kunnen voortontwikkelen. In het Westlimburgs heeft,
in aansluiting bij het Brabants en het Nederlands, die splitsing volgens het
principe van de gemeengerm. umlaut plaats (vocalische sequentie), in het
Oostlimburgs in aansluiting bij het Ripuarisch volgens het hd. principe
(consonantische sequentie). Steen heeft bijgevolg in het Westlimburgs een
scherplange ê, in het Oostlimburg een ei. De ei is een diftong die aan de
beschreven betoningswet is onderworpen; in het Oostlimburgs krijgen we
dus een oppositie tussen sg. stei.n met sleeptoon en pi. stei:n met stoottoon.
De scherplange ê is daartegen een klinker met spontane stoottoon; in het
Westlimburgs zijn dus de stoottonige sg. en pi. van stee:n formeel identiek.
De grens tussen het Oost- en Westlimburgs gebied is overgenomen uit het
tekstkaartje in ANKO 2, 50 (getekend op basis van mijn persoonlijk
Limburgs materiaal), waar ook de concrete realisaties van ê en ei zijn te
vinden 7.
In het Oostnoordbrabants-Noordnederrijns zijn het enkelvoud en het uitgangsloze meervoud van zowel steen als berg en prijs formeel identiek 8. De
grens tussen het Limburgse en het Oostnoordbrabants-Noordnederrijnse
gebied blijkt bij de meervouden van berg en prijs niet uit de gegevens van de
RNDA, waarin alleen de opnamen van Stevens voor de bestudering van de
Limburgse accenten bruikbaar zijn (vgl. Goossens 1965, 31-35). Ik heb
echter bij deze meervouden evenals in het Nederlandse deel van de stenenkaart de bekende grens van het Limburgse betoningsgebied ingetekend.
In het Zuidlimburgse gebiedje bij Borgloon waar geen verschil tussen ê en ei wordt gemaakt (vgl. Stevens 1951, 233) is dus de ei van sg. en pi. stei.n omwille van zijn stoottoon in zijn historische "dieptestructuur" als een scherplange ê te interpreteren.
Dit wordt voor berg in het dialect van Oerle bevestigd door De Bont 1962, 336. Prijs
heeft in dat dialect een eigenaardige klinkerwisseling (sg. ij, pi. ee, vgl. De Bont 339), wat
een reflex van een vroeger accentverschil zou kunnen zijn: vgl. o.a. Weijnen 1966, 269).
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Het grote gebied ten westen van de geschetste Oostnederlandse rand van
Limburg tot Twente vertoont op de stenen-, bergen- znprijzen-kaarten een
verdeling die vrijwel identiek is met die op d&potten-kaart: een zuidwestelijk
en een noordoostelijk gebied met de uitgang -(9)n en daartussen een groot
Hollands-Utrechts-Brabants areaal met de uitgang -3. Een -s-meervoud komt
alleen op de stenen-kaart voor. Zijn gebied is iets groter dan dat \anpots: het
bevat buiten Frans-Vlaanderen nog wat uitlopertjes in de Westvlaamse
Westhoek. Een steens-eilandje tussen Brugge en Roeselare getuigt van de
vroegere ruimere verspreiding van dit type in het Vlaams.

KAART 6
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(SCHOOL)KINDEREN

KAART 7

Het oostelijke randgebied van Limburg tot Twente kent ook de meervoudsvorming op -er bij een aantal neutra. Het verspreidingsgebied van dat type
kan echter in nl. verband niet als randverschijnsel gekarakteriseerd worden,
aangezien het bijna de helft van ons taalgebied inneemt, zoals uit de kaarten
van de pluralia eieren (kaart 6) en kinderen (kaart 7) blijkt. Hier omvatten de
types eier en kinder op de oostelijke Zuiderzeestadjes en hun onmiddellijke
omgeving na het hele Nedersaksische gebied. Zij reiken verder ten westen
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van de Veluwe tot diep in de provincie Utrecht en in het Rivierengebied bijna
tot Dordrecht. Ook in Noord-Brabant reiken zij ten minste zo ver als de
westelijkste uitgangsloze meervouden. In Zuid-Nederland is eier echter bijna
uitsluitend tot het Limburgs beperkt, maar kinder komt ook in een groot deel
van de provincie Antwerpen voor, met uitlopers tot de stad Antwerpen toe.
Toch blijkt uit de vermenging met de types eiere en kindereen) in randzones
en in de buurt van steden, dat deze vertegenwoordiger van het oostelijke
complex met de ruimste verspreiding eveneens in het defensief is gedrongen.
Eiere en kindere(ri) zijn Zuidbrabants, Hollands en ook oostelijk Oostvlaams,
eiers en kinders Vlaams-Zeeuws en westelijk Noordbrabants. Zuidbrabants
en Hollands eiere vormen twee afzonderlijke gebieden; daarentegen zijn Zuidbrabants en Hollands kindere door een Noordbrabantse corridor verbonden.
Er zijn een paar sterke aanduidingen dat ten minste een groot deel van
Holland in een vroegere fase eiers en kinders heeft gezegd: afgezien van
verspreide kinders-opgaven in de kop van Noord-Holland hebben het Stadsfries en ook de sterk door het Hollands beïnvloede oostelijke zuiderzeestadjes
deze types, die zij aan Holland ontleend moeten hebben.
Aan dit alles moet nog toegevoegd worden, dat de grenzen van de jneervoudstypen bij kinderen vaak niet nauwkeurig aangegeven kunnen worden
doordat in de vertalingen van RNDA-zin 29 "De schoolkinderen zijn met de
meester naar zee geweest" vaak synoniemen zijn opgegeven. De voornaamste
zijn op de kaart ingetekend. Het Fries heeft be(r)n. Verder domineert het type
jong(e)s in West-Vlaanderen en in zuidwestelijk Oost-Vlaanderen zo sterk dat
een pi. van het woord kind er vrijwel ontbreekt. Waar de flexiegrenzen niet
nauwkeurig kunnen worden getrokken, verschijnen zij op kaart 7 als onderbroken lijnen.
III.
De meervoudsvorming in het randgebied van Limburg tot Twente met zijn
westelijke uitlopers vertoont - het behoeft geen betoog - duidelijke
overeenkomsten met het Duits en met de aangrenzende Duitse dialecten; zij is
echter in het geheel niet door Duitse invloed te verklaren, maar is in
hoofdzaak het produkt van klankwettige ontwikkelingen met een beperkte
werking van analogieën. Zij vertoont ook duidelijke afwijkingen van het
Duits. Leys 1986 heeft onlangs laten zien, dat in het Duits bij elk van de drie
genera een prototypische meervoudsvorming tot stand is gekomen (umlaut +
-e bij de masculina, -en bij de feminina, tenslotte - minder duidelijk complementair umlaut + -er bij eenlettergrepige en -e bij één- en meerlettergrepige neutra), en dat vormen die daarmee niet overstemmen, als gemar-
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keerd dienen te worden beschouwd. Wie de Oostnl. meervoudsvorming met
behulp van prototypes en markeringen wil beschrijven, heeft het, zeker voor
het Limburgs, veel moeilijker: hier hebben zich blijkbaar veel minder duidelijk aantrekkingspolen voor herstructureringen van het systeem door analogie
ontwikkeld. Zo komen alle in onze beschouwingen over de werking der
klankwetten aangenomen types er in werkelijkheid voor, wat b.v. uit de
beschrijving van de meervoudsvorming in het Tongers door Grootaers 1909,
274-286 blijkt. De effectiviteit van het systeem is er dus een van het
voorhanden zijn van numeruskenmerken, niet zozeer een van exclusiviteit of
overwicht van sommige van die kenmerken. Het Limburgs lijkt in het geheel
van de Oostnederlandse relictdialecten de stabielste structuur te vertonen.
Het oostelijke relictgebied omvat de vijfde en de zesde evenals het zuidoosten van de tweede dialectgroep. In de rest van groep 2 en in groep 4 zijn
er nog overblijfselen van de vroegere toestand aan te treffen, die naar het
oosten toe talrijker worden, maar principieel vormen deze groepen samen met
de eerste en de derde een geheel met eenheid in verscheidenheid, dat zich als
zodanig tegen de oostelijke periferie afzet, en dat niettegenstaande het door
fundamentele tegenstellingen wordt doorkruist, die door de werking van de
secundaire umlauten en van de apocope tot stand zijn gekomen. De grondslagen van die eenheid zijn een morfologische omwenteling door analogie en
dialectgeografische gelijkschakeling geweest. Het resultaat ervan kan met
volle recht als typisch Nederlands worden gekarakteriseerd. De verspreiding
van deze meervoudsvorming vertoont een opvallende overeenkomst met het
nl. taalgebied zelf en zijn structuur is zonder moeite in de meervoudsvorming
van de standaardtaal te herkennen. Een uitvoerige beschrijving van deze
laatste is in hoofdstuk 2.5 van de ANS te vinden. Grof vereenvoudigend
kunnen we stellen dat afgezien van buitenbeentjes de meervoudsmerken in
het nl. suffixen zijn, drie in getal. Twee daarvan hebben een hoge frequentie,
-en en -s, waarvan het eerste aan de "overgrote meerderheid van de Nederlandse substantieven" wordt gehangen (ANS 62), het tweede als gemarkeerd
dient te worden beschouwd. Dat geldt des te meer, omdat de voorwaarden
waarin het optreedt, betrekkelijk nauwkeurig omschreven kunnen worden
(vgl. ANS 60-62; een samenvatting in het begin van deze bijdrage). Het
derde suffix, -eren, komt slechts bij 15 onzijdige substantieven voor, die
door de ANS 56-57 worden opgesomd 9. Een veertigtal substantieven met
het eerste of het derde suffix (b.v. dag, blad), een tiental leenwoorden op -on
(b.v. neutron) en vele tientallen op -or (b.v. motor) hebben een dubbele
Q

De andere in de literatuur voorkomende indeling (vgl. Philippa 1981 en 1982), waarin
slechts twee suffixen, -en en -s, worden aangenomen en -er in -eren op grond van vormen
als eierschaal en kinderkamer als het tweede stuk van een stamvariant worden beschouwd,
maakt de grammatische beschrijving eerder ingewikkelder dan eenvoudiger.
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meervoudsaanduiding doordat er ook nog klinkerrekking optreedt (zie naast
ANS 65-67 ook Goossens 1981). Enkele gevallen hebben nog een andere
klinkerwisseling (b.v. stad, waarheid). Op de verdeling van deze mogelijkheden en hun eventuele variatie kan hier niet worden ingegaan.
Voor het geschetste grote nl. dialectgebied gelden dus dezelfde regels,
waarbij de volgende grove preciseringen nodig zijn. 1) De samenstelling van
de groep met -s-meervoud (en complementair daarmee natuurlijk ook die met
-en-pl.) is geografisch sterk gedifferentieerd. Dit hangt niet alleen samen met
zijn oorspronkelijke concentratie in de Vlaams-Zeeuwse en Nedersaksische
dialecten, maar ook met reacties op de fonologische opbouw van de substantieven, zoals uit de genoemde tweelettergrepige woordtypes uit de standaardtaal en de Zuidbrabantse aanpassing aan de -d-syncope blijkt. 2) Voor de
groep neutra die in het oosten met een uitgang -er voorkomt, geldt de geografische verdeling die uit kaarten 6 en 7 is gebleken. 3) In de uitgang -en wordt
in de twee grote gebieden zonder apocope de nasaal steeds gerealiseerd, en
wel in de regel met aangepaste articulatieplaats aan de voorafgaande medeklinker bij syncope van de sjwa, wat dus vormen als kop(pe)m, tak(ke)rj
oplevert. De grens van het noordoostelijke gebied is op kaarten 1, 3,4 en 5
opvallend stabiel, die van het zuidwestelijke vibreert op de afzonderlijke kaarten 1, 3, 4, 5 en ook 7 vrij sterk; het onregelmatigst en het verst naar het
oosten reikend is zij op kaart 7, wat door de context te verklaren is: ten
westen en ten noorden van Brussel is in zin 29 in plaats van de kinderen zijn
(...) herhaaldelijk de kinderen (h)ebben (...) opgegeven; de vocalische anlaut
van (h)ebben bevordert het optreden van de n in kinderen. Zie hiervoor ook
nog beneden. Omgekeerd verschijnt op kaart 6 tussen westelijk eiers en
oostelijk eiere op de grens van het Oostvlaams en het Brabants geen -(9)rdngebied; kennelijk verhindert de anlautende k van het volgende woord in zin
116 "Ge kunt hier eieren krijgen op de markt" dat er een -n optreedt. In het
tussen de twee gebieden zonder apocope liggende grote areaal met apocope,
dus in het Hollands-Utrechts-Brabants, lijkt de toestand te zijn zoals hij door
de ANS 62 voor de standaardtaal nogal vaag en zeer beknopt wordt beschreven: "Deze uitgang wordt in de standaardtaal uitgesproken als een sjwa; vóór
een klinker dikwijls als sjwa + «". Voor het dialect van één plaats, Aarschot,
beschikken we over een gedetailleerde beschrijving van het optreden van
deze n, door Pauwels 1948, die echter (naar ik meen terecht) stelt, dat "in de
hele oostelijke helft van Zuid-Nederland, tot aan de lijn Antwerpen-Brussel,
met uitzondering van een archaïserend Kempisch gebied met bijna overal
bewaarde slot-rc, de toestand grosso modo dezelfde is" 10 . Vermoedelijk gaat
In het Limburgs komt natuurlijk op grond van het betoogde een veel kleiner aantal meervouden voor het optreden van deze -n in aanmerking.
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zijn beschrijving zelfs op voor een nog veel groter areaal tussen de twee
gebieden zonder apocope en voor zeer veel realisaties van de standaardtaal u .
Pauwels karakteriseert de -n na sjwa, die uitsluitend optreedt voor volgende
vocaal, niet alleen bij pluralia, maar ook in het hele zwakke preteritum van
werkwoorden, van "enkelvoudige substantieven (als college, medale 'medaille', J.G.), diminutieven, verleden deelwoorden, stofadjectieven, voorzetsels en dgl.", als een hiaatvullende -n, die hij onderscheidt van de genus-n.
Deze laatste treedt, vereenvoudigd gesteld, op in adnominale woorden voor
masculiene substantieven, niet alleen wanneer het volgende woord met een
klinker, maar ook wanneer het met een bepaalde medeklinker (d, t, ook b, r)
begint.
Op de gemarkeerde meervouden zal ik niet verder meer ingaan. Ik kan mij
daar ook van ontslagen achten, omdat al vóór de studies van Taeldeman De
Rooij 1974 een aantal voorbeelden van deze twee types heeft onderzocht en
in kaart gebracht. Bij de -s-meervouden gaat het om vijf tweelettergrepige
woorden op -el. De Rooijs conclusie (p. 67) luidt, "dat in het noordoosten en
zuidwesten vrijwel uitsluitend de -s-pluralis gebruikt wordt, in het zuidoosten een duidelijke voorkeur voor -en bestaat, en in het overblijvende gebied
- s en -en door elkaar voorkomen". Wat -eren betreft komt hij voor het woord
bladeren (van een boom) tot een verdeling die nogal wat afwijkingen vertoont
van het gevonden patroon bij eieren en kinderen: het noordoosten heeft het
type bladen, terwijl bladers zich vrijwel beperkt tot de Westvlaamse Westhoek; Frans-Vlaanderen heeft echter volgens het materiaal-Willems blaan of
bladeren n. Tenslotte heeft Taeldeman 1980e erop gewezen, dat de lexicale
bezetting van dit type in de overgangszone tussen het Vlaams en het Brabants
groter is dan elders (het wordt er uitgebreid met gevallen als ribberen, kommeren, hemderen).
Van het ontstaan en de veralgemening van het ongemarkeerde meervoud in
de centrale dialecten en de standaardtaal heb ik in Goossens 1975,70-73 een
schets gegeven, die ik nu een beetje kan bijwerken. Het gaat om een veralgemening van de zwakke pi., waaraan twee aspecten zijn verbonden: het uitbreiden van de uitgang -en en het verdwijnen van de umlaut als numerusmerk.
Beginnen we met dit laatste. In de westelijke dialecten (groepen 1 en 3)
was de umlaut blijkens de tabellen als meervoudskenteken een zeldzaam
verschijnsel; bovendien hadden de substantieven die dit kenmerk vertoonden,
op het type gast/gest in het Hollands na, in het meervoud nog een uitgang,
Deze bewering steunt niet slechts op indrukken, maar ook op een observatie van Van
Haeringen 1962, 59.
12
De andere gevallen met -eren (beenderen en bla(de)ren papier) vertonen complicaties, die
ze moeilijk in onze problematiek laten inpassen.
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waardoor de numerusfunctie zeker voldoende werd uitgedrukt. De weinige
substantieven van de types gast/geste en kalf/kelver hebben in het westen hun
umlaut al vóór het begin van de mnl. overlevering opgegeven. Er is zoals
bekend in de eerst twee eeuwen van die overlevering met een overwicht van
dat westen op het aangrenzende oosten te rekenen. Dit wordt voor de verhouding van Vlaams en Brabants algemeen aangenomen; ik denk dat het
tenminste in het tweede deel van die periode ook voor het Hollands en het
Utrechts geldt. Het westen is aan de aangrenzende dialecten zijn umlautloosheid in de meervoudsvorming gaan opdringen, zoals het dat ook met de
spontane palatalisatie van de ü heeft gedaan, waardoor de positie van de
secundaire umlauten in het Brabants-Utrechts in het algemeen werd verzwakt. Bovendien werd, bij de ene vocaal minder, bij de andere meer, vanuit
het westen de verspreiding van de secundaire umlaut als klankwet zelf aangetast. De pi. zeuge van het boerenwoord zog (Zuidbrabantse realisatie zoeg)
'zeug' in verschillende (Zuid-)Brabantse agrarische dialecten (Stevens 1951,
247) is dan een eenzame getuige van de vroegere umlautmeervoudsvorming
aanzienlijk westelijker dan de huidige verspreiding van dat verschijnsel13.
Hoe oud de verdringing van de umlautmeervouden in het Brabants-Utrechts
en in het grootste deel van het Nedersaksisch is, valt moeilijk uit te maken.
De secundaire umlauten worden in het mnl. meestal grafisch niet weergegeven en waar de mogelijkheid bestond om dat wel te doen (vooral bij het
gebruik van de letter e tegen a) bestond er een neiging om zich aan het
westelijke model zonder umlaut aan te passen, zoals Van Loey 1937, 92, 93
laat zien. Van Loey 1937, 28-94 toont echter tevens aan, dat het middeleeuwse Zuidwestbrabants nog talrijke morfologische umlauten heeft, vooral
in de woordvorming, waar ze in het moderne Zuidbrabants vaak nog tot ver
in het westen reiken (vgl. gevallen als menneke en bekker bij Goossens
1980, 28-29). Maar ook een meervoudsvorm als meeghden komt in de
Brusselse schrijftaal tot in de 16e eeuw voor. Brabant moet met het opgeven
van het umlautmeervoud zijn begonnen toen het nog naar Vlaanderen
opkeek, maar schijnt voor de opruiming eeuwen nodig te hebben gehad. In
het Nedersaksische gebied, dat verder van Holland afligt en dat bovendien
een nog steviger uitbouw van de secundaire umlauten kende, zou de
verdringing van de umlautpluralia heel wat jonger kunnen zijn. Verder lijkt
het mij hier niet alleen om een verdringing van west naar oost, via de
IJsselsteden en de oostelijke Zuiderzeestadjes, maar ook om een van noord
naar zuid, vanuit Groningen te zijn gegaan. Ik kom op de vernederlandsing
van het noordelijke Nedersaksisch op het einde nog even in een ruimer
verband terug en wijs er hier alleen maar op, dat in de diminutiefvorming
i ^

Hubert van Heireweghen wijst mij ook nog op hof/heuve ten westen van Brussel.

165

J. Goossens

Groningen, Drente en de noordwesthoek van Overijssel geen umlaut kennen
(vgl. Kloeke 1962, 69-96).
Wat de uitgang betreft, hier lijkt het voor de twee grote gebieden zonder
apocope evident, dat de types zonder uitgang en die met de uitgang -9 in tabel
1, voor zover ze geen -s hebben gekregen, hun -en-meervoud van het type
hane, oge, kerke hebben overgenomen, hoewel andere factoren die ontwikkeling hebben voorbereid en bevorderd (het verdwijnen van de umlaut als
numerusmerk, de nivellering van het verschil tussen de ö- en de on-klasse,
identieke structuur in de sg. van de sterke masculina op -e en de zwakke, de
algemeenheid van -en in de datief pi.). Ook hier is in het Vlaams de overgang
oud. Van Loey (Schönfeld-Van Loey 1970, 123; de passage staat in dit
handboek van 19545 af) stelt, dat "reeds in 't oudste mnl. de (voor het eerst
in West-Vlaanderen aangewezen) vorm op -en in(drong), die nog vóór 't
eind van de middeleeuwen een geduchte concurrent van de -e was geworden". Toch lijkt mij het systematische onderzoek van teksten op het stuk van
deze overgang nog te moeten beginnen. Wat het Nedersaksische gebied
betreft, waar de structuur van de meervoudsvorming op grond van de
klankwetten veel minder aanleiding gaf tot een radicale ingreep, kan ik alleen
maar mijn geloof uitspreken dat de ontwikkeling er wezenlijk jonger is dan in
het Vlaams en dat de impulsen ervan ten minste gedeeltelijk van buiten zijn
gekomen, van het Hollands, eventueel weer via Groningen, en van de
standaardtaal.
Voor het Hollands-Utrecht-Brabantse middenstuk stellen zich twee vragen.
De eerste luidt: Is het denkbaar dat de toestand er op grond van de
klankwetten ooit zo ver is geëvolueerd als in het eerste deel van de uiteenzetting werd verondersteld en zoals dat voor het Vlaams-Zeeuws kennelijk
min of meer het geval is geweest? Impliceert dat niet, vooral voor het
Hollands, dat er een volkomen onfunctioneel numerussysteem was ontstaan,
waarvan de gebreken dan pas achteraf werden gecorrigeerd? Impliciet schijnt
inderdaad algemeen te worden aangenomen, dat zo een ontwikkeling onmogelijk was, getuige o.a. een aantal uitspraken in handboeken, waarin wordt
gesteld, dat "de -3 bewaard is gebleven" (Schönfeld-Van Loey 1970, 114) of
dat er "geen apocope plaatsvond" (Van Bree 1977, 120) in een aantal
gevallen waarin apocope tot verwarring aanleiding zou geven, zoals b.v. het
pret. sg. van de zwakke werkwoorden (In de opsommingen van die gevallen
worden echter telkens de sterke meervouden van substantieven vergeten).
Van Haeringen 1962, 167-186 heeft aan de kwestie zelfs een artikel gewijd,
waarin hij stelt, dat onze klankwet "verre van blind heeft gewerkt" en het
optreden van de -9 in gevallen waarin hij bij een blinde werking moest
ontbreken, beschouwt als een "behouden blijven". Deze opvatting is
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kennelijk gedeeltelijk onjuist, zoals onze analyse van de toestand in het
Oostnoordbrabants-Noordnederrijns heeft laten zien: daar bestaat of bestond
ten minste tot voor kort een groot aantal substantieven zonder numerusmerk.
Zij krijgen er in onze tijd een uitgang bij, niet zozeer door een innerlijke
drang als wel door externe invloeden van westelijke aangrenzende dialecten
en van de standaardtaal. De meervouden zonder uitgang hebben er zich
minstens 500 a 600 jaar kunnen handhaven 14. De functionering van de
categorie numerus moet hier bij zulke substantieven in subjectfunctie vrijwel
steeds door de vorm van het werkwoord gegarandeerd zijn geweest en in
andere functies voor een groot deel door adnominale woorden. Er kan
overigens op gewezen worden, dat Afa-stammen als been en schaap in een
aantal oostelijke dialecten al ten minste 1500 jaar zonder uitgang in het
meervoud worden gebruikt en dat in het Oostnoordbrabants-Noordnederrijns
de uitgangloze pi. zelfs door analogie (type hand) is uitgebreid. Hier moet
wel het vermoeden aan worden toegevoegd dat in het Hollands, waar het
aantal substantieven zonder numerusmerk door blinde toepassing van de
regels wezenlijk groter zou zijn dan in het Brabants, gemakkelijker zal zijn
geanticipeerd dan in deze laatste dialectgroep, die dus ten minste in een deel
van zijn gebied door het secundaire aanhechten van een uitgang een herstel
heeft doorgevoerd.
De tweede vraag luidt: Is de uitgang -3 van het middengebied met zijn
variant -dn vóór vocaal historisch wel de zwakke uitgang? Er is m.i. geen
enkele reden om dat niet aan te nemen. De karakterisering van de n in die
variant als een hiaatvuller door Pauwels 1948 zegt alleen iets over zijn
distributie, niets over zijn oorsprong. Het feit dat de gevallen waarin de
hiaatvullende n optreedt, meestal grammaticale reeksen vormen waarin vroeger overal een n heeft gestaan (diminutieven, verleden deelwoorden, stofadjectieven) of waarin zijn optreden gemakkelijk door uitbreiding vanuit een
deel van het paradigma kan worden verklaard (van het meervoud naar het
enkelvoud in het zwakke preteritum), is een positief argument voor de
stelling, dat de apocope van de n niet heeft gewerkt wanneer het volgende
woord met een vocaal begon. De pl.-n van de zwakke substantieven bleef
dus in die positie bewaard. Bij andere substantieven kon zich dan analoog de
complementaire verdeling van -d en -en van die substantieven of door anticipatie op het verlies van een uitgang of door herstel na dat verlies uitbreiden.
Een verder argument voor deze opvatting is de ontwikkeling van de vaste
schrijfwijze van de uitgang met -n in de standaardtaal, die zich toch van
Brabant en Holland uit heeft doorgezet, ook al had Vlaanderen hem voordien
Denkbaar is echter dat een deel van deze dialecten vroeger een aan het Limburgs verwant
betoningssysteem met consequenties voor de numerusaanduiding heeft gehad. Vgl. noot 8.
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al in de gesproken taal veralgemeend. Die spelling laat een historisch taalgevoel vermoeden, dat van de twee varianten die met -n de "onderliggende" is.
Tenslotte kan op het feit gewezen worden, dat een finale -n, die verloren
dreigt te gaan, zich telkens opnieuw voor een klinker kan handhaven: men
denke b.v. aan het Engelse en het Franse onbepaalde lidwoord en ook aan de
Zuidnl. genus-n, die hiervoor ter sprake kwam. Pauwels 1948, 63-64 wijst
er zelf op dat er tussen deze laatste, die te Aarschot behalve vóór klinker ook
vóór d en t optreedt, en de hiaatvullende -n een overgangstype bestaat: bij
enkele adnominale woorden vóór een onzijdig sg. is de n vóór vocaal vast,
maar vóór d en t facultatief (me paard, men oud paard, me(n) tam paard). We
doen er dus best aan, beide types niet al te streng te scheiden
Het is bij dit alles opvallend, dat een dialectgroep die historisch niet eens
als nl. wordt beschouwd, door de beschreven ontwikkelingen bijna in zijn
geheel op nl. standpunt is komen te staan. Dat geldt voor het Nedersaksisch,
met uitzondering van een (ook reeds sterk aangetaste) strook in Twente en de
Achterhoek 15. Meer nog: alleen in dit gebied lijkt de grens van de nl.
ontwikkeling in de meervoudsvorming vrijwel met die van de standaardtaal,
d.w.z. met de Nederlands-Duitse rijksgrens samen te vallen. Het opgeven
van de umlaut als middel tot meervoudsvorming, de veralgemening van de
uitgang -en en zoals uit de dorens-kaait blijkt ook bepaalde -s-pluralia hebben
ten noorden van Twente al het hele Nedersaksische gebied ten westen van die
grens ingenomen. Deze nl. vernieuwingen blijken volgens de gegevens uit de
graafschap Bentheim daar over het algemeen de grens niet te overschrijden,
wat gezien de positie van de Nederlandse cultuurtaal in dat gebied tot in de
19e eeuw toe (vgl. o.a. Baumann 1965-66) tot de conclusie dwingt dat de
genoemde nl. structuren in de dialecten onmiddellijk ten westen van de grens
in deze buurt pas in de laatste anderhalve eeuw zijn geïmporteerd. Hoe ziet
het verder noordelijk, in de richting van de Dollart uit, waar aan de Nederlandse kant al een vergaande vernederlandsing is ingetreden 16? Hier kan een
tegenproef, waaruit zou moeten blijken dat de naburige Eemslandse dialecten
de vroegere structuren met eventuele aanpassingen in de richting van het
Duits hebben bewaard, wegens gebrek aan goed geschikt materiaal slechts
zeer onvolmaakt worden doorgevoerd. Bij de pi. voeten, waarbij de
umlautgrens in het nl. taalgebied vrijwel met die in potten en doornen
Als rest hebben zich in de Nedersaksische dialecten wel enkele sterke meervouden op -e
zonder umlautmerk (type dage 'dagen') kunnen handhaven. Zie o.a. Schuringa 1923, 91.
Wat de umlautresten in Oostdrentse grensplaatsen betreft, kan buiten de besproken
snippers op onze kaarten 1 en 2 nog gewezen worden op kaart 17 in Kocks 1970. Hier
heeft een klein gebiedje ten noorden van de Bentheimse inham nog het type striiüker of
strüükn voor 'struiken'.
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samenvalt (Heeroma 1939, 202, Goossens 1962, kaart 1), reikt in het gebied
van het Westfalisches Wörterbuch het nd. type met umlaut föt{e) tot aan de
nl. grens 17. Heeroma's schetskaartje van dit woord wekt de indruk, dat de
grens van het umlaut-type ten noorden van Twente ongeveer met de
rijksgrens samenvalt; dit geldt echter niet voor de streek bij de Dollart: hier
schaart de westelijke helft van het Duitse Oost-Friesland zich bij het westen
doordat het geen umlaut heeft. Dat juist in dat gebied het nl. tot diep in de 19e
eeuw een grote rol als cultuurtaal heeft vervuld, is voldoende bekend (vgl.
o.a. Foerste 1938). Verder is er gekarteerd materiaal van de meervouden
ganzen en koeien beschikbaar (Ganzen: TNZN 3, 15 en DSA 45-46; vgl.
ook Foerste 1938, kaart 5 evenals kaart 50 in de niet gepubliceerde atlas bij
Rakers 1944, waarvan zich een kopie bij de Kommission fiir Mundart- und
Namenforschung Westfalens te Munster bevindt. Koeien: TNZN 3, 4 en een
niet gepubliceerde kaart van de DSA; vgl. ook kaart 5 bij Foerste en kaart
128 in de atlas van Rakers), twee woorden die echter complicaties opleveren.
In het eerste loopt de umlautgrens in het zuiden een heel eind oostelijker dan
de normale umlautgrens bij pluralia: het grootste deel van het Limburgs en
ook het noorden van de Duitse Nederrijn hebben geen umlaut. Wat koeien
betreft, hier zijn bepaalde meervoudsvormen moeilijk te beoordelen (heeft
een type als konen een dubbel pl.-uitgang of is de eerste n historisch een
hiaatvuller?). In beide woorden vertoont de umlautgrens in het noorden een
neiging om met de staatsgrens samen te vallen. Er zijn echter twee opvallende
afwijkingen: de Bentheimse inham en - weer eens - het westen van OostFriesland. Het eerste gebiedje staat met ydS^zd en könB door het ontbreken
van de umlaut half aan de Nederlandse, door het optreden van de sterke
uitgang -d half aan de Duitse kant. In Oost-Friesland ontbreekt echter niet
alleen de umlaut; ook de zwakke uitgang -en in gosen en kojen is nl. De
meervoudsvorming in het westen van Oost-Friesland verduidelijkt, welke
taalgebiedsvormende kracht het Holland van de 17e en 18e eeuw heeft
gehad. Oost-Friesland, met de belangrijke steden Emden en Leer, hangt
bovendien met Groningen samen. Uit zijn positie op de taalkaart en zijn
samenhang met Groningen blijkt weer eens, dat elementen die in sterke mate
tot de vorming van een Nederlands taallandschap hebben bijgedragen, een
secundaire verspreidingshaard in het noorden van het Nedersaksische gebied
hebben gehad. De politieke ontwikkeling heeft gewild, dat Emden daarbij
niet de rol heeft vervuld die Groningen wel heeft kunnen spelen. Het lijkt mij
een belangrijke taak van onze regionale noordoostelijke dialectologie, het
Vragenlijst 23, vraag 83 van het Westfalisches Wörterbuch te Munster ("er wascht sich
die Füsse"). Er is één uitzondering: Surwold-Börgermoor 1 12, 6 met Fouten. Daar dit
plaatsje zelfs ten oosten van de Eems ligt, gaat het wel om een foutieve opgave of om een
heel eenzame lokale ontwikkeling.
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integratieproces van het Nedersaksische Nederlands na de middeleeuwen te
beschrijven en het lijkt mij ook, dat de Frisisten daarbij niet alleen maar
kunnen toekijken.
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Oudfries eyland en aland 'eiland'
H.T.J. Miedema
Voor prof .dr. A. Feitsma,
18 jan. 1988 sexagenaria.

INHOUD
0. Inleiding: oudfries aland en mnd. ö(lanf)
1. Rooth's noordzeegerm. w-vocalisering in *awi
1.1. Oudfries ei via *ewi uit *awi (door i-Umlaut)
1.2. Oudfries a, ned. ooi uit *awlj (geen i-Umlaut)
1.3. Mnl. ouw, duits Aue uit *aJwj (geen i-Umlaut)

2. Oudfries dfo/zd naast eyland
3. Toelichting
4. Oudfries Abert (Thabor), aburch en opa/
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0. Inleiding: oudfries d/a/ti en mnd. ö(lant)
In zijn 'Altfriesisches Wörterbuch' van 1925 geeft F. Holthausen op de eerste bladzijde dlond, aland 'Insel'. Het eerste deel van deze samenstelling acht
hij gelijk aan zijn eerste lemma: d, ê 'Wasser, Fluss', gotisch ahwa, oudsaks.
aha. D. Hofmann, die het boek in 1985 opnieuw heeft uitgegeven en voorzien van een grote 'Erganzungsliste', tekent bij dlond, aland, maar ook bij
aburch en dpdl aan dat deze samenstellingen alleen met d voorkomen, terwijl
men ê alleen in namen vindt. Hij bedoelt blijkbaar namen als de (Dokkumer)
Ee, nieuwfries Ie (tegenover b.v. de Drentse A; Gysseling 31-32).
Verderop geven Holthausen en Hofmann ook eilond, eiland 'Eiland,
Insel', onder verwijzing naar oudengels ieg- en oudijsl. ey. Aan dit woord
heeft E. Rooth in 1979 (14) een studie gewijd, die hierna ter sprake komt.
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Na Holthausen hebben ook nederlandse onderzoekers aangenomen dat we in
de genoemde woorden met a- een oudfries a 'water, rivier' hebben. Dit geldt
voor dlond, aland o.a. bij Buma (1961, 158) en Sipma (1966, 61), maar
bovendien voor de naam Horsa(w) (Van der Molen 69 en Schönfeld 132).
Op de laatste naam hoop ik in 'Naamkunde' van 1988 in te gaan (M88).
Als we echter denken aan middelnederduits ö en ölant 'Insel', rijst de
vraag of we in het Oudfries ook geen rekening moeten houden met a en aland
'Insel', met dezelfde etymologie als de nederduitse woorden. Immers, zowel
mnd. ö als ofri. d kunnen teruggaan op een oergerm. au, b.v. ofri. are 'oor',
mnl.-mnd. ore, osaks. öra, got. ausö.
Daarom wijs ik op *ahwö, waarop het net genoemde got. ahwa en
oudsaks, en oudned. aha teruggaan. Hiernaast is met grammatische wisseling volgens de 'wet' van Verner de afleiding *agwjö gevormd. Volgens de
'wet' van Sievers werd gw hierin tot w. Zo konden via *awi bij voorbeeld
ned. ooi 'weide aan water' en (land)ouw, duits Aue ontstaan. Zie: M65, Van
Loey 23 en 63 (met * aland als gereconstrueerde vorm) en Rooth 1979.
1. Rooth's noordzeegerm. w-vocalisering in *awi
Rooth heeft in zijn 'Nordseegermanische Studiën' (deel 1 van 1979) het
begrip 'ooi, uiterwaard, natte weide, eiland, landouw' onderzocht. Hierbij
bleek dat de noordzeegermaanse talen (Oudengels, Oudfries, Oudsaksisch en
Oudnederlands) de resultaten van een oude ontwikkeling van oergerm. *awi
hebben bewaard. Het gaat hier vooral om de typisch noordzeegermaanse
vocalisering van de w in oergerm. *awi. Zo ontstonden ned. ooi, hooi enz.,
die zich over het hele nederlandse taalgebied hebben verspreid (Rooth 9).
Nu de term Noordzeegermaans door de meeste germanisten al zo lang
wordt gebruikt in plaats van het dubbelzinnige Ingweoons, wijs ik de
neerlandici die nog met Ingweoons zijn opgeleid, op de studie van W. Laur
in de bundel 'Miscellanea Frisica' van 1984. Laur gaat hier vrij uitvoerig in
op de vraag; 'Ingwaonisch - eine zutreffende Benennüng fiir eine Sprachgruppe?'. Hieruit blijkt nog eens dat men de term Ingweoons in de
taalwetenschap beter kan vermijden.
1.1. Oudfries ei via *ewi uit *awi (door i-Umlaut)
In zijn 'Nordseegermanische Studiën' van 1979 bespreekt Rooth (14) eerst
de gangbare opvattingen inzake de vorm van ned. eiland. Franck-van Wijk
(en Van Haeringen) en ook J. de Vries hebben er in hun etymologische
woordenboeken van het Nederlands op gewezen dat ned. eiland van friese
oorsprong is. Rooth (21) beschouwt het echter als een noordzeegermaanse
(en kustnederlandse) vorm, omdat deze al zo vroeg in Vlaanderen voorkomt.
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Anders dan de genoemde etymologen verklaart Rooth de ei uit *ewi,
waarin de w was verdwenen. Deze vorm was in de noordzeegermaanse talen
door i-Umlaut ontstaan uit *awi, nadat hierin de lange i was verkort. Voor
fries ei 'schaap, ooi' geldt hetzelfde. Wegens homoniemenvrees zal -land zijn
toegevoegd ter onderscheiding.
1.2. Oudfries a, ned. ooi uit *aw/j (geen i-Umlaut)
Verder veronderstelt Rooth (22) een germ. *aw/j (met de syllabegrens na de
w). Hierin ontstond de noordzeegermaanse vocalisering van de w en ontwikkelde zich een *auj (zonder z'-Umlaut), oudned. *öi, vergelijk: mnl. ooy
'weide aan een rivier'.
Rooth gaat ook in op de problemen rond de oudfriese monoftongering tot d
(zonder i-Umlaut) uit au en aw. Deze a vinden we o.a. in ga 'gouw, woongebied, rechtsgebied' (Blok 1984) naast ned. Gooi, mnl.-mnd. go en in ha
'hooi'. Maar oudfries a{land) 'eiland, ooi(land)1 noemt Rooth niet. Daarom
dient dit hier nu naar voren te worden gehaald.
1.3. Mnl. ouw, duits Aue uit *a/wj (geen i-Umlaut)
Als derde ontwikkeling bespreekt Rooth de westgerm., gegemineerde vorm
*awwj uit *a/wj (met de syllabegrens voor de w). Hieruit ontstonden vormen
als duits Aue en ned. {land)ouw, maar ook gouw en meer -oMw-vormen, die
Rooth als zuidelijke, niet-noordzeegermaanse elementen in het Middelnederlands ziet. In de noordzeegermaanse talen is de w voor j niet gegemineerd.
Ze zijn van *awlj uitgegaan, waarin de w werd gevocaliseerd (1.2. hiervoor).
2. Oudfries dland naast eyland
Zonder i-Umlaut
1231: Aland. Hallig: Laur 1963, 283.
1300?: thet alond. RL
1354: Alandia. Oostfriesland.
Langbroek 1986, 14 en 19.
1464?: alle dae aland. J 62.
1477?: alle tha aland. U.
1494: da eelanden. O II191, orig.
Aemland.
1505: thlyts aeland. O I 507, orig.
Eemawald. Vergelijk: 1511.
1543: Aelandtssloot. B.B. 211a,
nederl. Surhuizum.
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Met i-Umlaut
1480?: alla da eijlanden. Ro 94.
1485?: alle da eylanden. D; Rq 436, r.
25.
1485?: eylanden. D; Rq; Sipma 1940,
51.
1500?: een eyland; disse eyland. A
304.
1600?: een eyland,, disse eiland. Fs 3,
6.
1511: dat groet eijlandt. RvA I 242,
nederl. Eemewoude.
16e eeuw?: 4x eijland, lx eylant; plur.:
eijlanties. Schw. 3992.
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3. Toelichting
Toevallig zijn de oudste vormen die ik vond, afkomstig van de nu duitse
Noordzeekust: uit Noord- en Oostfriesland.
(1) de naam van de noordfriese Hallig Oland, Kreis Husum (1462: mnd.
Olant. Laur 1963, 283; 1967,161).
(2) een vermelding in de eerste riustringer codex van omstreeks 1300
(Buma 1961) en
(3) de naam van een vroeger eiland in Oostfriesland (ten noorden van
Emden). Volgens E. Langbroek (19) zou aland oudfries of oudsaksisch kunnen zijn. Dit laatste klopt niet, want zij beroept zich op Gallée's 'Vorstudien'
(4): aland = inula helenium. Hier staat dus niet insula, maar de latijnse naam
van de alant, een plant.
Vier vermeldingen uit nederlands Friesland staan in codices met (ongeveer)
dezelfde tekst: 'Haet is riucht?' in J, U, Ro en D uit 1464-1485. Voor de
(benaderende) datering der codices verwijs ik naar Sjölin's 'Einführung'
(1969, 11); de vormen zullen wel ouder zijn. Zie voor eylanden in D, Rq, en
bij Sipma (1940: het tractaat van de Zeven Friese Zeelanden) ook: Meijering
(1969, 103). De vermeldingen in A en Fs staan in de 'Gesta Fresonum'.
Vermoedelijk was de a- ongeveer tegen het einde van de 15de eeuw
geleidelijk gepalataliseerd tot een open ee (gespeld ae, maar ee in de oorkonde uit Aemland, Ameland, met greet 'groot' na eelanden). In de 16de eeuw
heeft de fries-nederlandse vorm eyland blijkbaar de vorm die op de aterugging, verdrongen.
Voor latere friese dialectvormen verwijs ik naar Rooth (1979,14), die veel
gegevens heeft ontvangen van N.R. Arhammar, zoals helgolands eelun.
Toen was Arhammar er niet zeker van of deze ee- eigen is of ontleend. Nu
deelde hij me mee dat deze ee- volgens hem geen ontlening is.
4. Oudfries Abert (Thabor), dburch en dpdl
Het is niet mijn bedoeling hier in verband met aland ook alle samenstellingen
met oudfries d- te bespreken. Voor de samenstellingen met d- 'eeuwig, vast',
zoals adelen, dthorp, verwijs ik naar de studie van M. Oosterhout (1969, 8999). Ik beperk mij nu tot een korte bespreking van een drietal met d-, waarin
men (mnl.-mnd.) d 'water' heeft gezien. Nu we echter van oudfries d 'waterland, eiland' dienen uit te gaan, vragen dergelijke woorden opnieuw aandacht
en ten dele een enigszins andere betekenisomschrijving.
4.1. Het klooster Thabor op de terp Abert
Op de terp Abert, ten westen van Sneek, werd kort na 1400 een klooster
Thabor gesticht. Deze naam werd volgens de kroniek van Worp van Thabor
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door de bisschop gegeven, waarbij hij de -t van de terpnaam Abort wegnam
en voor de naam zette (Steensma 14). Meestal werd in de oudfriese oorkonden Abert gespeld (O I 32,99, 462; IV 11). In de verbogen vorm vinden we
Aberdda conuent (O II147) en Aberde munkehuus (S 5169). Zo moeten we
wel van een (klassiek) oudfries *Aberth uitgaan.
Evenals in Lettelbert 'kleine buurt', Luinjeberd, Middelbert, Niebert,
Tjalleberd en Tolbert 'te oude buurt' zullen we in Abert wel -berth 'buurt'
hebben, hoewel H. Halbertsma (269) van een *Abwerd uitging. Als het
eerste deel inderdaad A- is, zal dit 'eiland, waterland, wed' kunnen betekenen. Immers, langs deze terp loopt tussen Tirns en Popherne de oorspronkelijke Middelzeedijk (Rienks, atlas 60).
Toch wil ik de door J.J. Kalma (1949, 14) genoemde mogelijkheid niet
uitsluiten dat er een oudfries -berd 'boord, rand, oever' (Sipma 1966, 88) in
deze naam schuilt. Dan zou de naam 'rand van het waterland' kunnen betekenen. Opmerkelijk is dat de niet meer begrepen naam door de volksmond
werd vervormd, vooral in de samenstelling met -tille, voor een hoge, smalle
brug in de naaste omgeving. Deze werd wel aangeduid als Ebertille (1684),
Aebetille (1789), Eabetille (uit Abert-; zie G. Dijkstra 22, 24, kaarten) of
Tabetille (uit Thabor-; zie Winkler). Men ging dus aan bekende persoonsnamen denken.
4.2. Aburch 'binnendijk, polderdijk'
In F: het oudfriese 'Fivelgoër' handschrift worden twee burgen of dijken
tegenover elkaar geplaatst: de seburch of zeedijk en de aburch of binnendijk
(Sipma 1958, 108; 1966, 61, 134). De uitgever van het handschrift, B.
Sjölin vertaalt: seburch 'Seedeich'; aburch 'Flussburg, -wehr, -deich', waarschijnlijk naar het voorbeeld van A.A. Beekman (1807): aburch, rivierburg
of rivierdijk. Het Ommelander Landrecht heeft hiervoor Aborch (Rq 25, noot
21), een frisisme.
Gezien de betekenis van oudfries d 'eiland, waterland' en het eilandkarakter van de oudste friese poldertjes lijkt een vertaling als 'polderdijk, binnendijk' (Sipma) hier beter dan 'rivierdijk'.
4.3. Apdl 'beschoeiingspaal'
Dit woord schijnt alleen in Rl, het (oostfriese) riustringer handschrift voor te
komen. Buma, de uitgever, vertaalt apdl als 'beschoeiingspaal' en het
meervoud als 'paalwerk der zeewering'. We zien in dit geval dat het voor de
betekenis van deze samenstelling in de praktijk niet veel uitmaakt of we nog
van Buma's (middelnederduitse) d 'water' als grondwoord uitgaan dan wel
van het nu besproken oudfriese d 'waterland, eiland'.
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5. Besluit: oudfries d- 'waterland' en ê 'water'
Op grond van de ontwikkelingen die E. Rooth heeft gereconstrueerd en van
de gevonden oudfriese vormen moeten we uitgaan van een oudfries d- met
dezelfde betekenis als de samenstelling dland 'eiland, waterland'. Dit d is
zonder i-Umlaut gevormd, evenals mnd. ó en mnl. ooy. Daarnaast is met iUmlaut de vorm ei{land) ontstaan.
Tot nu toe heeft men in de besproken oudfriese samenstellingen met dmeestal (mnl.-mnd.) d uit aha 'water' gezien, met oudfries ê als nevenvorm
in namen. Dit waterwoord was zeker nog tot in de 14de eeuw als appellatief
in gebruik en voor de naamgeving produktief (D.P. Blok 1971,158).
Dit geldt eveneens voor de oudfriese (en kustned.) vorm ê. Misschien ook
nog in 1482-1484 voor de aulda Eedam oïEdam in het zuiden van Friesland:
de dam in de oude ee of Ee dan wel: de oude dam in de ee of E el Deze
vormde blijkbaar enigszins een tegenstelling tot een (Nya) syl, een sluis die
nog moest worden gemaakt (O II110 en 120; SANTEMA 1962, 124 en 1970,
61).
Hoe dit ook mag zijn, we kunnen nu naast dit oudfriese ê 'water, stroom'
(mnl.-mnd. d) nog een ander, maar verwant oudfries woord d 'waterland,
eiland' onderscheiden. We kennen het in samenstellingen als Aland, Abert
(dus ook in namen), dburch, dpdl.
Voor de betekenis hiervan maakt dit onderscheid niet zoveel uit. Immers,
oudfries d 'waterland, eiland' en ê 'water(loop)' hadden binnen hun betekenisveld een groot 'raakvlak': het laatste kon het eerste bij gelegenheid overlappen en overstromen.
Park Arenberg 62,
NL-373 IET De Bilt

27 maart 1987
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Etymologische invallen
A. Weijnen
7. Vlings
Vele jaren geleden hoorde ik dit woord voor het eerst in Asten van mijn
schoonvader. Later kon ik me de juiste betekenis niet precies meer herinneren, maar navraag bij de heemkundekring De Vonder van Asten-Someren
leverde resultaat op. De secretaris, dhr. Jeroen Coppens, schreef me nl. het
volgende: "Ons medebestuurslid de heer Harrie van Asten weet exact wat het
is. Vlings wordt aangetroffen in de vorm van een verharde zandlaag; de kleur
ervan is roestbruin. De laag is wat brokkelig en heeft het karakter van zandsteen. Meestal wordt gesproken van de vlingslaag. Uit eigen ervaring weet de
heer Van Asten dat de vlingslaag soms boven komt bij iets dieper ploegen op
akkergrond, die nog recent ontgonnen werd." Dezelfde betekenis zal ook wel
bedoeld zijn in een passage bij H.N. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en
heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden 1933, blz. 8, waar schrijver
omtrent de Deurnese bodem opmerkt: "Flints (vlijns) en loodzand maken
intusschen op sommige plaatsen de ontginning niet altijd aantrekkelijk". De
notitie uit P.N. Panken - A.F.O. van Sasse van IJsselt, Beschrijving van
Bergeik (1900) blz. 64: "Ook vindt men in die heiden (s.c. van Bergeik) hier
en daar, door de geheele gemeente heen, flins of oer, hier ijzermaal geheeten" geeft hiermee een iets andere betekenis. Ik zou willen concluderen tot
"door ijzerroest bruinige zandsteenachtige formatie".
Het woord ontbreekt in het WNT en in het Mnl. Woordenboek. Het is
zeker niet volledig identiek met ned. vlint I flint dat door Kruyskamp in WNT
XXI 2149-2150 behandeld is, een woord waarvan als eerste betekenis "kei,
keisteen" wordt opgegeven en dat in de oostelijke dialecten gelocaliseerd
wordt. Maar al verschilt de betekenis, het moet wel identiek zijn met ohd.,
mhd. vlins, flins "Steinsplitter", dat volgens Kluge-Mitzka21 < *flint-sa ontstaan is, van welk woord het eerste deel zeker wel in vlint /flint terug te
vinden is.
Hoewel De Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek 171 ten onrechte vlint en vlins volkomen gelijkstelt - tussen t en s kan geen identiteit
aangenomen worden -, is zijn afleiding evenals die van Pokorny 1000 uit een
ie. wortel *(s)phel, waar ook splijten van af wordt geleid, niet onaannemelijk. En wat de betekenis betreft, die is bij deze woordfamilie wel vaker
gewijzigd. Naast ned. vlint "kei(steen)" vindt men mnd. vlinte en oe. flint
"vuursteen", ohd. flins "steensplinter", ouder Deens flint "scherf', zv/.flinte
"vuursteen", Oudnoors fletturgrjöt "leisteen" en gr. TC^ivöoq "tegelsteen".
Men kan dit ten dele aan verschil in aardgesteldheid toeschrijven. Overigens
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wijzen F. Holthausen GRM 1928 blz. 239 en Schröder Zs.f.d.Ph. 37, 394
vlgg., gezien de sterk afwijkende betekenis, de samenhang met dit laatste
woord af.
Voor de velarisering van n> ng zij nog gewezen op pènge "puinen" te
Nuenen, sköngs "schuin" (met adverbiale s) te Mierlo-Hout en rung "ruin"
dat in TNZN afl. 2 krt 10 driemaal in Peelland genoteerd staat en verder zie
men Weijnen, Onderzoek par. 73 en Weijnen, Nederlandse dialectkunde2
par. 86. De t in de vorm flints van Ouwerling moet als glide tussen n en s
verklaard worden.
8. Zeeuws aek "foei"
In het Woordenboek der Zeeuwse dialecten van Ha.C.M. Ghijsen, p. 6, staat
het woord aek met als enige betekenisomschrijving "foei". Zoals meestal in
dit woordenboek ontbreekt de etymologie, maar wel worden als bijvormen
aekes en aekedies opgegeven. Verder wordt verwezen naar ek(ke) enz., maar
als men naslaat, vindt men dit woord niet.
Nu ken ik dit aek als interjectie ook in westelijk Noord-Brabant: Fijnaart,
Roosendaal, Breda, Wagenberg. Het woord dient om, vooral tegenover
kinderen, op iets dat organisch vies was attent te maken. In Breda kwam
daarnaast aekebah voor. Het woord is ook verder in Brabant en Vlaanderen
bekend, vaak echter ook als substantief of althans zonder lidwoord in predikaatsfunctie. Mijn vrouw kent het in Asten als interjectie als aek en met de
variant aeks. Cornelissen-Vervliet blz. 96 kent zowel aek als aak, zowel als
interjectie als in predikatief gebruik (omschreven als "walgelijk vuil"), verder
in de uitdrukking aak doen, "zijn gevoeg doen" (kindertaal) en in de uitdrukking er is aak aan de(n) knikker en tenslotte nog in de samenstelling akefoei.
Voor Oerle geeft De Bont, p. 163, eek als "laagje vuil dat zich ergens op
vast zet", maar ook op p. 40 aek als zelfstandig naamwoord. Verder vindt
men in L. Goemans, Leuvensen Taaleigen, Woordenboek I (1936) 1 /a:k/,
/è:k/, /arkafui/, /è:kafui/, ook weer als tussenwerpsel (vooral in kindertaal) en
in predikatief gebruik en wordt aak vermeld door Claes voor het Hagelands
als interjectie die walging uitdrukt. Ook Mazereel 152 kent /|k/ als tussenwerpsel van walging.
Voor het Zuidoostvlaams wordt het vermeld bij Teirlinck I, 61 in de
vormen ak (doch met gerekte korte a) en akke, zowel als tussenwerpsel
(uiting van walg en afkeer) als als predikaat voor iets dat walgelijk vuil is en
ook weer in de uitdrukking akke doen "zijn gevoeg doen" en in het metaforische der es ak an de venger. Voor Aalst gaf Colinet in LB 1,204 lëkefujl
als tussenwerpsel van afkeer.
Voor het Westvlaams geeft De Bo 261 het in de vorm ekke, weer als
interjectie en als substantief (of althans als predikaat) voor "etter, drek of
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andere walgelijke vuiligheid". Zie voor verdere bijzonderheden De Bo 261.
Daar wordt met verwijzing naar het Algemeen Vlaamsen Idioticon ook Holsteins akken, akkefi, akkefu en Bremens akkepu gememoreerd.
Tenslotte vond ik nog de opgave van Grootaers in LB IX, blz. 11 voor
Tongeren: /êk/ als tussenwerpsel van walging en afschuw. In Cadier en Keer
luidt het aeks. De vroegste vindplaats in het Nederlands, voor zover mij
bekend, is Kiliaen: ack, eek "pus, sanies".
Steeds heb ik aek versleten voor een klankschilderende interjectie waarbij
van walging de mond wijd open gaat met diepliggende tong en met een
keelklank die aan kokhalzen doet denken. Maar thans lijkt mij verwantschap
met eng. ache, oudeng.ww. acan, oudeng. znw. cece, ece, zoals het WNT
Supplement 6 het ziet, aanwezig.
Verder acht ik met E. Seebold, Vergleichend.es und etymologisch.es
Wörterbuch der germanischen starken Verba 1970, 75, deze Engelse woordfamilie verwant met de bij Pokorny 4 vermelde ie. wortel *ag- "drijven", die
o.a. aanwezig is in lat. agere, gr. 0:7©, oind. ajati "voert", on. aka "voeren".
Nog verdere verbanden en uitvoerige semantische verantwoording vindt men
thans bij Raimo Anttila, Deepened joys ofetymology, grade a (and a), in:
Journal de la société finno-ougrienne 80 (1986) 15-27. Deze beschouwt bijv.
ook het woord akher < ie. agros als een afleiding van dezelfde wortel. Wij
kennen dit woord thans alleen in agriculturele betekenis maar ouder schijnt te
zijn de betekenis "plaats waar het vee naar buiten gedreven wordt". Dat is
ook de mening van Pokomy 6, die bijv. wijst op oudindisch djra-h "veld"
("ohne Beziehung auf Ackerbau"). En nog eerder moet het volgens Anttila
betekend hebben "plaats waar men het wild bijeendrijft om het te doden". Met
deze betekenis hangt dan ook gr. öcypioq "wild" samen en aypa "jacht".
Maar ook komt men van deze betekenis "(wild) bijeendrijven om het te
doden" tot eng. ache/ake "to smart, hurt" en verder, daar "slaan", "pijn" en
"pus" bijeenhoren, tot Nedersaksisch aken "to hurt, to fester" (voor het
Mecklenburgs bijv. noemt hij aken "pus" en acken "the eye rheum"). Verder
is dit woord in Germaanse vorm naar het Fins-oegrisch gegaan. Het Fins zelf
bijv. kent akama "blister, tumor". Trouwens, in het Zweeds van de Estlandse
westkust vindt men aka "yellowish fatty dirt in wool" en verder akka/akki
"children's doo" en akkia "to shit".
Zo blijkt aek dus uiteindelijk terug te gaan op een ie. wortel die zelfs ouder
is dan de cultuurperiode van de landbouw en zelfs van de veeteelt maar al een
bloeiend leven leidde ten tijde van de jagerscultuur.
Nog een laatste woord over de klankvorm. Wat het vocalisme betreft,
merkt het WNT Supplement blz. 5 aarzelend op: "wellicht aak uit *akö- (vr.)
naast ak uit *aka (m). Dan zou bij ek, eek en aek nog aan een i voor de vocaal
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van het suffix gedacht kunnen worden. Overigens denkt ODEE p. 8-9 ten
aanzien van (het consonantisme van) oudeng. ceée, éce naast eng. ache aan
een stamvorm *akiz.

BLADVULLING
JoDaan
Van hennep en Beets in goed gezelschap
De Geschriften van de onderwijsdeskundige, Dr. HJ. Nassau, werden in
1879 bij Wolters uitgegeven door Mr. HJ. Smidt, Dr. HJ. Nassau Noordewier, J. Brals en A.W. Stellwagen. Daarin zijn ook opgenomen zijn Taaimijmeringen, die verschenen tussen 1842 en 1854. Hierin zet hij enkele malen
zijn mening uiteen over de voornaamwoorden van de tweede persoon. Zijn,
puntsgewijze, samenvatting geef ik hier weer:
1. 't Gewone woord in de schijftaai is 'gij'. Van den preekstoel, in staatsvergaderingen, bij hoven en regtbanken, overal waar noch gemeenzaamheid,
noch vormen van beleefdheid te pas komen, waar eenvoudige ernst en waardigheid moeten voorzitten is gij op zijn plaats.
2. Je (jij) is 't woord van gemeenzaamheid, vertrouwen, ongedwongenheid in 't leven, maar ook op het tooneel, waar 't eindeloos en krachtig gegij
— ik spreek van onze reizende tooneelspelers — niet alleen alle begoocheling
vernietigt, maar een ware foltering wordt voor het gehoor.
3. U of u (uwé) is de taal der beleefdheid, en zet spreker en aangesprokene
op een behoorlijke afstand van elkaar. Gij ontmoet iemand, raakt toevallig
met hem in eenig gesprek; maar wenscht volstrekt niet, gemeenzaam met hem
te worden; gij wacht u dan voor je en schuilt veilig achter U, als achter een
borstwering ... U vordert van hem zoo hij een beschaafd man is, een U terug
(dl. 3 blz. 213).
Op blz. 211 had hij geschreven: Onze spraakkunsten zijn als ons volk. Ze
hebben een plooi van goedaardige deftigheid; en uit die plooi komen ze
ongaarne ... Voor de deftigheid is je te plat. Maar de natuur gaat boven de
leer; in alle kringen en standen hoort men dag op dagje ... In 't vermoeden
datje voor te plat wordt gehouden, wordt men versterkt door 't ingedrongen
gebruik van ge, een vorm die of nergens of alleen in zeer enkele streken in 't
leven der taal voorkomt.
Op blz 212 maakt hij ook onderscheid tussen je en jij, zoals hij op blz. 123
heeft gedaan met wij, we, zij, ze. De kern van zijn betoog is deze: wij en zij
moeten alleen bij tegenstelling of nadruk, we en ze dienen tot 'bloote
persoonsonderscheiding'.
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Taal en Sociale Integratie. Deel 8. Centrum voor Interdisciplinair Onderzoek naar de
Brusselse Taaitoestanden. VUB 1986, 513 p.
Zoals de vorige delen bevat nr. 8 van de reeks een schat aan gegevens i.v.m.
historische, politieke en sociologische aspecten van de stad Brussel en haar periferie. Een
aantal van die bijdragen hebben ook ten minste een indirect belang voor de kennis van de
'externe' geschiedenis en de appreciatie van het taalgebruik in de agglomeratie.
Met name kan daarbij J. Brunings uitvoerig - helaas uitermate moeilijk geschreven artikel 'Ben ik nog thuis? Taal en sociale integratie bij de Nederlandse gemeenschap in het
Brusselse' genoemd worden. Voor zover dat nog nodig is wordt hier nog maar eens het
primaire en allesoverheersende belang aangetoond van niet-talige, sociaal-psychologische
factoren bij het integratieproces; ook voor Nederlanders komt dat in de Belgische hoofdstad
op een vrij sterke verfransing in het openbare leven neer. De linguïstische band tussen de
eigen moedertaal en de regionale variant van het gastland speelt daarbij een niet helemaal
verwaarloosbare, maar toch ondergeschikte rol als correctiefactor.
Van de twee onder het hoofd 'Socio-linguïstische Aspecten' gepresenteerde bijdragen
behandelt die van Alex Housen i.v.m. 'Acculturatie en het verwerven van een vreemde taal
in de Europese School in Brussel' een vrij marginale problematiek, die allicht niet zoveel
mensen zal weten te boeien, maar toch een aantal verrassende feiten aan het licht brengt: de
auteur geeft een gedetailleerd overzicht van factoren zoals de sociale dominantie van de
gemeenschap die de vreemde taal gebruikt t.o.v. de eigen gemeenschap, de culturele afstand
tussen die gemeenschappen, verschillende types van integratiestrategieën, van positieve en
negatieve attitudes; van belang blijken dan ook nog aspecten te zijn zoals de omvang van
de eigen groep, de geplande verblijfsduur en een aantal andere 'externe' factoren.
Van onvergelijkbaar groter belang voor de studie van attitudes t.o.v. anderstaligen -en
die hun taal - is het tweede deel van de imposante studie van Kas Deprez, Yves Persoons
en Mireille Versele 'Over de Identiteit van de Vlamingen in Brussel'. Het eerste deel, dat de
attitudes van de Vlamingen t.o.v. de Franstaligen behandelt, is veel vroeger, in 1981, verschenen in deel 4 van dezelfde reeks (p. 93-166). Het tweede deel bespreekt 'Het standpunt
van de Franstalige meerderheid'. De methodologie is heel goed te vergelijken met die van
het eerste onderzoek: ook hier wordt de persoonlijkheid van de enquêteur - presenteert hij
zich als Franstalig, of als overtuigd Vlaming, enz.? - als variabele mee in beschouwing genomen. Daarmee krijgen de resultaten er een dimensie bij die zich als absoluut onontbeerlijk manifesteert voor wie de complexe attitudes van de ene groep t.o.v. de andere (of beter:
t.o.v. heel verschillende types van individuen daarin) wil begrijpen. De resultaten worden in
erg moeilijk interpreteerbare figuren samengevat (een gevolg van het feit dat uitsluitend
met zwart gewerkt kon worden), maar in een heldere taal toegelicht, die ook voor de
belangstellende 'outsider' t.a.v. dit in wezen sociologisch onderzoek heel bevattelijk is.
Voor de studie van de taalgrens ten slotte worden enkele methodologische overwegingen aangedragen door Guy Vande Putte in 'Pour une Micro-Toponymie pluridisciplinaire;
Le cas de 'Rosières-lez-Overijse' et la Frontière Linguistique au Pays de 1'Yssche et de la
Lasne', dat overigens een nogal curieuze mengeling van feiten uit diverse perioden van de
geschiedenis brengt.
Het boek kan besteld worden bij 'VUB Uitgaven', Pleinlaan 2, B-1050 Brussel.
G. D E SCHUTTER
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De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuv/wisseling tot ca.
1940. Vaktermen en werkwijze. Door L.A. van Prooije. Met Tekeningen van AJ.
Hemels. Arnhem. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, 1984. (SHBO-Monografieën nr. 4).
De titel van dit boek - De vakleu en et vak - bevat een programma, het gaat om een
vak, om de beoefenaars en om de taal, want de titel is in dialect gesteld. In de ondertitel
wordt dat allemaal nog eens expliciet meegedeeld en afgebakend in de tijd. Dit boek
behandelt de traditionele boerderijbouw in oostelijk Gelderland, Eibergen en omgeving,
tussen 1900, het jaar waarin de oudste zegsman zijn loopbaan begon en 1940, ongeveer het
einde van het traditionele bouwen. "Traditioneel" betekent hier "voorzien van ankerbalkgebinten".
Het initiatief tot dit boerderijonderzoek werd genomen door de heer Odink uit Eibergen
die in 1977 zag dat het gevaar bestond dat met de laatste vakman ook zijn vaktaal
verdwenen zou zijn. Hij stelde de student Leendert van Prooije in staat een doctoraalscriptie
te maken over de vaktaal van timmerlieden die vóór 1940 boerderijen gebouwd hadden in
oostelijk Gelderland. Het materiaal voor dit onderzoek werd verzameld via interviews,
vastgelegd op de band. Als leidraad voor de gesprekken diende een vragenlijst van 94
vragen. Vanaf het eerste ogenblik bleek dat de zegslieden meer te vertellen hadden. Een
opname bleef niet beperkt tot het louter beantwoorden van de 94 vragen. Het extra
materiaal, vaktechnische, maar ook historische informatie werd verwerkt in dit boek; de
doctoraalscriptie die er aan voorafging had enkel de vaktermen tot onderwerp. Twaalf
plaatsen rond Eibergen werden uiteindelijk uitgekozen om volledig verwerkt te worden
teneinde de grote investering in tijd die het afluisteren van banden nu eenmaal kost, tot
redelijke proporties terug te brengen. Voor het boek als zodanig betekent het, dat de
hoofdstukken één, zeven en negen gebaseerd zijn op de volledig afgeluisterde banden, de
beschrijving van het maken van een gebint (hoofdstuk vier) en van het richten van het
gebintwerk en het richtmaal (hoofdstuk 5) steunt op de gegevens uit alle onderzochte
plaatsen, achtenvijftig in totaal.
De opbouw van het boek is als volgt. Na een woord vooraf (blz. 6) volgt een Inleiding
en verantwoording (blz. 7-9) en dan tien hoofdstukken, waarin chronologisch de verschillende fasen van de bouw worden beschreven (blz. 10-94). Na een Nawoord van de hand van
de heer G. Odink (blz. 95) volgt een alfabetisch register van dialecttermen (blz. 97-102).
Achteraan is een uitvouwbare kaart van het onderzochte gebied opgenomen. Voor de
spelling van de dialectwoorden is gekozen voor het spellingsysteem dat ontworpen is ten
behoeve van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD), "een,
voor een groot aantal lezers, goed leesbare spelling" (blz. 9). Dat is een goede keuze, want
het gebied van onderzoek valt geheel binnen dat van het WALD.
In taalgeografische zin is het gebied van het WALD geen probleemgebied, het maakt er
deel van uit, maar als men binnen Gelderland blijft, kan men de keuze wel verdedigen,
omdat de dialecten achter Rijn en IJsel duidelijk verschillen van die in de overige delen van
de provincie. Boerderij-historisch is dit onderzoeksgebied evenmin een probleemgebied te
noemen, want volgens Hekkers kaart in de Atlas van Nederland maakt het deel uit van de
streek waar het "middenlangsdeeltype" heerst, een van de vormen van de hallehuisgroep en
het is zelfs nauwelijks mogelijk de boerderijtypen van oostelijk Gelderland binnen de provincie als een aparte soort te karakteriseren, of men moest het uiterlijk van de daken als
uitgangspunt voor zijn indeling nemen.
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Men kan de keuze van het gebied een toevallige noemen, een gevolg van een modern
Mecenaat. De auteur zelf spreekt zich over deze kwestie niet uit. Voor hem gaat het er om
een vak en een vaktaal vast te leggen; het object van zijn studie is de traditionele, d.w.z.
van ankerbalkgebinten voorziene boerderij in oostelijk Gelderland. Hoezeer dit documentaire
karakter de overhand heeft, moge blijken uit het feit dat in het boek geen bibliografie
opgenomen is; de geraadpleegde literatuur wordt in voetnoten vermeld.
De accentverschuiving die in de loop van het onderzoek heeft plaats gehad, drukte ook
een stempel op het boek. Ging het immers aanvankelijk - in de doctoraalstudie - om de
woorden, in deze publikatie komt de ambachtsman zelf veel meer aan het woord; hij is nu
iemand die deze termen zelf in een bredere context plaatst, iemand die zijn eigen
geschiedenis vertelt. Dat heeft voor de inrichting van het boek tot gevolg gehad dat de
geïnteresseerde dialectoloog het taalgeografisch materiaal moet halen uit een uitgebreid
notenapparaat, dat zonder titel of kopje is afgedrukt aan het einde van die hoofdstukken die
de werkzaamheden van de timmerman tot onderwerp hebben. Dat zijn hoofdstuk één, vier,
vijf, zeven en negen. In die noten vindt men de opgegeven vaktermen gelokaliseerd door
middel van het codenummer van de plaats, men vindt er ook de heteroniemen nog eens en
alle extra semantische informatie.
Het is de vraag of de accentverschuiving - van een taalgeografisch ingerichte studie
naar een meer vaktechnische beschrijving - een verbetering is. In feite is in deze woord- en
zaakstudie meer de nadruk op de zaak komen te liggen; het woordmateriaal is naar het
tweede plan geschoven. Daar staat tegenover dat de documentatie zo ruim van opzet is dat
geen enkel detail verloren gaat. Ik ben van mening dat de hierboven gestelde vraag positief
beantwoord moet worden. Een dialectgeografische opzet had zoveel aandacht voor de
woorden gevraagd dat de zakelijke informatie dan naar het tweede plan was verschoven. Ik
kan dit het best illustreren aan het voorbeeld kaelstok (blz. 44-45 en noot 55). De zaak is
vrij ingewikkeld, zodat ik liever de auteur zelf aan het woord laat: "We hebben zojuist
opgemerkt dat de verbinding tussen de stijl en de balk (bedoeld is gebintstijl en gebintbalk
J.B.) werd aangetrokken door de slöttels. Een aantal timmerlieden in Oost-gelderland
betitelden een op deze wijze in elkaar gezet gebintwerk ronduit als prutswerk .... Hun
geheim voor een degelijk gebint schuilt in één houten pin, aan te brengen midden door het
kruispunt van stijl en balk" (blz. 44). Deze pin wordt onder meer kaelstok genoemd. Van
Prooije geeft een uitvoerige beschrijving van die pin, verlucht met een tekening. Het blijft
een vreemde zaak dat een niet onaanzienlijke groep timmerlieden een gebint zonder kaelstok
"prutswerk" noemt, terwijl heel veel boerderijen zonder deze extra voorziening werden
gebouwd en overeind bleven. Het is zelfs zo dat timmerlieden die deze pin niet aanbrachten,
opmerkten dat het onzin is. Constructief blijkt hij niet nodig te zijn. Deze informatie zou
bij een meer lexicologische aanpak verloren zijn gegaan. Van Prooije nu probeert een
verklaring te vinden voor deze overtollige kaelstok, waarvan we nu bovendien weten dat hij
ook in vakkringen totaal verschillend wordt beoordeeld. De zegslieden die hij hier aan het
woord laat, zien dit element als een extra versteviging, "als een soort noodrem voor het
geval de slöttels na het krimpen van het gebinthout, de balk niet meer in de stijl zouden
vasthouden." (blz. 44). Op een kaart geeft hij de woonplaatsen aan van de timmerlieden die
de kaelstok hebben toegepast. Een specifiek verspreidingsgebied is niet aan te wijzen. Van
Prooije vraagt zich tenslotte af of deze kaelstok niet een relict is van het vroegere
kopbalkgebint, waarvan het ankerbalkgebint een latere ontwikkeling is. Het aanbrengen
van een kaelstok zou dan niet meer zijn dan een stuk taai conservatisme.
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Het voorbeeld kaelstok is ook illustratief voor een ander probleem. De vorm kaelstok
is slechts een van de benamingen voor het hier besproken type toogpen; andere zijn
kelpinne, kaelspille, kielspille, één keer wordt kaelstop opgegeven. Daarnaast komen typen
voor als halsstok, pinne, penne, toogpinne, toognaegel, toogstok, gebintpinne, sloetstok
en opsluutpinne. Waarom dan als referentievorm kaelstok genomen? Toognagel zou beter
geweest zijn, het sluit helemaal aan bij de door de SHBO opgestelde lijst van houten
elementen (Berends, Voskuil, Van Wijk 19822). Het is heel gebruikelijk in de dialectlexicografie om die opgave als referentievorm te kiezen, die ook - en dan ontdaan van zijn dialectische vorm - in de standaardtaal met dezelfde of nagenoeg dezelfde betekenis voorkomt.
Kaelstok zou in standaardtaal keilstok moeten zijn, maar in geen enkel woordenboek komt
dit woord voor. De kaart op blz. 45, met de titel: "Verspreiding van de woonplaatsen van
timmerlieden die de kaelstok hebben toegepast", waarop met een driehoekje wordt
aangegeven geen en met een open cirkeltje wél kaelstok, is in dit licht bezien niet helemaal
correct. De toognagel heet slecht in een beperkt aantal plaatsen kaelstok, in de meeste
"positieve" plaatsen is een ander woord in gebruik.
Deze handelwijze heeft nog een ander nadeel, de samenhang tussen verschillende
woorden wordt er door vertroebeld. Op blz. 40 wordt geproken van slötls, "waarmee de balk
in de stijl werd opeslotn". Andere woorden voor deze zaak zijn kieln, wiggen en spieje
(allemaal meervoudsvormen). Kiel is een nevenvorm van keil. Beide vormen komen in
Nederland voor met de betekenis "wig, wigvormig voorwerp". Voor de herkomst van de
woorden denkt men algemeen aan het Duits; het WNT wil keil als een germanisme
beschouwen. De vorm keil moet dan - met uitstoting van de d - ontleend zijn aan Hoogduits Keidel, terwijl de vorm met ie {kiel) teruggaat op een Duits Kiel. Hadden deze vormen
in het Nederlands een reguliere ontwikkeling gehad dan waren ze beide samengev allen in de
vorm kijl. Ondertussen vind ik de keuze van de referentievorm een ernstiger zaak dan de
taalkundige behandeling van de dialectwoorden. Dat is nu eenmaal een uitvloeisel van de
eerder besproken koerswijziging en het staat iedere taalkundige vrij zijn voordeel te doen
met dit goed geschreven en rijk gedocumenteerde materiaal.
De Vakleu en et vak is een prachtig boek, zowel wat de typografie betreft als het
illustratiemateriaal. De tekenaar, A.J. Hemels, heeft prachtig werk geleverd en nergens zijn
de tekeningen opdringerig, integendeel tekst en illustraties vormen een goede eenheid. Het
boek laat zich lezen als een vlot verhaal. Een bijna verdwenen ambacht heeft een
beschrijving gekregen waardoor het voor goed is vastgelegd en aan de dreigende vergetelheid
ontrukt. Maar het is meer dan de documentatie van een vak dat Van Prooije heeft
vastgelegd, het is ook een stukje werkelijkheid. Het is geen geringe opgave om onderzoeksmateriaal, verkregen door middel van op band vastgelegde vraaggespreken, op zulk een
boeiende en heldere wijze te presenteren. In dat opzicht is dit boek exemplarisch te noemen.
J.B. BERNS

Philologia Frisica Anno 1984. Lezingen en Neipetearen fan it Tsiende Fryske Filologekongres, oktober 1984. Fryske Akademy, Ljouwert 1986.
Van 17 tot en met 19 oktober 1984 werd het tiende Friese filologencongres gehouden,
met als thema 'Frysk: juster, hjoed en moarn' (Fries: gisteren, vandaag en morgen'). Dit
wat weinig zeggende thema was de vlag waaronder negen lezingen werden gehouden,
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waarvan één over geschiedenis ('Friese intellectuelen en patronage in de zestiende eeuw'
door F. Postma), één over literaire tradities (nml. de epithalamische traditie in het
Middelfries, door S. Dyk), en één over de herkomst van de Chronyc Historie (van P.
Valkema Blouw). Van de zes overblijvende lezingen gingen er dan nog twee over 'De
Nederlandse lexicografie in de post-WNT-periode' en een over een taaidatabank voor het
moderne Zweeds. Deze laatste twee lezingen waren eigenlijk niet bedoeld als presentatie van
nieuwe wetenschappelijke bevindingen, maar veeleer als beknopte overzichten (ik neem aan
met het oog op de toen nog op te zetten taaidatabank voor het Fries). Er blijven dus voor
het eigenlijke lezerspubliek van Taal en Tongval vier lezingen over die het waard zijn er
even langer bij stil te staan.
Een van de degelijkste en interessantste is ongetwijfeld K.F. van der Veens bijdrage
over de indeling en relatieve afstand van de Friese plattelandsdialecten. Van der Veen kiest
als methode de structuur-geografische met inschakeling van mathematisch-statistische technieken. Zijn werkwijze beperkt zich tot de meest frekwente woorden. Van der Veens
analyse, de zogenaamde single link clustering, leidt tot bizonder belangwekkende resultaten,
o.a. een reeks kaartjes met gebieden die voor 100%, of een steeds lager gekozen percentage,
overeenkomen. De lezer ziet op deze wijze als het ware voor zijn ogen steeds grotere dialectgebieden ontstaan, totdat het hele taalgebied gesloten is. Het 'Woudfries' blijkt zich tot het
laatst apart op te stellen. Het in het Fries geschreven artikel is zeer uitvoerig gedocumenteerd.
In een overigens verder zeer leesbaar artikel brengt Jarich Hoekstra zich bij de
beschrijving van verkleining en zijn nevencategorieën in de problemen, omdat hij bij de
suffixen ke, (t)sje, (k)je (inderdaad, de zogenaamde 'verkleiningssuffixen') ervan uitgaat dat
de betekenis 'een kleine X' de enige echte is, en dat alle andere betekenissen eigenlijk
uitzonderingen zijn. Dit is in de eerste plaats reeds onhistorisch gedacht, omdat de meeste
taalkundigen het er toch wel over eens zijn dat de diminutieffunctie van het suffix k er
slechts een van meerdere mogelijkheden is (en waarschijnlijk een die zich wat later
ontwikkeld heeft, vgl. Hofmann 1961), terwijl het ook nog zo is dat men dit suffix tevens
kan vinden bij andere categorieën dan het substantief zoals bijvoorbeeld het adjectief en het
werkwoord (zo vindt men in het Fries en Gronings vrij veel werkwoorden met deze suffixen
die hetzij frequentatief hetzij diminutief zijn, vgl. G. van der Meer, te verschijnen). In de
tweede plaats moet Hoekstra zich daardoor in allerlei bochten wringen bij de analyse van de
'sabeare' (= niet echte, zogenaamde) verkleinwoorden, zoals bijvoorbeeld arkje, afgeleid van
het niet-telbare ark 'gereedschap'. De woordenboeken wettigen duidelijk een diminutieve
interpretatie van arkje, doch Hoekstra is door zijn stelling dat diminutieve afleidingen van
niet-telbare substantieven niet mogelijk zijn, wel gedwongen iets anders te bedenken. Had
hij verder erkend dat de hypochoristische betekenis, of enige andere van de in de literatuur
genoemde betekenissen, ook 'echt' waren, dan waren zijn problemen aanmerkelijk kleiner
geweest.
Maurits Gysseling heeft een artikel bijgedragen over 'Substraatinvloed in het Engels,
Fries, Nederlands en Nederduits'. Wat de woordenschat betreft lijkt zijn betoog redelijk
aannemelijk, vooral waar het gaat om de vele woorden met initiale [p]. Als het evenwel om
fonetische eigenaardigheden gaat, lijkt mij enige grotere behoedzaamheid geboden. Immers,
de meeste fonetische ontwikkelingen berusten op natuurlijke tendensen in de articulatie, en
kunnen derhalve onafhankelijk, en herhaaldelijk (!), optreden. Niettemin biedt zijn uitvoerige lijst van voorbeelden uitstekend materiaal voor verder onderzoek.
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Hans F. Nielsen, tenslotte, geeft in zijn 'Old English, Old Frisian and Germanic' een
nawoord (als het ware) bij zijn uitstekende boek Old English and the Continental Germanic
Languages (Innsbruck 1981). Zijn conclusie is nog steeds dat het Oudengels van alle
Germaanse talen op het continent de meeste parallellen met het Fries heeft. Dit wil
evenwel nog niet zeggen dat hiermee het Ingweoons definitief heeft afgedaan, aangezien hij
slechts verbanden tussen het Oudengels enerzijds en alle andere continentale Germaanse
talen anderzijds bestudeerd heeft. Men kan uiteraard wel interpretaties verbinden aan zijn
studie. Nielsen gelooft zelf dat zijn materiaal wijst op een dialectcontinuum pre-Oudengels,
pre-Oudfries en pre-Oudsaksisch. Het (pre-)Oudsaksisch neemt daarbij duidelijk een wat
marginalere positie in.
Deze uitgave van 180 pagina's is onontbeerlijk voor ieder die bij wil blijven op het
gebied van de Frisistiek. Wellicht zou er volgende keer een wat betere printer gebruikt
kunnen worden, want de nogal kleine letter mist naar mijn smaak de nodige scherpte.
Verwijzingen:
Dietrich Hofmann 1961: Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und in verwandten
Sprachen. Köln/Graz.
Geart van der Meer (te verschijnen): '-k-verbs in some West-Germanic languages'.
Fries Instituut, Groningen
GEART VAN DER MEER

P. GILLAERTS (ed.): Verscheidenheid in eenheid; een bloemlezing taalpolitieke artikelen
over normering en standaardisering van het Nederlands. Acco, Leuven/Amersfoort,
1986; 232 blzz., prijs 475 Bfr// 26,50 (ISBN 90-334-1502-X)
Li deze bundel vormt de ontwikkeling van de standaardtaal in Nederlandstalig België het
centrale thema. Er komen Zuid- en Noordnederlandse auteurs aan het woord. Hun stukken
bestrijken een periode van bijna driekwart eeuw (1913-1985), waarbij de nadruk ligt op de
jongste tijd: negen artikelen zijn verschenen in de jaren tachtig, vier in het decennium
daarvoor.
Na een 'Verantwoording' volgen eerst vijf artikelen van algemene aard (van J.
Goossens, C.G.N, de Vooys, W. de Vreese, J.L. Pauwels en S. Verrept). Daarna komen
drie bijdragen over spelling (van J. Renkema, F. Debrabandere en G. Verhoeven), twee over
uitspraak (van E. Blancquaert en C.B. van Haeringen), drie over woordenschat (van F.
Claes, G. Geerts en W. de Clerck) en een over spraakkunst (van W. Haeseryn). Aan het
eind zijn weer drie meer algemene artikelen opgenomen (van A. Hagen, G. Geerts en K.
Deprez).
Op het eerste gezicht wekt deze indeling verwondering: je vraagt je af waarom de
bijdragen van meer algemene aard niet bij elkaar geplaatst zijn. Nauwkeurige lezing van de
Verantwoording geeft de richting aan waarin we het antwoord op deze vraag wel zullen
moeten zoeken. De redacteur noemt daar namelijk de eerste vijf stukken "inleidende
artikelen". Daarna volgt wat bij als "de hoofdmoot" karakteriseert; daarin zijn de bijdragen
geordend "enigszins volgens de verschillende fases van het standaardiseringsproces in
Vlaanderen: spelling, uitspraak, woordenschat en spraakkunst". De laatste groep artikelen
geeft dan "een idee van thema's in hedendaagse, taalpolitieke beschouwingen; de oude,
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nooit helemaal gesmoorde vraag naar een eigen Vlaamse standaardvariant treedt weer meer
op de voorgrond" (p. 7).
Om dat laatste zal het wel gaan. Ik neem aan dat de drie artikelen aan het slot als een
soort appendix beschouwd moeten worden, want die "eigen Vlaamse standaardvariant" heeft
niet de voorliefde van de redacteur. Dat maak ik tenminste op uit wat hij op p. 8 schrijft:
"De vraag of wij voor een eigen standaardvariant moeten kiezen of voor de Noordnederlandse is achterhaald door de feiten". (Op zichzelf zou hierna natuurlijk heel goed kunnen
komen: 'Recente publikaties als die van Deprez en Jaspaert hebben aangetoond dat de
meerderheid van de Vlamingen voor het eerste kiest', maar er staat:) "Er is immers al vele
jaren geleden uit welbegrepen taalpolitieke overwegingen voor de Noordnederlandse
standaardvariant gekozen".
De redacteur wil ons zijn standpunt "niet onthouden omdat het de subjectiviteit van
zijn keuze van teksten laat zien" (p. 7). Het is verheugend dat hij zich juist niet schuldig
maakt aan datgene waarvoor hij zich excuseert. Zijn standpunt is trouwens genuanceerder
dan uit een enkel kort citaat kan blijken, maar de ruimte van een boekbespreking laat niet
toe ruim een halve bladzij uit de Verantwoording aan te halen. In ieder geval heeft hij wel
artikelen opgenomen waarin de "nooit helemaal gesmoorde vraag naar een eigen Vlaamse
standaardvariant" naar voren komt. Behalve voor de laatste drie bijdragen geldt dit ook
duidelijk voor die van De Clerck. Ik noem dat verheugend, omdat daardoor een werkelijk
veelzijdig beeld gegeven wordt van de problematiek waar het om gaat.
Eén onderdeel van deze bundel vind ik nogal uit de toon vallen, nl. dat over spelling.
Het moge waar zijn dat de uniformering van de spelling de eerste fase vormde van het
standaardiseringsproces van het Nederlands in Vlaanderen (zie de hierboven aangehaalde
passage uit de Verantwoording), die fase is dan toch al heel lang geleden afgesloten - om
precies te zijn in 1864, toen de spelling van De Vries en Te Winkel officieel werd
ingevoerd door de Belgische regering. Bovendien is standaardisering van spelling, die
plaatsvindt door een bepaalde spellingregeling wettelijk voor te schrijven, van heel andere
aard dan standaardisering van taal. De artikelen over spelling in deze bundel gaan ook niet
over standaardisering, maar over wijziging van spelling.
Belangrijker is nog dat twee van de drie bijdragen over spelling inhoudelijk beneden de
maat zijn. Om in elk van beide één duidelijke misser te noemen: Renkema gaat de mist in
als hij bij zijn wijzigingsvoorstel inzake de tussenklank -s- de klankvorm en de spelling
van een woord verwart (zijn vraag: "Maar waarom dan geen 'lachssalvo', 'muziekschool'
en 'winkeLïchef'?" (p. 96) (nl. als we wel 'stationschef' e.d. schrijven), is immers
eenvoudig te beantwoorden: omdat we niet 'lachsgas', 'muzieksnoot' en 'winkelsgalerij'
zeggen); Debrabandere geeft een wel heel grove vertekening van de werkelijkheid als hij
schrijft: "In 1891 publiceerde R.A. Kollewijn zijn ophefmakende artikel "Onze lastige
spelling. Een voorstel tot vereenvoudiging." Vandaag is de "nieuwe" Woordenlijst van de
Nederlandse taal dertig jaar oud, maar onze spelling is nog altijd even lastig" (p. 99). Hier
worden immers de zeer ingrijpende vereenvoudigingen van 1946/1947 even vergeten: het
niet meer verdubbelen van de e en o in open lettergrepen, het vervangen van de als s
uitgesproken sch door s en het facultatief stellen van de buigings-n.
De andere opgenomen artikelen, of het nu om wetenschappelijke of om meer essayistische bijdragen gaat, zijn echter allemaal zeer lezenswaardig en vrijwel altijd ook heel
leesbaar. Degenen die al het nodige van de behandelde problematiek afweten, zullen de
meeste artikelen wel kennen, maar het prettig vinden ze nu in één bundel bij elkaar te
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hebben. Voor degenen die er weinig van weten - en dat zijn er zeker in Nederland nog altijd
heel veel, ook onder neerlandici - is deze bloemlezing een geschikte 'reader'.
Het is natuurlijk onmogelijk in deze bespreking nader in te gaan op alle zeventien
artikelen afzonderlijk. Ik beperk me daarom tot een enkele opmerking over twee ervan, de
oudste en de jongste. Dat zijn respectievelijk de rede van W. de Vreese over 'Algemeen
beschaafde omgangstaal in Zuid-Nederland', uitgesproken op 6 november 1913, en het stuk
van K. Deprez over 'De aard van het Nederlands in Vlaanderen', verschenen in de winter van
1985. (Alleen al de beide titels zijn voor de oplettende lezer in al hun elementen
veelzeggend.)
Van laat twintigste-eeuws standpunt kunnen we de voordracht van De Vreese volkomen
gedateerd noemen. Maar dit is niet negatief bedoeld, integendeel. Ik kan daarom beter
zeggen dat het stuk een grote historische waarde heeft. Het laat zien 'van hoe ver de Vlamingen gekomen zijn'. De taaitoestand die De Vreese beschrijft, bestaat eenvoudig niet meer.
Bovendien is het een genot om deze tekst, in een mooie retorische stijl, meermalen
onderbroken door de signalering van "gelach", "herhaald gelach" en zelfs "goedkeurend
gelach", in 1987 te lezen.
Dat laatste geldt ook, maar op een heel andere manier, voor het stuk van Deprez. Uit
vroegere publikaties van deze auteur wisten we al, dat hij de stilistische kunst verstaat om
over sociolinguïstiek te schrijven alsof het Het verdriet van België is. Maar ook inhoudelijk is zijn bijdrage zeer de moeite waard. Al was het alleen maar omdat hij de problemen
niet alleen beschrijft, maar er ook een oplossing voor geeft, en dat is toch iets wat je in
taalkundige publikaties zelden tegenkomt. Hij doet dat op de plaats waar het hoort: in de
laatste paragraaf van zijn artikel, op de laatste tekstbladzijden van het boek, dus waar ze in
een liefdesroman 'elkaar krijgen'. Het lijkt te mooi om waar te zijn - maar men oordele
zelf.
Amsterdam, P.J. Meertens-Instituut
J. DE ROOIT

C. Huygens: Trijntje Cornelis. Uitgegeven door H.M. Hermkens, dl. 1, 2 bd. HES
Uitgevers. Utrecht 1987.
De uitgave van Trijntje Cornelis deel 1 draagt in een aantal opzichten het stempel van
Hermkens en daardoor is het een zeer persoonlijk werk geworden. Hermkens is in de eerste
plaats een degelijke filoloog uit de school van Michels, die zijn ambacht in volstrekte
openheid en eerlijkheid uitoefent. Elke pagina bewijst dat. Hij heeft daarnaast zelf de tekst
voor de druk klaargemaakt; de translitteratietekens heeft hij zelf met de hand ingevoegd.
Ook een aantal pentekeningen zijn van zijn hand (meestal vervaardigd naar voorbeelden van
grote meesters). Ik kan het dan ook best waarderen dat de tekening van 'En eerlick
klapperman ...' (door J. Liesker), die links van de titelpagina staat, de gelaatstrekken van
Hermkens verraadt.
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In 1964 schreef Hermkens de volgende woorden over de autograaf van Trijntje
Cornelis:
Uit de verdeling van de bladen kan men het ontstaan volgen. Nog boeiender wordt het,
als men het manuscript in details bestudeert: doorhalingen en toevoegingen (tussen de
regels of in margine) in verschillende tinten inkt, watermerken, vouwen in de bladen
en nog vele andere gegevens vormen een fascinerend materiaal voor de geduldige
speurder naar Huygens' geheimen. Bij een uitgave van de tekst zouden al deze
merkwaardigheden tot hun recht moeten komen. (Hermkens: Bijdrage tot een
hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten, Nijmegen 1964, 164).
Hermkens zelf is zo'n geduldig speurder naar de geheimen van Huygens tekstcreatie.
Zijn diplomatische uitgave van Trijntje Cornelis, waarvan nu het eerste deel is verschenen,
bevat de tekst van de autograaf en is bestemd voor filologische studie. Naar mijn mening
heeft de tekstbezorger terecht de autograaf boven de apograaf of de drukken verkozen: alleen
de autograaf is voor honderd procent Huygens. Met name ook voor taalkundig onderzoek is
de autograaf de meest belangrijke tekst.
In de 'Inleiding' levert Hermkens een beschrijving van 'De bronnen van de tekst'. Hij
verstaat hieronder - in tegenstelling tot wat men zou verwachten - een beschrijving van de
twee manuscripten uit 1653 en de twee drukken bij Vlack uit 1657, de twee laatste resp.
aangeduid naar het devies ('Ex morte immortalitas' en 'Hic noctis tenebras'), alsmede
Koren-bloemen 1658 (KI) bij Vlack en Koren-bloemen 1672 (K2) bij Van Ravesteyn.
Verder bevat de inleiding een beschouwing over 'De veranderingen in de handschriften en de
drukken: motieven', waarin aandacht wordt besteed aan de rol van de prosodie, de rol van de
taalkunde en de rol van de inhoud bij wijzigingen in de tekst. Bij 'De aard van de varianten'
behandelt Hermkens de leestekens (een interessante uiteenzetting waarin de overgang tot het
vierledige interpunctiesysteem van de humanistische drukkers duidelijk aan het licht komt),
de problemen rond het vaststellen van een minuskel of majuskel, het gebruik van
spellingvarianten. Overal blijkt Hermkens zich bewust van de voetangels en klemmen die
op het pad van de tekstbezorger liggen. Steeds geeft hij zijn argumenten voor de keuzes die
hij maakt. Vrijwel steeds ben ik het met hem eens. Ten aanzien van de translitteratie die hij
voor ij, ij, y en ji voorstaat, te weten in alle gevallen ij, verschil ik echter met hem van
mening. De lezer krijgt namelijk wel informatie over aarzeling ten aanzien van minuskel of
masjuskel, over aarzeling bij aaneenschrijven of scheiden van twee woorden of woorddelen.
Ook wordt hij geïnformeerd over afwijkende lengte van haakjes, wat ver doorgeschoten
puntjes, vlekjes, vouwen en wat al niet. In de handschriften is het duidelijk of Huygens een
y of ij in beide gevallen met of zonder punten schrijft. Waarom moet een filoloog met
interesse voor spelling deze informatie in deze diplomatische (!) uitgave missen? Al is de
distributie vooralsnog onduidelijk, frequentieverhoudingen geven dan nog de mate van
gangbaarheid aan. Ten slotte, zelfs het bez.vnw. ye wordt nu ije, evenals het proclitisch
pers.vnw. y' (resp. bij voorbeeld 1005 en 1007).
De translitteratie van het manuscript van de autograaf is bijzonder nauwkeurig, zoals
me uit een reeks steekproeven bleek. Steeds ziet Hermkens kans om zelfs doorgehaalde
woorden te identificeren. De manuscriptologische aantekeningen bevatten wat dat betreft
een schat aan gegevens. Deze aantekeningen beperken zich overigens niet tot de autograaf,
maar ook varianten in apograaf en vervolgens in de drukken t/m Koren-bloemen 1672 staan
hier vermeld. In een uitgave van de autograaf zijn deze gegevens echter strikt genomen
overbodig, evenals de fascimile van de apograaf in band 2.
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Hermkens gebruikt het translitteratiesysteem van Hellinga met de aanvullingen van
Verkruijsse. Dat bevat de onhandige tekens 4fa^. en^a^resp. voor toevoeging in de linker
en in de rechter marge, terwijl -$a> en <a> resp. als betekenis hebben 'beneden de regel
toegevoegd' en 'boven de regel toegevoegd'. Een teken als « a > voor toevoeging in de
linker marge en < a » voor toevoeging in de rechter marge geeft in de vorm al de betekenis
aan1.
De verwijzingen via het driehoekje naar 'Inleiding 4: De veranderingen in de handschriften en de drukken', 111/3 pagina, veronderstellen wel wat veel uithoudingsvermogen van
de lezer. De horizontale strepen ter aanduiding van de overgang van de ene bladzijde naar de
volgende in het handschrift zijn overbodig en misleidend, doordat een inhoudelijke scheiding wordt gesuggereerd. Op het losse blad met translitteratietekens ontbreekt de '+ (in de
linkermarge)'.
De tweede band van Trijntje Cornelis bevat de fascimile-uitgave van de autograaf en die
van de apograaf, voorzien van een nummering van de folio's en van de versregels. De
kwaliteit van de foto's is bijzonder goed. Alleen al om deze band zouden de middelbare
scholen een exemplaar van Trijntje Cornelis moeten aanschaffen. Docenten Nederlands doen
er goed aan hun leerlingen, deels aankomende studenten, waaronder Letteren-studenten, het
goud van de Gouden Eeuw te laten zien.
Het tweede deel van Trijntje Cornelis, dat naar ik hoop binnen afzienbare tijd
verschijnt, zal de 'hertaling van de klucht en aantekeningen daarbij' bevatten, alsmede een
vocabulaire, de vertaling van de citaten en 'een inleiding over de omstandigheden waarin de
tekst ontstaan is, over de inhoud en de aard ervan'. Jammergenoeg ontbreekt hierbij een
beschouwing over het Hollands (Zaans) en het Brabants (Antwerps). En dit, terwijl
Hermkens er bij herhaling op wijst dat Huygens zo'n belangrijke bron is voor onze kennis
van zeventiende-eeuws Nederlands!
Vakgroep Taalkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
J.A. VAN LEUVENSTEUN

Drs. Tineke Rinkel vestigde mijn aandacht op deze problematiek.
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CONCORDANTIE GEZELLE
In het Centrum voor Gezellestudie, bij de Ufsia te Antwerpen, werd in de
loop van de voorbije 17 jaren een Concordantie op het door Gezelle
gebundeld dichtwerk voltooid, d.i. op de eerste vier delen van het Verzamelddichtwerk. Aan de hand daarvan kan men vlot ieder woord in zijn bundels
terugvinden.
Concordanties zijn bijna zo oud als onze westerse beschaving. Vooral de
bijbel en de klassieke auteurs waren er het voorwerp van. Voor de Nederlandse literatuur werd er tot op heden veel minder gebruik van gemaakt. (Met
de verspreiding van de computer zou dit kunnen veranderen.) Er is er wel
een op Mei van Gorter, op enkele werken van Vondel en er wordt gewerkt
aan een concordantie op Achterberg. Maar de onze is in de Nederlandse
literatuur wel de eerste van die omvang. Ze was in het Centrum reeds een
paar jaar in gebruik en op raad van collega's en geïnteresseerde bezoekers
wordt ze nu ter beschikking gesteld van de Gezelle-specialisten. Het drukken
werd mogelijk dank zij een subsidie van de Ufsia. Ze werd in machineschrift
verwezenlijkt en gedrukt door Acco, Leuven.
Titel en beschrijving:
Guido Gezelle in 15.000 woorden. Een concordantie op het door hem
gebundeld dichtwerk. (Teksten en studiën uitgegeven door het Centrum voor
Gezellestudie; nr. 7 en 8) Onder de leiding van J. Boets, samengesteld door
Kr. Huybrechts, I. Tilley, M. Welvaert (f) en W. Zijlstra; met een inleidend
woord door Fr. Claes. 2 delen, samen 855 blz.
Prijs 1.750 fr. (verzending inbegrepen)
1.600 fr. (in het Centrum afgehaald; komst op voorhand melden)
Te bestellen door storting van die som op prk. 000-0061095-82 van Ufsia,
Antwerpen, met vermelding: G.G. in 15.000 woorden.

DRIEJAARLIJKSE PRIJS DE FRANSE NEDERLANDEN
De Redactie van het jaarboek 'De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas
Francais', uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse 'Stichting Ons Erfdeel',
stelt een 'Driejaarlijkse Prijs De Franse Nederlanden' in.
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Gevraagd wordt een oorspronkelijke studie op maatschappelijk, cultureel
of taalkundig terrein die betrekking heeft op de Franse Nederlanden na 1960,
of een studie inzake betrekkingen van Vlaanderen en Nederland met de
Franse Nederlanden gedurende diezelfde periode.
Deze driejaarlijkse prijs bedraagt 50.000 BF of ƒ 3.000.-. De bekroonde
studie wordt in het jaarboek 'De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Francais'
gepubliceerd. De eerste prijsuitreiking heeft plaats in 1990 en de bekroonde
studie wordt gepubliceerd in het 15e jaarboek.
De jury bestaat uit de redactieleden van het jaarboek: Jozef Deleu
(voorzitter), Dirk van Assche (secretaris), Frits Niessen, Jacques Fermaut,
Michiel Nuyttens, Francis Persyn, Erik Vandewalle, Dirk Verbeke. Tegen de
beoordeling van de jury is geen beroep mogelijk.
De studie moet in het Nederlands gesteld zijn. De minimale lengte ervan
is 6.000 woorden, de maximale lengte 10.000 woorden. De inzenddatum is
1 juli 1989.
De teksten dienen in vijfvoud toegezonden te worden aan Stichting Ons
Erfdeel, Murissonstraat 260, 8530 Rekkem, België.
Door hun inzending verklaren de auteurs zich akkoord met dit reglement.
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TAAL ETC TONGVAL is het tijdschrift van de Centra voor Nederlandse Dialectologie : het P. J. Meerfcons-Institm.it te Amsterdam, het Departement Germaanse
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voor Nederland aan J. B. Berna, P. J. Meerteas-Instituut, Keizersgracht 569-571,
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Taal en Tongval verschijnt viermaa! per jaar in afleveringen van ten minste drie
vel.
Iedere auteur ontvangt 20 overdrukken. Extra overdrukken moeten van te voren
worden aangevraagd ; ze worden in rekening gebracht. Van recensies worden slechts
vier overdrukken verstrekt.
AANWIJZINGEN VOOR DE AUTEURS
1. Men wordt verzocht de kopij eenzijdig getypt op papier formaat A4 in te
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2. Een artikel mag de omvang van 20 getypte bladzijden niet overschrijden.
In voorkomende gevallen plege men overleg met de redactie.
3. Ieder artikel van meer dan vier blzz. dient voorafgegaan te worden door een
korte samenvatting van ten hoogste 150 woorden.
4. Voor het tekenen van kaarten make men gebruik van de invulkaart voor Noorden Zuid-Nederland.
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waarop men de nadruk wenst te leggen, voor tilels van afzonderlijk verschenen
publikaties en voor (eventueel afgekorte) namen van tijdschriften en verkort
weergegeven literatuur.
6. Vet, golvend onderstrepen ; het wordt alleen gebruikt voor fonetisch gespelde
klanken, woorden of zinnen.
7. Klein kapitaal, tweemaal onderstrepen ; het wordt alleen gebruikt voor auteursnamen in noten of in de lijst van aangehaalde werken.
8. Titels van artikelen en onderdelen van afzonderlijke verschenen publikaties
plaatse men tussen enkele aanhalingstekens : '
'.
9. Noten zette men doorgenummerd op een apart vol.
10. Het verdient aanbeveling bij het artikel een lijst van gebruikte literatuur te
voegen ; in de tekst ver wij ze men door middel van auteursnaam met jaartal
en, na een komma, de betrokken blz. ; bijvoorbeeld ; Weijnen 1937, 21 ; Daan
1950, 90.
11. Wijzigingen, met uitzondering van correcties van zetfouten, door auteurs op
een proef aangebracht, worden in rekening gebracht.
Voor abonnementen wende men zich
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Ten geleide: Themanummer Morfologie
Met dit extra-nummer hoopt de redactie van Taal en Tongval een bestaande
traditie een nieuw elan te geven. Themanummers zijn met een wat onregelmatige frekwentie, in de jaargangen van dit tijdschrift opgenomen sedert
1963 (aflevering gewijd aan Oost-Nederland). Nieuw is dus enkel dat vanaf
deze jaargang zulke nummers als een supplement bij de normale afleveringen
van het tijdschrift worden gevoegd. Op die manier kan de gewone, thematisch gediversifieerde, kopij stroom binnen een redelijke termijn verwerkt
worden, en tegelijk toch een centraal thema wat diepgaander behandeld.
De redactie hoopt door het aanbieden van thematisch geordende artikelenreeksen tenminste een benaderend idee te geven van de rijkdom aan materiaal
dat het algemeen- en vergelijkend-linguïstisch onderzoek in de dialecten en
volkstalen kan vinden, en zo de dialectologie in het Nederlandse taalgebied
nieuwe impulsen te bezorgen.
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Morfologie: een stief dochter van de dialectologie
A.C.M. Goeman, G. De Schutter, J. Taeldeman
Morfologische verschijnselen lijken in de dialectologie altijd een secundaire,
hoewel toch heel reële plaats ingenomen te hebben: monografieën i.v.m. een
enkel dialect betreffen gemeenlijk in eerste instantie de fonologie en/of de lexicale component, pas daarna komt eventueel een selectie van de morfologische
eigenschappen ter sprake. Die feitelijke toestand kan op heel verschillende
aspecten teruggevoerd worden:
- de diversiteit van de domeinen die tezamen de 'morfologie' vormen:
flexie, zowel lexicale als grammaticale afleiding, samenstelling, samenkoppeling (en allerlei combinaties daarvan);
- de verschillen tussen categorieën: in tegenstelling tot fonologische kenmerken opereren morfologische zelden in de hele woordenschat: specifieke
beperkingen tot bepaalde woordsoorten bestaan niet alleen bij flexieverschijnselen, maar in elk van de genoemde subdomeinen;
- de heterogeniteit van de verschijnselen: pre- en suffigering, in- en circumfigering, morfeemvariatie (bv. ablaut), suppletie, het optreden van verbindingsklanken, enz.;
- de verschillende graden van algemeenheid en produktiviteit van de morfologische types, variërend tussen geen en onbeperkte, via een brede waaier
van al dan niet paradigmatisch categoriaal en lexicaal beperkte produktiviteit;
- de heel verschillende relaties met andere domeinen van de taalstructuur:
zowel t.a.v. fonologie en syntaxis als t.o.v. semantiek zijn er dependenties
die een directe onafhankelijke structurering zo goed als onmogelijk maken;
- ten slotte is er het niet te miskennen feit dat grote delen van de morfologie, vooral de woordvorming, zich aan categorische uitspraken i.v.m. wat
in gesproken volkstaal mogelijk is, onttrekken.
Ondanks die handicaps is het onbetwistbaar mogelijk vrij grote en belangrijke onderzoeksgebieden in logisch structureerbare gehelen te ordenen en
zulke beschrijvingen ook als input voor systematische vergelijking van dialectsystemen te gebruiken: de morfologie is dan ook vrij vroeg in het structureelgeografische dialectonderzoek verschenen, en heeft ook daar een plaats verworven die belangrijker is dan bv. die van het geografische syntaxisonderzoek.
Met deze bundel willen we van die bestaande toestand uitgaan, met daarbij
vooral twee doelstellingen voor ogen:
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- het aandragen van materiaal voor een verdere systematisering van
morfologische verschijnselen; de bedoeling is uiteraard dat op zo'n basis een
zo volledig mogelijke inventarisering aangelegd wordt van het rijke bestand
dat de Nederlandse dialecten aan de algemene en vergelijkende taalwetenschap kunnen leveren;
- het illustreren van een aantal invalshoeken van waaruit dat materiaal
behandeld kan worden, en van de inzichten die het zo ook buiten het striktmorfologische domein van het synchrone taalsysteem kan bijbrengen.
Het spreekt vanzelf dat het uitermate ruime onderzoeksgebied enkel
exemplarisch aan bod kan komen in een bundel van nauwelijks een hondertal
pagina's; we menen wel dat de variatie in thematiek en systematiek groot
genoeg is. Een kort overzicht van de bijdragen:
- Met het eerste artikel, Taeldemans 'Woordvorming in de dialecten, een
nauwelijks ontgonnen studieterrein' wordt meteen een belangrijke restrictie
aangebracht in het boven voorgestelde toch nog vrij rozige beeld van de
dialect-morfologiestudie: die is voor een heel groot deel gericht op de flexie in
enge zin, en buiten het goed bestudeerde fenomeen van de diminuering,
levert de literatuur vrijwel geen bijdragen over de woordvorming; de reden
voor die lacune wordt voornamelijk gezocht in de moeilijkheden die zich
voordoen als je van de persoonlijke competentie van de dialectspreker door
wilt dringen tot het algemene taalsysteem; de reden om aan die toestand wat te
gaan doen vindt de auteur in intrinsiek linguïstische motieven: het theoretisch
onderzoek i.v.m. taal kan niet zonder goed gefundeerde observaties, en het
kan niet genoeg herhaald worden dat daarbij het aanvoelvermogen van de
onderzoeker van evenveel belang kan zijn als de competentie van zijn informanten): een impliciet pleidooi voor integratie van zoveel mogelijk goed
interpreteerbaar en controleerbaar materiaal uit het eigen taalgebied naast het
gewoonlijk geprefereerde (eventueel ook makkelijker manipuleerbare) materiaal uit weinig toegankelijke exotische talen. Een centraal belangstellingspunt
in Taeldemans betoog vormt het aspect van de produktiviteit (als relatief
gegeven), dat boven als als een crux in het morfologisch onderzoek is
gesignaleerd.
- De twee bijdragen over specifieke verschijnselen i.v.m. lexicale afleiding
illustreren heel overtuigend de ingewikkelde relatie tussen morfologie en andere domeinen van de linguïstiek. Bij Geart van der Meer ('Nominaliseringen
op ENS en HEID in het Fries en elders') blijken restricties zowel vanuit de
semantiek als vanuit de fonologie geformuleerd te kunnen worden (resp. op
basis van het kenmerk +/-telbaar, en op basis van klemtoonpatronen). Het
artikel bevat ook interessante waarnemingen i.v.m. wisselende produktivi-
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teitstendenzen in tijd én linguïstische ruimte, en besluit met een goed ondertimmerde hypothese i.v.m. de interne structuur van afleidingen.
- De ingewikkelde relatie tussen fonologische en morfologische processen
vormt het thema van K. Roelandts' bijdrage 'Van allomorf tot betekenisonderscheidend suffix in Boomse diminutieven': een illustratie hoe allomorfische
variatie een betekenisonderscheidende rol gaat spelen (wat eventueel dan
weer een functionalistische verklaringsgrond biedt voor het voortbestaan van
de variatie zelf), wanneer lexemische opposities door de werking van fonologische regels verdwijnen.
- In 'Morfologische categorieën van 'persoonspronomina' in de Nederlandse dialecten' probeert G. De Schutter een inventaris op te stellen van de formele verschijnselen die bij ontstaan en functionele spreiding van de vormen in
die woordsoort diachronisch en diatopisch een rol hebben gespeeld. Een centrale plaats wordt daarbij toebedeeld aan de verschuivingen binnen het als één
paradigma opgevatte systeem van de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden. Net als in de vorige bijdragen is er een constante koppeling met
problemen uit de algemene theoretische taalkunde. Met name wordt een wellicht wat ongewone band van morfologische met pragmatische processen
gesuggereerd, als complement van de meer voor de hand liggende relatie
tussen morfologische en semantisch-syntactische eigenschappen.
- Specifieke problemen op het gebied van de flexie worden behandeld in
twee bijdragen over het werkwoord. S. Reker behandelt in 'Een zwakke
verledentijdsvorming in het Gronings morfonologisch beschouwd' eigenlijk
twee speciale gevallen van affigering: die in 2e p. ev.-vormen op -este (op
basis van een herinterpretatie van het enclitische persoonspronomen), en de
meervoudsvormen op -n(g)de. Vooral het tweede, een relatieve nieuwvorming met toch wel behoorlijke produktiviteit, krijgt terecht de volle aandacht:
op het eerste gezicht gaat het om een voorbeeld van het overigens bijzonder
ongewone verschijsel 'affixmetathesis'. De auteur bouwt een goed gestructureerde argumentatie op om dit morfologische curiosum op basis van algemene fonologische tendenzen te verklaren: schijnmetathesis zou, althans in dit
geval, teruggaan op herhaalde toepassing van produktieve procédés (herhaalde aanhechting van suffixen, na toepassing van fonologische regels op
morfologisch belangrijk materiaal).
- Datzelfde fenomeen van de produktiviteit staat nog eens centraal in
A.C.M. Goemans 'T-deletie of nul-suffix', over de morfologisering van het
algemeen-fonologische fenomeen van de /-deletie in werkwoordsvormen.
(Im)produktiviteit wordt hier gerelateerd aan verschillende interpretaties van
woord- ('type' resp. 'token')frekwentie, en aan de notie (ir)regulariteit van
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de getroffen werkwoordsvormen. Een belangrijke component in de verklaring van (o.a.) dit morfologische complex blijkt overigens in het lexicon te
liggen. Een opmerkelijk facet van deze bijdrage is dat die zich ook expliciet
bezig houdt met de theoretische oppositie tussen formalistische en functionalistische verklaringshypothesen.
- De bundel wordt afgesloten met een historische bijdrage: Met 'De genitief
meervoud in het Oudnederlands' sluit J. van Loon aan bij de vernieuwde
belangstelling voor de diatopische studie van verschijnselen in oudere taalstadia. De bijdrage illustreert in essentie de moeilijkheden maar ook de mogelijkheden van morfologische studies op basis van archiefstukken, zelfs op
basis van erg fragmentaire gegevens (uitsluitend namen). Vooral voor de historische taalkunde van belang is het nieuwe materiaal dat wordt aangedragen
om het Westnederfrankisch t.o.v. de rest van het Continentaal-Zuidgermaans
(inclusief het Oostnederfrankisch) te karakteriseren.
Wij besluiten dit overzicht met een algemene karakterisering: Als belangrijkste specifieke belangstellingspunten voor de studie van morfologische eigenschappen van regionale dialecten komen in een aantal van de voorgestelde artikelen op de voorgrond: de produktiviteitsproblematiek enerzijds, de breedte
van het functionele spectrum van vormen (met verschuivingen daarin) anderzijds. Een afgeleide van die twee is ten slotte nog het door J. Taeldeman gesignaleerde feit dat veel relictvormen en andere randverschijnselen in taalvariant X (bv. de ST) pas een inhoudelijke (niet-ad hoc-) verklaring krijgen in
het licht van ruimere, en daardoor ook beter structueerbare, gebruiksmogelijkheden in variant Y of Z (of: in Y én Z gecombineerd).

Woordvorming in de dialecten: een nauwelijks
ontgonnen studieterrein
J. Taeldeman (N.F.W.O.)

1. Eengrote leemte
Zonder enige chauvinistische overdrijving mogen we stellen dat de dialectologische bedrijvigheid in de Nederlanden qua omvang en diversiteit nauwelijks
haar gelijke heeft in andere taalgebieden. Die diversiteit in de beschrijving
van de Nederlandse dialecten heeft echter meer betrekking op de benaderingswijze (monotopisch/diatopisch, historisch-vergelijkend / systeemlinguïstisch
/ socio-communicatief) dan op de behandelde taaicomponent. M.b.t. dit
laatste constateren we nl. een frappant overwicht van studies over klankleer
en woordenschat. Ook de dialectsyntaxis geniet sedert enkele decennia een
redelijke populariteit. Datzelfde kan echter niet gezegd worden van de
vormleer in zijn totaliteit: wat klassiek1 als 'flexie' omschreven wordt (b.v.
pluralisering van nomina, adjectiefverbuiging, werkwoordvervoeging) heeft
nog geregeld de belangstelling van de Nederlandse dialectologen weggedragen maar opvallend schaars zijn de studies waarin - op de diminuering na min of meer systematisch (een aspect van) de woordvorming (samenstelling
en afleiding) in een of meer Ndl. dialecten behandeld wordt. In Weijnens
monumentale Nederlandse Dialectkunde (19662) vinden we een duidelijke
aanwijzing dat de beschrijvers van Ndl. dialecten vanouds weinig oog gehad
hebben voor de meeste aspecten van de woordvorming: in zijn 504 blz.
tellende boek heeft Weijnen amper 6 pagina's nodig om een overzicht te
geven van de woordvormingsfenomenen die (tot 1966) gesignaleerd en/of
bestudeerd werden. Wie de inhoudstafel van de toch heel talrijke monotopische dialectmonografieën overloopt, vindt onder het hoofdstuk "vormleer"
(als het er al is) steevast een min of meer uitvoerige beschrijving van allerlei
flexieverschijnselen, maar - met uitzondering van de diminuering2 - zelden
of nooit iets over woordvorming. Merkwaardige uitzonderingen hierop zijn
Een merkelijk engere opvatting over flexie hebben Schultink (1962: 10) en De SchutterVan Hauwermeiren (1983: 301).
2

De diminuering is duidelijk goed onderzocht: cf. de studies van Kloeke (1929) en Pée
(1936-38) en ook de vele dialectmonografieën, waar vaak een hoofdstuk aan diminutieven
gewijd is. Opvallend is wel dat meestal enkel de formele aspecten van het diminutiefsuffix
behandeld worden. Aan de communicatieve functie van diminutieven wordt doorgaans weinig
of geen aandacht besteed.
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Teirlinck (1924), Overdiep (1940), De Boer (1950), Knop (1954), Van
Ginneken (1954) en De Bont (1962), waar telkens een of meer hoofdstukken
aan woordvorming gewijd zijn. Bij mijn weten is Pannekeet (1979) de enige
monografie die exclusief woordvormingsverschijnselen behandelt.
In de andere taalgebieden lijkt de belangstelling van de dialectbeschrijvers
voor woordvorming al niet royaler geweest te zijn: zo bevat het indrukwekkende overzichtswerk van Schirmunski (1962) over de al even impressionante Duitse dialectologische bedrijvigheid niet één hoofdstukje over
woordvorming (met uitzondering alweer van 14 blz. over diminuering); wel
is er een hoofdstuk van 170 blz. over flexie.
Sedert ongeveer het midden van de jaren 1970 heeft de belangstelling voor
en de studie van woordvormingsaspecten in theoretisch-linguïstische kringen
belangrijke nieuwe impulsen gekregen. Aanleiding daartoe was de vraag hoe
gelede woorden verantwoord moeten worden in een generatieve grammatica
(nl. transformationeel of lexicaal) en wat de aard, de structuur en de functie(s) van het lexicon in zo'n grammaticaal model zijn (zie o.a. Booij, 1977).
Binnen het Nederlandse taalgebied heeft deze revival ook geresulteerd in een
merkwaardig aantal studies over woordvormingsverschijnselen in het A.N.
(zie de B.N.T.L.). Maar eigenaardig genoeg heeft dat alles geen nieuwe impuls gegeven aan de belangstelling voor woordvormingsonderzoek in de
Ndl. dialecten. Ons eigen tijdschrift Taal en Tongval bewijst dat heel frappant: in de laatste tien jaargangen vonden we amper vijf korte bijdragen over
woordvorming: De Schutter (1983), Sassen (1983), Swiggers (1984) en
(1985) en Stoops (1986).
Die bijna-leemte in de descriptieve activiteit van de (Ndl.) dialectologen is
zo opvallend dat ze om een (poging tot) verklaring vraagt.
2. Vanwaar die leemte?
In eerste instantie heeft ze m.i. te maken met het feit dat de dialect-geografische bedrijvigheid zich - vrij normaal - bij voorkeur gericht heeft op verschijnselen die een (vrij) bonte en (relatief) scherp afgrensbare ruimtelijke
variatie laten zien. Zoiets is bij mijn weten niet vaak het geval in het domein
van de woordvorming3: doorgaans is de ruimtelijke variatie gering en
meestal gaat het veeleer om graduele dan om elementaire verschillen. Door
die relatief geringe ruimtelijke variatie is de kans ook groot dat de dialecten
zowat dezelfde woordvormingstypes hebben als de standaardtaal4, wat
Af en toe is er echter toch een bonte waaier van ruimtelijke varianten te constateren: b.v.
bij de diminutiefsuffixen, de appellatieven (afgeleid van plaatsnamen) en de vrouwelijke
nomina agentis.
Cf. Weijnen (1966: 329): "In het algemeen kennen onze dialecten dezelfde woordvormingstypen (en voor- en achtervoegsels) als het A.B."
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ongetwijfeld bijgedragen heeft tot de bijzonder matige belangstelling vanwege de dialectbeschrijvers voor deze taalaspecten.
Een tweede reden vloeit voort uit het overwegend statische/monolithische
concept dat in de traditionele dialectologische bedrijvigheid prevaleerde
m.b.t. het studie-object: men beschreef niet zozeer wat in een bepaald dialect
kan, maar wat er als een onveranderlijk en onvermijdelijk ingrediënt van beschouwd werd (m.a.w. wat in een bepaald dialect 'is'). Woordvormingsregels (verderop: WVR) passen duidelijk niet (goed) binnen de laatste
benaderingswijze, want ze hebben alle een optioneel karakter: men kan evengoed analytisch tewerk gaan en het betekende omschrijven.
Vgl.

vuiltong
keukendeur
entreekaartje
tralievenster

vuile tong
deur van de keuken
kaartje om binnen te gaan
venster met tralies

kleiachtig
slechterik
(volgens hun) grootte

met veel klei
slecht{e) mens, slechte
(volgens dat ze) groot zijn

Een derde reden voor de stiefmoederlijke behandeling van woordvormingsverschijnselen in de (Ndl.) dialectbeschrijving heeft te maken met moeilijkheden bij de bevraging via gerichte enquêtes (zie verder punt 4).
3. Motieven om die leemte te vullen
Nochtans is het in vele opzichten interessant om ook de woordvorming in de
dialecten volwaardig te betrekken bij het linguïstisch onderzoek.
Zonder naar volledigheid te streven geef ik hieronder drie deugdelijke
motieven om dat bij hoogdringendheid te doen.
(1) Dergelijk onderzoek zal een aantal lexicaal-typologische verschillen tussen
de standaardtaal (ST) en de dialecten (DIA) blootleggen die impressionistisch
wel al eens geformuleerd zijn maar nooit grondig werden onderzocht. Hiermee bedoel ik vooral dat de DIA-woordenschat opvallend weinig abstracta
bevat en dat er überhaupt minder syntetiserende WVR's toegepast worden
(—> meer omschrijvingen). Deze verschillen hangen primair samen met de
tegenstelling schrijftaal/spreektaal: vooral in schrijftaal komen heel veel - ook
abstracte - samenstellingen en afleidingen voor. Die kunnen dan vanzelfsprekend makkelijker doorsijpelen in de ST-spreektaal dan in het DIA, dat in
principe nooit geschreven wordt. Illustratief voor de geringe graad van
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abstractheid van de DIA-woordenschat is de bijzonder lage frequentie van
nomina actionis.5
In mijn eigen Vlaamse dialect (dat van Kleit, I 154a) heb ik op basis van
spontaan gebreksmateriaal de deverbatieve nomina op -ing(e) onderzocht.
Daarbij is gebleken dat in het Kleits vrij veel concreta op -ing(e) gebruikt
worden, b.v.:
- 'gelegenheid waarbij men + ww.' (vaak een plechtigheid of wedstrijd):
viering, begraving, verkoping (= veiling), kaarting, bolling, schieting.
- 'middel waarmee men + ww.' (instrumentalis): verwarming, verluchting, koeling, versiering.
- 'plaats waar iets + ww. (volt. tijd)': vergroeiing, verzakking, ontsteking.
- 'iets wat men + ww. (volt. tijd)': deling (= erfenis), zending (= wat men
aan vrienden bezorgt bij het slachten van een stuk vee), tekening.
Echte (abstracte) nomina actionis op -ing(e) daarentegen ontbraken bijna
volledig in het Kleitse corpus. 6 In de plaats daarvan gebruikt men bij
voorkeur omschrijvingen, zoals mag blijken uit de volgende zinnen:
- Ze moesten hem da' gezeid hebben als (- toen) hij aangesteld wierd (in
het A.N. wel makkelijk: bij zijn aanstelling)
-'t Is allemaal begost met die beek recht te trekken (A.N. makkelijk: door
de rechttrekking)
Diezelfde aversie van abstracta blijkt ook uit de geringe frequentie van deadjectivische nomina met de betekenis 'het [X]A zijn' (A.N. meestal adj. +
heid of soms adj. + te, in de Vlaamse dialecten vaker adj. + te). In het Kleitse
corpus noteerde ik wel verscheidene afleidingen van dit formele type maar ze
hadden vaak een concrete betekenis:
cf. vuilte (= vuile substantie)
(in de) koelte (= plaats waar het frisser is)
warmte (= het warme weer)
Sommige zinnen maakten duidelijk dat ook hier gemakkelijk en zelfs bij
voorkeur een omschrijving gebruikt wordt waar het werkelijk om de
abstracte betekenis 'het [X] A zijn' gaat7:
cf. 't werkte op mijn zenuwen dat hij zo traag was (niet: zijn traagheid
werkte op ...)
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze materie sterk persoon s- en registergebonden is. In Vlaanderen b.v. zijn steeds meer mensen tweetalig (ST + DIA), wat o.a. de
occasionele transfer ST —> DIA van abstracta impliceert, zeker wanneer zulke mensen ook
wel eens het dialect gebruiken voor een conversatie over abstracte aangelegenheden.
Slechts twee zuivere gevallen konden we noteren: Ze doen niets voor de zuivering van
onze grachtjes en een kermis is een geseling waard. Daarnaast kwamen er een paar nomina
actionis van een andere formele makelij in voor: o.a. jacht, hulp en gezever.
Merkwaardig was het zinnetje: ge moet ze dan sorteren volgens hun grootte en volgens
dat ze rijp zijn (niet: rijpheid of rijpte).
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met oneerlijk te zijn komt ge nergens (niet: met oneerlijkheid...)
Dit brengt ons bij een tweede lexicaal-typologisch verschil tussen ST en
DIA: in de dialecten gaat men gemiddeld analytischer te werk in die zin dat
vaker een beroep gedaan wordt op een omschrijving waar in het A.N. meer
een syntetiserende WVR toegepast zou worden. Bij Weijnen (1966: 329)
lezen we dat "het dialect iets minder neiging tot samenstelling" vertoont; maar
hetzelfde geldt m.i. evenzeer voor de afleiding of derivatie. Al bij een vroegere gelegenheid (Taeldeman 1985b) heb ik dat laatste geïllustreerd aan het
afleidingstype {negatie + [ww.stam + (e)lijk]} met de betekenis "bij wijze
van spreken niet te + ww.". In het A.N. gebeurt de negatie nl. bijna altijd
lexicaal d.m.v. het prefix on- (b.v. onmetelijk, onnoemelijk, ondoenlijk,
onuitsprekelijk) maar in de Vlaamse dialecten wordt ze syntactisch (met het
negatiewoordje niet) uitgedrukt (b.v. niet etelijk, niet sprekelijk, niet doenlijk, niet latelijk).8
Terloops wil ik er hier op wijzen dat de gewestelijke geheimtalen (Bargoens) wel een sterk syntetiserend karakter hebben en vooral veel (speciale)
afleidingstypes gebruiken. De idiosyncratische aspecten van die WVR's
dragen in hoge mate bij tot het geheime karakter van die groepstalen: ze
bieden hen die die woordvormingsprocédés beheersen de mogelijkheid om
spontaan (naar gelang van de situatie) nieuwe woorden te vormen die wel
door de insiders maar niet door de buitenstaanders begrepen worden.
Als typisch voorbeeld noem ik hier afleidingen met als basis een nominale,
adjectivische of verbale stam+ het suffix -erik, die concrete zaken aanduiden:
b.v. 9 N + erik: lichterik (zon, dag)
dumerik (nacht)
glesterik (vensterglas)
A + erik: dieperik (kelder)
granderik (hemel)
harterik (steen)
hogerik (zolder)
brederik (grote weg)
zwarterik (duivel/koffie)
V+ erik: bijterik (tand)
terterik (voet)
hangerik (kleed)
klonkerik (drinkglas)
S

In de maige dient hier opgemerkt te worden dat het type niet + ww.stam + (e)lijk in Vlaanderen langer productief gebleven is dan on + ww.stam + (e)lijk in het A.N. Zie Taeldeman
(19856: 102).
Bijna alle voorbeelden komen uit Teirlinck (1886); enkele zijn ontleend aan Van Dale
(1984).
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(2) Een tweede belangrijk motief om meer aandacht te schenken aan de woordvorming in de dialecten ontlenen we aan het bekende gezegde "aus dem r2umlichen Nebeneinander ein zeitliches Nacheinander". Wie de (geschiedenis van
de) Nederlandse woordvorming enkel vanuit de ST bestudeert, komt fataal
voor heel wat problemen te staan waarvan er een groot deel volledig of gedeeltelijk op te lossen zijn wanneer men er ook de regionale variëteiten van het
Nederlands bij betrekt.
Ik illustreer dat heel bondig met een paar voorbeelden.
(a) Er is al heel wat aandacht besteed aan de concurrentie tussen -lijk en
-baar na ww.stam in het A.N. (b.v. draaglijk draagbaar, veranderlijk
veranderbaar, onmetelijk, onmeetbaar, onverbrekelijk, onverbreekbaar).
In het algemeen wordt daarbij gesteld dat -lijk onproductief geworden is
en vervangen werd door het productieve -baar.
Als we er de toestand in de Oost- en Westvlaamse dialecten bij betrekken,
zien we duidelijk een andere momentopname van die concurrentiestrijd:
daar is -lijk namelijk nog enigszins productief in verbinding met niet (cf.
supra) en met de figuurlijke betekenis "bij wijze van spreken niet te +
inf." (b.v. niet etelijk, niet dragelijk, niet latelijk, niet kopelijk), terwijl
-baar voorlopig slechts een matig succes kent en dan nog telkens met de
letterlijke betekenis (b.v. breekbaar, draagbaar, leesbaar).
(b) Wie uitsluitend het A.N. als basis neemt, kan m.b.t. de vrouwelijke
nomina agentis in het Ndl. taalgebied wel eens tot een erg partiële inventarisering komen. Sommige dialecten beschikken immers (nog) over derivatiemogelijkheden die in het A.N. nauwelijks of niet (meer) voorkomen.
Zo treffen we in de meest zuidwestelijke dialecten nog het productieve
suffix -ege aan (b.v. waschege, kuischege, naaiege), dat in het A.N.
enkel nog waar te nemen valt in dievegge. Datzelfde suffix leeft ook nog
in Oost-Vlaanderen (o.a. in het Gents), als stapelelement na -ster (b.v.
strijksterigge, naaisterigge, achterwaarsterigge = vroedvrouw). Grondig
dialectgeografisch onderzoek op dit vlak zal ongetwijfeld een nog heel
wat bontere waaier van WV-mogelijkheden (b.v. -es in toveres) aan het
licht brengen die ons ook een juistere historische kijk zal bieden op de
verhoudingen in de huidige ST.
(c) M.b.t. de appellatieven uit Ndl. plaatsnamen (= inwonersnamen) constateren we in het A.N. een merkwaardige discrepantie tussen mannelijke
appellatieven (doorgaan op -(n)aar: b.v. Gentenaar, Hagenaar of -er: b.v.
Amsterdammer, Groninger) en de vrouwelijke (op -se: b.v. Gentse,
Amsterdamse, Utrechtse). Speculatie omtrent oorsprong en positie van
vrouwelijk -se wordt al gauw overbodig als men er ook de dialectische
appellatieven bij betrekt: uit De Schutter (1983) blijkt nl. dat in een groot
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deel van het Ndl. taalgebied10 ook het mannelijke appellatief (nog?) -se
heeft en dat we hier in wezen te maken hebben met substantivering van
het afgeleide adjectief (b.v. Antwerpen —»Antwerps —> Antwerpse).
Wegens plaatsgebrek kan ik al die gevallen hier niet verder uitwerken
maar ook deze bondige verkenningen wijzen op de dringende noodzaak van
meer dialectgeografisch onderzoek van de woordvorming, als we onze historische en synchrone horizon m.b.t. de Nederlandse woordvorming willen
verbreden. Daarbij kunnen bovendien gegevens opduiken die erg cruciaal
zijn voor bepaalde aspekten van de woordvormingstheorie.
(3) Naast deze twee intrinsiek linguïstische motieven hebben we nog een
derde, extrinsieke reden om dringend werk te maken van het WV-onderzoek
in de dialecten. De permanente terreinwinst van de standaardtaal op de dialecten (steeds meer mensen spreken ST in steeds meer situtaties n ) gaat overal
gepaard met een toenemende infiltratie van ST-elementen in de dialecten.
Globaal gezien hebben WVR's een optioneel karakter maar gemiddeld worden ze in de ST frequenter toegepast dan in de DIA (cf. supra). Een en ander
impliceert een snelle opmars van WV-elementen uit de ST in de uitvlakkende
dialecten. Daarom moet dringend beschreven worden wat de dialecten nog
aan eigen WV-mogelijkheden hebben.
4. Hoe die leemte vullen?
Zeker voor WV-onderzoek in de dialecten dient uitgegaan te worden van een
uitgebreid corpus van spontaan dialectgesprek. Om ten minste drie redenen
zijn introspectie en het gebruik van gerichte enquêtes hier bijzonder gevaarlijk:
(1) Er is een zekere onderzoekersparadox: de onderzoekende linguïst staat
veel celebraler tegenover zijn studie-object dan de doorsnee-dialectspreker
en neigt daardoor tot een syntetischer taalgebruik en (bijgevolg) een
frequentere toepassing van de optionele WVR's.
Bovendien zal de ST-interferentie (veel) groter zijn bij de onderzoeker
dan bij de gemiddelde dialectspreker.
(2) WVR's zijn optioneel en DIA-informanten doorgaans erg gewillig.
Op de vraag of een bepaalde formatie kan, krijg je al (te) gauw een positief antwoord, maar zulke antwoorden bieden geen betrouwbare kijk op
het reële gebruik en zeker niet op de frequentie van een WV-type.
NI. in een groot deel van Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, maar
dus niet in de Randstad.
Deze terreinwinst van ST is niet overal even groot. Gemiddeld is ze in Vlaanderen niet zo
groot als in Nederland.
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(3) Bij directe enquête - zeker op dit terrein - dreigt ook bij de informanten
een forse interferentie van de ST.
Bij het onderzoek zelf kan de linguïst van een semantisch of een formeel
criterium uitgaan. In het eerste geval vertrekt hij van het semantisch concept
(b.v. vrouwelijk nomina agentis of 'mannelijke persoon met eigenschap [X]
Adj.') en gaat hij na welke woord(vormings)types dat concept kunnen
uitdrukken (b.v. [X] v + ster, [X] v + igge, [X]N + in) en wat de productiviteit van de diverse types is. In het tweede geval vertrekt hij van een formeel
WV-type en onderzoekt hij er de semantiek en de productiviteit van. In geval
van een formeel uitgangspunt kan er nog een onderscheid gemaakt worden
tussen een globaal woordtype (b.v. [X]v+ (e)lijk) en een affixtype (b.v. alle
afleidingen op -achtig).
Hieronder illustreer ik dit bondig met twee case-studies over m'n eigen
Vlaamse dialect (in kontrast met de Ndl. ST).
(a) Mannelijke personen met eigenschap [X]A
Dat alle verderop genoemde WV-types een optioneel karakter hebben,
blijkt uit het feit dat het hier besproken semantisch concept altijd analytisch
uitgedrukt kan worden met een NP (adj. + subst.) : b.v. ne(n) brave(n)
mens, ne(n) gemene(n) kerel, ne(n) slechte(n) vent, enz.
In sommige gevallen kan men een compositum van het type A + N vormen, waarvan het tweede deel meestal een lichaamsdeel noemt (-> bahuvrihisamenstellingen): b.v. zathoofd, vuilkloot, dikzak, dwarszak.
Bij de afleidingstypes moet ik allereerst de gesubstantiveerde adjectieven
(stam + en) noemen, die altijd gevormd kunnen worden : b.v. ne(n) slechten,
nen dommen, nen braven, ne(n) rijken. Daarnaast beschikt het Kleits nog
over twee suffigale types: [X]A + aard (b.v. valsaard, vuilaard, koppigaard)
en [X] A + erik (b.v. slechterik, stouterik, onbeleefderik). Opvallend bij deze
twee types is dat de basis altijd een negatieve eigenschap noemt. Het type op
-erik kan aangehecht worden bij zowat elk negatief eigenschapswoord behalve bij die die eindigen op een doffe syllabe (fonologische restrictie): b.v.
botterik, dwazerik, gemenerik, leperik, lomperik, onbeschaamderik, onbeschofterik, slechterik, viezerik. De observatie bevestigt wat De Vooijs (1952:
207) en Schultink (1962: 212) suggereren: dit afleidingstype is nog productief in de Vlaamse dialecten. Bij de afleidingen op -aard valt op dat de basis
bijna altijd op een doffe syllabe eindigt: b.v. lelijkaard, grootsigaard, luizigaard, leutigaard, lastigaard, geweldigaard. De uitzonderingen hierop zijn
schaars: lafaard, luiaard, valsaarden vuilaard. n
Jn Van Dale (1984) worden er meer dergelijke afleidingen genoemd (met het epitheton
'Zuidnederiands'): b.v. fijnaard, kaalaard, leegaard, ruigaard. Dit lijken me veeleer papieren
Vlaamse vormen te zijn.
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Dit type is enkel productief bij adjectivische basissen met een doffe eindsyllabe. Door Schultink (1962) worden voor het A.N. nog twee afleidingstypes
genoemd: het productieve [X]A + erd (b.v. dikkerd, lomperd, vluggerd) en
het onproductieve [X]A + {e)ling (b.v. lammeling, slappeling, woesteling).
In het Kleits zijn afleidingen op -(e)ling misschien niet helemaal uitgesloten
(vooral door interferentie van de zuidelijk gekleurde ST), maar die op -erd
worden bepaald als "Hollands" aangevoeld.
(b) Afleidingen op -achtig
In het Kleits kunnen adjectieven op -achtig van substantische, adjectivische
en verbale basissen afgeleid worden:
(bl)N +achtig
Hier kunnen we nog drie semantische categorieën onderscheiden:
- 'lijkend op': b.v. zaadachtig, zweerachtig, bloedachtig, deegachtig, ijzerachtig, waterachtig
- 'met (veel) [X] N ': b.v. zandachtig, slijkachtig, bergachtig, bosachtig (vooral bodem- en landschapskenmerken)
- 'houdend van [X] N ' / 'gesteld op [X] N ' (doorgaans in een negatief syntagma: niet + denominaal adjectief op -achtig): b.v. kerkachtig, boekachtig, taartachtig, soepachtig.
In de drie gevallen kan het procédé productief genoemd worden, maar de
polyvalentste bruikbaarheid van -achtig treffen we ongetwijfeld bij de derde
soort aan. Zo kan een leerling gemakkelijk zeggen: 'ik ben niet erg geschiedenisachtig' (d.w.z. ik hou niet erg van het vak geschiedenis), of van een
afstandsloper kunnen we vernemen dat hij 'niet erg betonachtig7 is (d.w.z.
dat hij niet graag op beton loopt).
(b2) A +achtig
Hier is de betekenis altijd 'enigszins [X] A ' / 'gelijkend op [X] A ': b.v.
bleekachtig, witachtig, groenachtig. Dit procédé wordt weinig toegepast: ik
kan het me enkel probleemloos voorstellen waar het gaat om een spectrum
van eigenschappen met geleidelijke overgangen (dus kleuren). In andere
gevallen zal men bij voorkeur een omschrijving gebruiken: b.v. zoetachtig (?)
- nogal I een beetje zoet, dikachtig (?) - nogal I een beetje dik.
(b3) V + achtig
De betekenis van deze afleidingen kan omschreven worden als 'geneigd
om te [X] v ': b.v. vergeetachtig, geef achtig, schrijf achtig, kaartachtig, koopachtig, studeerachtig, telefoneerachtig. Net als de denominale afleidingen die
een neiging uitdrukken, worden deze formaties meestal in een negatief
syntagma gebruikt (b.v. 'ik ben niet erg schrijfachtig' = ik grijp niet gauw/
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graag naar de pen om (een brief) te schrijven). Ook dit type is bijzonder productief.
Globaal mogen we stellen dat -achtig in het Kleits een bijzonder polyvalent
suffix is. We hebben hier duidelijk te maken met een geval van domeinuitbreiding, die vanuit de prototypetheorie (zie o.a. Geeraerts, 1982) makkelijk te
verklaren is:
'hebbende [X] N '

cf. (A.N.) woonachtig

i
'(enigszins) met [X] N '

i
'gelijkend op [X] N '

}—

zandachtig

l

i
'enigszins [X] A '

zweerachtig
witachtig

'neigend tot [X] v '

schrijfachtig

I
'houdend van [X] N '

taartachtig

De beschikbare ruimte is hier te beperkt om uitvoerig op deze materie in te
gaan 13, maar deze bondige behandeling maakt voldoende duidelijk dat ook
het onderzoek van de woordvorming in de dialecten aanleiding kan geven tot
interessante theoretische bespiegelingen. Bovendien reveleert ze alweer een
behartenswaardige contrastieve invalshoek: in de ST is de toestand in sommige opzichten bepaald anders. Zo noemt Schultink (1962: 101) het type [X]A
+ achtig in het A.N. wél productief. Het type [X] v + achtig daarentegen is
volgens Booij (1979) en Van der Hulst & Van Santen (1980) in het A.N.
helemaal onproductief geworden.14 Aan de basis van de taaie levensklacht
van [X] v + achtig in de Vlaamse dialecten ligt m.i. een nieuwe impuls vanuit
het erg expansieve type [X]N + achtig met de betekenis 'houdend van/gesteld
op [X] N ' (cf. het schema hierboven).
Ze voimt wel het onderwerp van een aparte studie, die in voorbereiding is.
In Taeldeman (1985a) heb ik deze uitspraak op één puntje gecorrigeerd: -achtig kan wel
degelijk nog altijd aangehecht worden bij ww. stammen die op een doffe syllabe eindigen
(b.v. babbelachtig, huichelachtig, treiterachtig, zanikachtig) omdat het anders productieve
-erig hier om fonologische redenen uitgesloten is.
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5. Besluit
Tot nog toe heeft het woordvormingsonderzoek een erg marginale plaats in
de dialectstudie bekleed (zie 1.). In sommige opzichten is dat begrijpelijk (zie
2.), maar er zijn veel meer goeie redenen aan te voeren pro een dringende en
volwaardige incorporatie van dat linguïstisch domein in het Ndl. dialectonderzoek (zie 3.). Met concrete voorbeelden heb ik ook bondig een paar onderzoekslijnen uitgestippeld (zie 4.).
Dit programmatische artikel in dit themanummer is niet zozeer een studie
als wel een pleidooi voor meer (systematische) aandacht voor regionale
woordvormingsverschijnselen in het Nederlandse taalgebied. Naast alle hierboven besproken motieven had ik trouwens nog een pragmatische reden om
dat te doen: in de eerstvolgende tijd wordt aan het INL (Leiden) een Morfologisch handboek van het Nederlands geredigeerd en het zou de waarde van dit
werk ten zeerste vermeerderen, mocht het ook zoveel mogelijk regionale
afwijkingen van de noordelijke ST kunnen vermelden. Met het oog daarop
dienen de dialectologen echter dringend een hoop bouwstenen aan te dragen.
R.U. Gent
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Nominaliseringen op ENS (< NIS) en HEID
(in het Fries en elders)
Geart van der Meer
Summary
Modern West Frisian has two, at first sight synonymous, nominalising
suffïxes: HEID (pron. [hit]) and ENS (pron. [as]). HEID is obviously
etymologically the same as Dutch HEID, German HEIT etc. ENS is also
found in other parts of the North of the Netherlands, in the East and North
Frisian speaking areas, and in the more northern parts of the Low German
speaking areas. It is generally agreed that ENS derived from NISSE/NIS due
to lack of stress. ENS can only be attached to adjectives, whereas HEID also
took other morphological categories as bases (at least in the past). ENS is
found already in Old Frisian, but it seems that it did not really become highly
productive until after 1800. In numerous cases Frisian nominalises adjectives
by means of either ENS or HEID. In many other cases, however, only one
of the two may be used. A close study of the relevant forms has revealed that
ENS is favoured when the stress is on the syllable immediately preceding
ENS, i.e. ENS is the favoured suffix for monosyllabic adjectives, and for
polysyllabic adjectives with final stress (usually Romance loanwords). Unstressed ENS, therefore, is the preferred form after stressed syllables. In all
other cases there does not seem to be any marked preference for either HEID
or ENS. There is not any real semantic difference apart from the f act that
nominalisations in ENS are uncountable, whereas those in HEID may be
both countable and uncountable. ENS probably owes its popularity (especially in modern written Frisian) not only to the fact that it is apparently rhythmically more acceptable after stressed syllables, but also to the tendency that
has occasionally been termed distdnsiearringssucht, i.e. the desire to make
(written) Frisian as much different as possible from Standard Dutch, which
does not have this suffix in this particular form.
§ 1. Inleiding
Ieder die wel eens een Fries woordenboek opengeslagen heeft, zal het
opgevallen zijn dat het Fries vaak naast nominaliseringen op -heid een vorm
op -ens heeft (spreek uit: [9S]) zonder dat er enig betekenisverschil gesuggereerd wordt. Zo geeft bijvoorbeeld het Frysk Wurdboek (1984) zowel betrouberheid als betrouberens 'betrouwbaarheid'. De lezer zal dan concluderen dat
het kennelijk in het Fries niets uitmaakt welke vorm men gebruikt. Enig nader
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speurwerk zal echter spoedig aantonen, dat volgens datzelfde woordenboek
in andere gevallen maar een van beide mogelijkheden toegestaan is. Zo
bestaatpraatskens 'spraakzaamheid' wel, maarpraatskheid niet, en heeft ook
swietichheid 'zoetigheid' geen swietigens naast zich. Deze tegenstrijdigheid
is slechts op te lossen door aan te nemen of dat het woordenboek hier leemtes
vertoont, of dat er regelmatigheden zijn in de gebruiksmogelijkheden van de
twee suffixen waarvan de Friese taalgebruiker, of althans de schrijver van het
woordenboek, zich bewust is. In dit artikel zal ik hier nader op ingaan.
Dit naar alle waarschijnlijkheid uit -nis(se) door gebrek aan klemtoon
ontstane -ens (zie § 2.) is (uiteraard) niet typisch Fries. Enig speurwerk in het
Nieuw Groninger Woordenboek (1929), ondersteund door de retrograde
woordenlijst die op dit woordenboek is gebaseerd (Reker 1985), bewijst al
snel dat het ook in het Gronings bepaald niet onbekend is. Zo kan bijvoorbeeld glad genominaliseerd worden tot gladns, en lèlk 'lelijk, boos' tot
lèlkns. Blijkens Schwentner (1951), Gosses (1950) en Fokkema (1957)
komt -ens naast -nis (of -nisse, -nesse) reeds in het Oudfries voor. In het
Middelnederduits en latere stadia daarvan vindt men -ense (gremense 'Betrübnis, Gram' etc, schippense 'Schöpfung, Erschaffung' etc, stillen{ï)sse 'Zeit
in der die Frau stillt, Stillzeit'), later door een ingevoegde t tot -nitze geworden, zo bijv. vorretenze in Bremen en vorretnitze 'verraad' in Lübeck
(Fokkema 1957: 111; zie het Mittelniederdeutsches Handwörterbuch met
vorrdt(e)nisse). Volgens Ahlsson (1960: 108-9, die naar Korlén 1954: 79
verwijst) is -ense echter toch vrij zeldzaam buiten Sleeswijk-Holstein, waar
het wèl redelijk frequent is (zie Niederdeutsche Mitteilungen 10 (1954), p.
79, waar G. Korlén zeer in het kort een boek van E. Wessén bespreekt).
Ook in Noordholland is volgens Fokkema een aanwijzing te vinden voor
het voorkomen van -ens in het woord vulliges 'vuilnis' (Wieringen), dat hij
afleidt van *vuligens. In Pannekeet (1979: 67) vinden wij overigens de
Westfriese vorm vulles, die hij echter acht ontstaan te zijn door 'assimilatie',
dus [-In-] > [-1-]. Fokkema en Pannekeet hadden er nog op kunnen wijzen,
dat reeds in het Middelnederlands voorkwamen vullens(ch), vullinx, vollens,
vullings, enfullinx 'ontbinding, bederf, vuilheid, vuilnis, etc.' (Verdam
1979). Uit Zeeland zouden dan nog, alweer volgens Fokkema, komen
zottens of zottelens 'gekheid'.
In het tegen de Deense grens nog steeds gesproken Noordfries tenslotte
vindt men -ense (bijv. fierense 'verte', tjóckense 'dikte', etc) (zie het artikel
van Fokkema, p. 112, die daar verwijst naar Bendsen 1860). Ook in het
Noordfriese dialect van Helgoland is -ens (soms, net als in het Gronings,
ook -(e)n - wat ik niet kan verklaren) productief, terwijl het in de Oostfriese
dialecten ook bestaan heeft (vgl. Halbertsma 1872 onder -ens).
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Het heeft er alle schijn van dat ons suffix -ens geografisch beperkt is tot
een gebied dat zich langs de Noordzee uitstrekt, met als kerngebied Friesland
en in iets mindere mate Groningen en de Noord- en Oostfriese gebieden. In
de volgende paragrafen zal ik mij in hoofdzaak beperken tot het Fries,
aangezien daar voorzover mijn kennis strekt de meeste gegevens over zijn. De
zal dan in § 2 eerst ingaan op het komaf van -ens, in § 3 zal ik iets zeggen
over de eerste vindplaatsen in het Fries, in § 4 zeer in het kort de vroegere
publicaties over -ens behandelen, waarna ik in § 5 in zal gaan op de verschillen tussen -ens- en -/zez'd-afleidingen. Daarna bespreek ik in § 6 de restricties
op deze afleidingen, en in § 7 zal ik dan de grote opgang trachten te verklaren
van het suffix -ens in het Westerlauwerse Fries. Ik zal tenslotte in § 8 een
ietwat meer theoretische beschouwing wijden aan vooral de resultaten van § 5
en § 6.
Het materiaal dat ik voor deze studie heb gebruikt is afkomstig uit het
Frysk Wurdboek (1984), de twee verschenen delen van het Wurdboekfan de
Fryske Taal (1984, 1986), het Friesch Woordenboek van Waling Dijkstra
(1900,1903, 1911), en voor de Middelfriese periode heb ik gebruik gemaakt
van het fiche-apparaat voor het Middelfries Woordenboek, dat aanwezig is in
het Fries Instituut in Groningen.
§ 2. Het ontstaan van -ENS uit -NIS(SE)
In zijn Lexicon Frisicum van 1872 ging de Friese taaigeleerde Joost Hiddes
Halbertsma er reeds van uit dat -ens ontstaan moet zijn uit -nis (Halbertsma
1872: 918b). Ook Ter Laan stelt zich, onder verwijzing naar een niet nader
bibliografisch omschreven publicatie van De Vries op dit standpunt (zie onder
-ns bij Ter Laan). In 1950 reageerde Gosses op eerdere uitspraken (o.a. van
Siebs, Van Heiten en Kapteyn) als zou het suffix door assibilatie zijn ontstaan uit een vorm van -inge, zoals dat wèl het geval is in bijv. Grins
'Groningen' en Harns 'Harlingen' (eig. oude locatieven vanmasc. ing). Een
zwak punt in al die theorieën is het feit dat er wel -e/w-afleidingen voorkomen
in het Oudfries naast die op -inge, maar alléén indien er daarnaast tevens
afleidingen op -nis voorkomen. Komen die laatste niet voor, dan is -ens ook
niet overgeleverd, wat wel zeer tegen een afleiding van -ens uit -inge spreekt.
Fokkema (1957) sluit zich bij Gosses aan, en voegt nog als ander bezwaar
aan de eerdere hypothese van Siebs c.s. toe, dat thans -ens in het Fries alleen
productief is achter adjectieven, en -ing dat niet is maar 'vooral achter
stammen van werkwoorden komt' (Fokkema 1957: 194). Ahlsson neemt in
zijn dissertatie (1960: 109) de genoemde verklaring over, welke mij ook
inderdaad als de juiste voorkomt, niettegenstaande het feit dat soms in het
Gronings en het Noordfries niet -ens maar -en/-n gebruikt wordt. Omdat zo
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te zien die laatste twee vormen steeds naast de eerste gevonden worden, ligt
het voor de hand aan te nemen, dat -(e)n zich uit -ens ontwikkeld heeft.
Waarbij dan wel aangetekend wordt dat het mij uit fonetisch standpunt gezien
niet helemaal duidelijk is hoe de [s] hier kon verdwijnen.
§ 3. Eerste vindplaatsen in het Fries
Voor de eerste vindplaatsen van -ens in het Oudfries zij verwezen naar
Ahlsson (1960: 111 e.v.), waar men de volgende vormen kan vinden (hier
deels in genormaliseerde spelling): 1. de-adjectivische: ddwense, 'doofheid',
wrheergens, wrheerghens, wrhargens, wrherghens (naast vormen op -nisse
'ongehoorzaamheid' (verg. in het tegenw. Fries oerhearrigens van oerhearrich 'ongehoorzaam'), likens(e) (naast -nis) 'gelijke verwantschapsgraad',
stalkense, stolkens 'heimelijkheid; 2. deverbale: bêdlinze 'bruidschat', bifestense 'bekrachtiging', biskirmense 'bescherming', böwense 'stuk bouwland'
(in het mv. gebruikt, iets dat in huidige Friese afleidingen op -ens onmogelijk
zou zijn!), ergense (naast ergenisse) 'beschadiging', fangense (naast fangnisse etc.) 'gevangenis, gevangenschap',findense (naastfindenisse 'het vinden, vondst'), (in)findenseffundense (naast -nisse) 'uitvlucht, voorwendsel',
tohengense (naast -nisse) 'toestemming', moyense (naast -nisse) 'hinder,
overlast', sekens(e) (naast -nisse) 'huiszoeking', silfestense 'zijlvestenij',
ursumense (naast -nisse) 'verzuim', weersprekense 'tegenspraak', wilense
'wijding'. Bijna al deze voorbeelden komen uit het Oudfries van voor 1500,
enkele zijn zelfs van voor 1400, hetgeen wijst op de relatieve ouderdom van
deze vorm van het suffix.
Tussen ± 1550 en 1800 (de periode van het 'Middelfries') is het suffix
slechts zeer spaarzaam overgeleverd. Fokkema (1957) vermoedt dat het stijlverschil tussen -/ie/d-woorden en -ens-woorden (de eerste zouden 'verhevener' zijn en dus beter passen in de overgeleverde teksten, die grotendeels
bestaan uit poëzie) hier verantwoordelijk voor is. Hoe het ook zij, -ens duikt
pas weer voor het eerst op na 1750 in (in modern Friese spelling) moaiens
'mooiheid', lilkens, liltsens 'kwaadheid' (1755), fülens 'vuilnis' (vergel.
vullesl) (1755), gauwens 'gauwigheid' (1765), dommens 'domheid' (1777),
blidens 'blijheid' (1777), goedens 'goedheid' (1777), dldens 'leeftijd'
(1778), djoerens 'duurte' 'het duur zijn' (1779), büntens 'bontheid' (1779),
frjemdens 'vreemdheid' (1779), wyldens 'wildheid' (1779), tigens 'voortreffelijkheid, uitmuntendheid, deugd' (1779), wizens 'wijsheid' (1780),
snoadens 'slimheid' (1784).
Na 1800, en vooral na 1850, als ook het aantal teksten (en vooral prozateksten) toeneemt, breekt er een ware lawine los van -e/is-afleidingen. Er is
dus alle reden om aan te nemen dat tussen het einde van het Oudfries en het
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opnieuw voorkomen van -ens (omstreeks 1750) - een periode van meer dan
tweehonderd jaar! - dit suffix, zij het niet in geschreven vorm, toch steeds
min of meer productief is geweest. Een belangrijk verschil is echter wel, dat
in het Nieuwfries uitsluitend adjectieven als 'basis' kunnen dienen, of
daarmee gelijk te stellen, functioneel identieke, categorieën als het voltooid
deelwoord. De grote mate van productiviteit van het hedendaagse -ens blijkt
uit het feit dat het zonder problemen gehecht kan worden aan vreemde
woorden, bijv. komplemintêrens 'complementariteit'.
§4. Vroegere publicaties
Ik zal hier om de ruimte niet ingaan op alle eerdere geschriften, en de auteurs
die ik wel noem zal ik slechts samenvatten voorzover hun bevindingen van
belang zijn voor het onderhavige artikel (voor een meer volledige behandeling
van de 'research history' van -ens zij hier verwezen naar Van der Meer
1986).
Het valt op dat verschillende schrijvers de mening toegedaan zijn dat -heidafleidingen verhevener zijn (zie Sytstra & Hof 1925: 73-5; Fokkema 1957:
194). Ik acht het niet uitgesloten dat hier iets van aan is, hoewel er in het
Fries zeer veel -Zieid-woorden voorkomen die niets verhevens hebben, bijv.
wierheid 'waarheid', en het bovendien voor een volkstaal als het Fries wel
eens moeilijk is om precies vast te stellen wanneer er sprake is van 'verheven' taalgebruik. Omdat (wij zullen daar nog op ingaan) -ens productiever is
dan -heid, zal het waarschijnlijk wel zo zijn dat -ens meer tot de eigentijdse,
parate, 'competence' behoort.
Voorzover ik heb kunnen nagaan is het Tamminga (1963) die er voor het
eerst op wijst dat -e/w-woorden geen meervoud kunnen hebben. Dit is, zoals
wij nog zullen zien, een zeer belangrijke eigenschap, die het suffix blijkens
het meervoud van het Oudfriese bówense (zie Ahlsson 1960: 116) niet altijd
in die absolute mate gehad heeft. Een andere belangrijke opmerking van Tamminga is, dat -ens een zekere voorkeur heeft voor monosyllabische bases,
terwijl in andere gevallen de volkstaal vaak de voorkeur geeft aan -heid. Ook
vindt men veelvuldig in plaats van -heid de combinatie ichheid, dat dan vaak
een wat kleinerende betekenis zou hebben. Overigens is dit combinatiesuffix
(uiteraard) niet typisch Fries, Ahlsson geeft vele voorbeelden uit het Oudfries, maar ook het Middelhoogduits, het Middelnederduits en het Middelnederlands (Ahlsson 1960: 168 e.v.; zie ook Van Loey 1970: 201).
Hiermee wil ik deze paragraaf besluiten; de hier genoemde zaken zullen
verderop nog een belangrijke rol spelen.
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§ 5. De verschillen tussen -ENS en -HEID
Er is in § 3 reeds op gewezen dat -ens slechts adjectivische bases toestaat.
-heid is wat dat betreft vrijer, want het kan (net als in het Nederlands) tevens
een substantief als basis nemen (minskheid 'mensheid')» een telwoord
{ienheid 'eenheid'), of een prepositie {oerheid 'overheid'). Verder bestaat er
dan nog het van een adverbium afgeleide fanselsheid 'vanzelfsprekendheid'
(lett. 'vanzelfheid'). De in het Oudfries nog mogelijke afleiding van verbale
bases is dus in het Moderne Fries volledig 'verboden', zodat -ens dus wel
een heel ander karakter gekregen heeft dan het suffix -nisse waaruit het
ontstaan moet zijn.
Als het evenwel gaat om afleidingen van adjectivische bases, dan is -heid
echter aan meer restricties onderhevig dan zijn collega en concurrent -ens. Zo
komen er geen -/lejd-afleidingen voor van bases eindigend op [rj], terwijl dat
bij -ens geen enkel probleem is, bijv. bangens 'bangheid, schroom'. Verder
heeft -ens geen enkele schroom zich aan te melden als suffix voor vreemde
basiswoorden, die overigens zelf meestal reeds hun eigen, niet-Friese, nominalisering hebben, bijv. akkuratens 'akkuraatheid, akkuratesse' naast het nietFriese akkuratesse,fanatikens 'fanatiekheid' naast fanatisme. Het is interessant hierbij op te merken, dat het Nederlands hier blijkbaar ook niet zo geporteerd is voor een inheemse afleiding, want hoewel het Frysk Wurdboek de
hier geciteerde Nederlandse vertalingen op -heid geeft, wil de driedelige Van
Dale van 1984 hier niets van weten, en geeft dus alleen accuratesse en fanatisme.
Ook in het geval van bases eindigend op het voltooid deelwoord-suffix -e
(van de zwakke werkwoorden op -je) is -ens flexibeler, want -heid is dan niet
toegestaan: dus alleen bijv. behurdens 'het behard, ongevoelig zijn' (van
behurde < behurdzje (inf.)), niet *behurdheid. -heid komt ook bijna niet voor
na bases eindigend op -sk [Sk], zodat dldskens 'ouwelijkheid' (< aldsk),
ynklauskens 'inhaligheid, schraapzucht' (< ynklausk) geen -/xetó-afleidingen
naast zich hebben. In de geschreven bronnen zijn mij slechts zes gevallen
bekend waar -heid hier wel toegestaan is (naast -ens), bijv. jaloerskheid
'jaloersheid, jaloezie'. Verder is daar dan nog het reeds door Tamminga
(1963) opgemerkte feit, dat -ens de voorkeur heeft na eenlettergrepige bases.
-heid kan weinig tegenover de duidelijk grotere bereidheid van -ens stellen
om verbindingen met wat voor basis dan ook aan te gaan. Zo is -heid blijkbaar te verkiezen boven zijn concurrent als de potentiële basis op -end eindigt:
alwittendheid 'alwetendheid' maarniet *alwittendens. Als -heid echter samen
met -ich het gecombineerde suffix -ichheid vormt, krijgt het opeens wat meer
kansen, want naast bijv. het alléén met -ens gevormde blauwens 'blauwheid'
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komt wèl voor blauwichheid (weer naast blauwigens). Dit verschijnsel doet
zich regelmatig voor.
Hoewel al deze feiten in § 6 in een bepaald verband geplaatst zullen
worden, wil ik hier toch in het kort reeds als hoofdconclusie mijn opvatting
geven dat -ens toch kennelijk minder restricties kent dan -heid voor wat het
'domein' aangaat, waardoor men kan aannemen dat -ens productiever is (zie
Van Marie 1985: 221). De grotere flexibiliteit, en dus eventueel grotere
productiviteit, van -heid, is maar schijn, omdat het aantal -/ie/d-afleidingen
van niet-adjectivische bases toch vrij klein is, waarbij bovendien voor het
Fries in een aantal gevallen waarschijnlijk sprake is van leenwoorden uit het
Nederlands. Het reeds vermelde feit dat -ens zeer vrijmoedig verbindingen
met buitenlandse bases aandurft, wijst uiteraard ook in de richting van een
grotere synchrone productiviteit (in het Fries kan ik hier moeiteloos produktivens neerschrijven!).
Tot zover heb ik mij eigenlijk bezig gehouden met formele aspecten; ik zal
nu enkele meer semantische zaken aan de orde stellen. Zoals reeds opgemerkt
door Tamminga (1963) is een eerste zeer in het oog springende semantische
(en syntactische) eigenschap van -ens-woorden, dat zij niet telbaar zijn. -heidafleidingen hebben daarentegen vaak wèl een meervoud, bijv. bysünderheden
'bijzonderheden', -ens-woorden hebben dan ook geen verkleinvorm, -heidwoorden wèl: in aardichheidsje 'een aardigheidje'.
De vraag dient nu beantwoord, of dit het enige verschil is. Laten wij eens
enkele vertalingen bekijken in het Frysk Wurdboek van 1984. Daar wordt
o.a. wierens vertaald als 'het waar zijn', terwijl wierheid betekent 'het waar
zijn, waarheid'. In de betekenis 'het waar zijn' is er uiteraard geen meervoudsvorming mogelijk, maar net als in het Ned. waarheden betekent het
Friese wierheden zoiets als 'dingen etc. die waar zijn'. Met andere woorden,
het Friese wierheid en het Nederlandse waarheid hebben twee betekenissen:
1. 'het waar zijn'; 2. 'dat wat waar is'. In het Nederlands èn in het Fries kan
men zeggen: ik leau net yn de wierheid fan syn wurden - ik geloof niet in de
waarheid van zijn woorden = 'het waar zijn.'.
Het zou evenwel te overhaast zijn nu reeds te concluderen dat -e«s-afleidingen alleen betekenis 1. hebben, en dus niet kunnen betekenen 'dat wat X is'.
Deze laatste betekenis is wel degelijk mogelijk, maar dan vanzelfsprekend
alleen indien er sprake is van iets niet-telbaars (er is immers geen meervoudsvorming toegestaan!), wat zo'n woord dan tot een 'mass noun' maakt. Zo
kan smoargens naast het reeds verwachte 'het vuil zijn' dan ook betekenen
'vuil, onkruid', dus 'dat wat SMOARCH is'. Zo kan, om nog een voorbeeld
te noemen, wietens zowel zijn 'het nat zijn' alsook 'nattigheid, nat, vocht'.
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Het enige verschil tussen -ens- en -/ïez'd-woorden is daarom dat de eerste
altijd niet-telbaar zijn, en de laatste zowel telbaar als niet-telbaar kunnen zijn.
Dat het in de praktijk van het taalgebeuren wel eens zo lijkt dat een van beide
betekenissen uitgesloten is, ligt niet aan het suffix, maar aan de betekenis van
het basis-adjectief. Zo lijkt mij in het geval van het Friese bedruktens en het
Ned. equivalent bedruktheid de betekenis 'datgene wat BEDRUKT is' uitgesloten. Een meervoud van het Ned. bedruktheid lijkt mij dan ook normaliter
niet mogelijk.
Aangezien derhalve het enige verschil de telbaarheid blijkt te zijn, dienen er
andere wegen gezocht te worden om het opvallende feit te verklaren dat,
naast de talrijke gevallen waar beide suffixen mogelijk zijn, er zoveel andere
gevallen zijn waar slechts of het ene of het andere gevonden wordt. Men kan
hierbij denken aan fonologische beperkingen op de productiviteit (vgl. Bauer
1983: 88), en/of morfologische beperkingen (Bauer 1983: 91), en/of semantische beperkingen (Bauer 1983: 93). Verder valt nog te denken aan
'blocking': 'the non-occurrence of a complex form because of the existence
of another form' (Bauer 1983: 87; vgl. ook Aronoff 1976: 43). Zo zou dan
de afwezigheid van fanatiekheid in het Nederlands (althans in Van Dale)
verklaard kunnen worden uit het feit dat fanatisme reeds bestaat. In de
volgende paragraaf zal ik hier nader op ingaan.
§ 6. De beperkingen op het basisadjectief
Er lijkt in elk geval één duidelijk fonologsiche beperking te zijn, namelijk het
feit dat -heid niet gesuffigeerd mag worden aan bases eindigend op [f)],
althans als we de woordenboeken kunnen geloven. Zo heb ik bangheid niet,
maar bangens wèl gevonden (het Ned. bangheid bestaat overigens wel, zie
Van Dale). Daarnaast bestaat jonkheid wel, dat in elk geval historisch van
jong is afgeleid. Nu is ongetwijfeld ook in het Fries [rj] een latere
ontwikkeling van [rjg], dat zich in sommige gevallen tot [r)k] ontwikkelde,
zoals jonkheid nog steeds bewijst, en verder ook in het Nederlands bijv.
lankmoedig, jonkvrouw etc. (Fries lankmoedich, jonkfroiï). Mogelijkerwijs
hebben de alternantie op [~rjk] en de latere ontwikkeling tot [13] (veelal
analogisch uit verbogen vormen waar de cluster niet-finaal was), iets te
maken met de huidige restrictie.
Een tweede fonologische beperking, waar ik het woord fonologisch in een
ruimere zin gebruik, kan gezocht worden in de ritmische eigenschappen van
het basiswoord. Zoals reeds in de vorige paragraaf is opgemerkt, is het
percentage eenlettergrepige woorden dat alléén -ens neemt, bijzonder hoog.
Omdat in het Fries -heid, zelfs in de gangbare uitspraak [hit] (anders dan
-ens) toch nog steeds een zekere (secundaire) klemtoon draagt, zouden
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eenlettergrepige -/ieii-woorden indruisen tegen wat min of meer de 'ideale'
afwisseling is tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Vandaar
slechts moaiens 'mooiheid, schoonheid, etc', maar wel weer moaiïchheid
'mooiheid, mooiigheid'. Het aantal gevallen waar -heid afleidingen vormt
van eenlettergrepige bases is inderdaad vrij beperkt (bijv. frijheid 'vrijheid'),
zodat hier een vrij sterke tendens niet ontkend kan worden.
Omdat het hier eigenlijk om de afwisseling klemtoon - geen klemtoon gaat,
passen ook de al eerder genoemde vreemde woorden op -ens in dit patroon,
aangezien die (hoewel meerlettergrepig) meestal op een beklemtoonde lettergreep eindigen (vgl. dkkurdtens, met de ideale ritmische afwisseling). Uiteraard geldt voor inheemse meerlettergrepige woorden hetzelfde, bijv. voor
üngerêstens 'ongerustheid', waar de basis ook op een beklemtoonde lettergreep eindigt.
Als wij uitgaan van een tendens tot een keurige ritmische afwisseling, dan
is hiermee tevens de (bijna) afwezigheid verklaard van -heid na bases op -sk;
immers, -sk, hoewel veelal een suffix, vormt zelf geen aparte lettergreep, en
dat leidt ertoe dat in praktisch alle gevallen zulke bases eindigen op een
beklemtoonde syllabe.
Hoewel we hier zonder enige twijfel kunnen spreken van een tendens tot
keurige ritmische afwisseling, kunnen wij ook niet meer doen dan dat. Deze
tendens lijkt overigens van recente datum want bij de (het zij toegegeven
weinig talrijke) voorbeelden van bijv. -^-woorden die toch -heid achter zich
hebben, zijn er enkele van respectabele leeftijd; zo is bernskheid (bij bernsk <
bern 'kind') reeds van 1671, en is falskheid (bij falsk 'vals') nog ouder, van
1639. Verder zijn de voorbeelden van afleidingen die geen keurige ritmische
verdeling hebben ook bijzonder talrijk, want -ens komt veel voor na bases die
op een onbeklemtoond suffix eindigen, zoals -ber '-baar', -lik '-lijk' etc. Het
verbod op twee botsende beklemtoonde lettergrepen wordt blijkbaar stricter
nageleefd dan dat op een reeks onbeklemtoonde. Of anders gezegd, op dat
laatste verbod staat een minder sterke straf.
Tenslotte zijn er enige aanwijzingen dat weerzin in haplologie (of bijnahaplologie) soms een rol kan spelen. Zo is inderdaad ündogensens 'ondeugendheid', indien niet ongrammatikaal, toch in elk geval zeer onwaarschijnlijk en lelijk. Zie verder het al genoemde alwittendheid, waar evenwel weer
vormen als hoedenens 'behoedzaamheid' tegenover staan als bewijs dat hier
slechts van een zwakke beperking sprake is.
Naar mijn mening zijn er geen goede gronden voor het aannemen van
morfologische en semantische beperkingen op de vorming van woorden op
-ens of -heid. Immers, het feit dat na het suffix -sk bijna geen -heid kan
voorkomen, vindt zijn verklaring (zoals reeds betoogd) in ritmische factoren.
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Het enige dat dan nog overblijft aan systematische verklaringsmogelijkheden
is het principe van de 'blocking'. Uit het grote gemak waarmee -ens zich laat
plaatsen achter uitheemse adjectieven (bijv. nerveuzens 'nervositeit') terwijl
er toch in practisch alle gevallen reeds een (eveneens uitheemse) nominalisering beschikbaar is, moge blijken dat -ens zich niets van blocking aantrekt, en
dus zeer productief is (zie Van Marie 1985: 179). Dat -heid hier minder
gemakkelijk deze blocking veronachtzaamt, ligt hem naast de geringere
productiviteit waarschijnlijk toch vooral aan het feit dat al deze uitheemse
woorden op een beklemtoonde lettergreep eindigen.
Volgens het model van Van Marie (1985: 231) zou ik het voorgaande zo
willen samenvatten:
1. Algemene karakterisering.
[X - ENS]N
[X - HEID]N
(d.w.z. -ens en -heid vormen substantieven).
2. Karakterisering van de basis.
M.b.t. ENS: adjectieven.
M.b.t. HEID: adjectieven, substantieven, telwoorden, voorzetsels, bijwoorden.
3. Categoriale waarde.
ENS en HEID vormen nominaliseringen
Opmerking: de -ens-nominaliseringen zijn [-telbaar].
4. Het 'derivational domain'.
A. Algemene karakterisering:
Voor zowel -ens als -heid: algemeen geval van de de-adjectivische
substantieven (d.w.z. deze nominaliseringen zijn regelmatige, en
geen bijzondere, afleidingen).
B. Uitgesloten basistypen:
1. Op 'fonologische' (hierbij inbegrepen: ritmische) gronden:
voor -heid: bases op [rj]
voor -heid: eenlettergrepige bases, of bases met klemtoon op de
laatste lettergreep (relatieve beperking)
voor -ens: basis op -ens of -end en dergelijke (= weerzin in haplologie; geen absolute beperking).
2. Op morfologische gronden:
geen.
3. Op semantische gronden:
geen.
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§ 7. De grote opmars van -ENS
Hoewel het suffix -ens in het (tegenwoordige) geschreven Fries vaak voorgetrokken wordt ten opzichte van -heid, teneinde het Fries minder gelijk te
maken aan het vermaledijde Nederlands (de zgn. distantiëringszucht, zie Tamminga 1963), en dus de hoge productiviteit ervan enigszins kunstmatig is,
kan toch niet anders geconcludeerd worden dan dat dit suffix een bijzondere
opgang heeft gemaakt, gedeeltelijk ten koste van -heid. Dit is een opvallend
feit, want op het eerste gezicht is deze ontwikkeling overbodig: -heid kan
alles betekenen wat -ens ook kan, en mist bovendien nog de beperking van
het [-telbaar] zijn. Het grote aantal gevallen waar de keuze tussen -ens en
-heid eigenlijk niets uitmaakt (met het enige verschil dat -ens vaak 'Frieser'
aandoet), lijkt ook te wijzen in de richting van een vrij overbodige ontwikkeling. En hoewel er geen twijfel over kan bestaan dat het volledig onbeklemtoonde -ens ritmisch vaak aantrekkelijker was dan het meer beklemtoonde
-heid, moet men daar weer tegenover stellen dat het Fries pogingen heeft
ondernomen om van die ongewenste klemtoon op -heid af te komen door de
uitspraak [-hait] of [-heit] te verzwakken tot [-hit]. Toch zal die laatste
vorm nog steeds als 'zwaarder' worden gevoeld, immers hij begint en eindigt
met een consonant, en bevat bovendien een [i] die verder van het rustpunt
van de tong af ligt dan de centrale schwa, en dat zal dan wel een reden zijn
voor de duidelijke voorkeur van -ens na beklemtoonde lettergrepen.
Bovenstaande lijkt mij evenwel niet voldoende om de opgang van -ens
volledig te verklaren. Wellicht geeft Ahlsson (1960) nog enige verdere informatie die ons behulpzaam kan zijn. Volgens Ahlsson (p. 246), die zelf overigens naar Carr verwijst, zijn afleidingen met het suffix -heidl-heit niet algemeen Westgermaans, maar een Hoogduits specialisme, dat later zijn invloed
heeft doen gelden in het Nederlands-Nederduitse en Friese taalgebied. Het
zijn kennelijk vooral de laat-middeleeuwse mystici geweest, die in hun zucht
naar abstracta verantwoordelijk zijn geweest voor de verbreiding van
-heidl-heit. Ahlsson heeft uitgerekend dat ongeveer 15% van de Oudfriese
-Zieid-woorden bewijsbaar aan het Middelnederlands of Middelnederduits
ontleend zijn, terwijl daarenboven de rest in meerderheid pendanten heeft in
die talen, en vaak ook in het Middelhoogduits (Ahlsson 1960: 245-6).
De implicatie van bovenstaande is duidelijk (voor mij althans): -heid is
nauwelijks oorspronkelijk Fries, -nis(se) is dat wel, en toen -nis(se) zich
reeds in het Oudfries verzwakt had tot -ens(e), dat wèl ingeburgerd en
inheems was, en dat bovendien ook ritmisch aantrekkelijker was, had het
Fries hier in beginsel een suffix dat vaak wat beter geschikt was dan -heid
voor het vormen van nominaliseringen. Deze hypothese kan echter nog
steeds niet verklaren waarom -ens, anders dan -nis(se), alléén adjectivische
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bases heeft, en verder waarom tegenwoordig -ens-afleidingen (in tegenstelling tot vroeger tijdens de Oudfriese periode) [-telbaar] zijn, terwijl
-nis(se) wel een meervoud kan, en kon, hebben. Het frappante hierbij is, dat
in het Oudfries (zie Ahlsson 1960: 169) -fcetd-afleidingen slechts zeer zelden
in het meervoud voorkwamen.
In § 1 is aangetoond dat -ens niet beperkt is tot Friesland. Uitvoerige
studies over het suffix buiten het hedendaagse Friesland ontbreken echter,
zijn mij althans niet bekend. Uit Reker (1985) blijkt dat het Groninger
woordenboek van Ter Laan een twintigtal -e/w-afleidingen opgenomen heeft
(geschreven -ns).1 Verder is mij mondeling door Reker en anderen verzekerd
dat er nog veel meer in het Gronings te vinden zijn. De voorbeelden uit Ter
Laan en Reker, en ook de mondelinge informatie, geven het zelfde beeld dat
we al uit het Friese materiaal kennen, namelijk over het algemeen een voorkeur voor eenlettergrepige bases. Het is overigens wel opmerkelijk dat het
Gronings niet de keiharde beperking tot adjectivische bases lijkt te hebben die
het Fries heeft. Er is namelijk in elk geval één woord, namelijk bemuins
'spijt', dat van een werkwoordelijke stam afgeleid moet zijn: 'bemuin = muin
= spijten' (Ter Laan 1929: 70). Ik kan hier niet beoordelen of het hier om een
geïsoleerd geval gaat of niet. Toekomstige studies zullen hier duidelijkheid
moeten verschaffen, en datzelfde geldt voor het Noordfries. Uit mondelinge
mededelingen van prof. N.R. Arhammar blijkt dat het Helgolands -ens (ook
soms -en) als een zeer productief suffix kent, dat adjectivische bases neemt.
Het wachten is hier op gepubliceerde studies.
Pannekeet (1979: 67) geeft als enig mogelijk Westfries voorbeeld valles
'vuilnis', maar hij verklaart zelf deze vorm door assimilatie aan te nemen, dus
[-In-] > [-1-]. De parallellie met het Middelnederlands, en ook het Fries
(fülens) en Gronings (voelns/vuulns) doen mij evenwel vermoeden dat Westfries vulles een mogelijk -ens woord is (waarbij dan wel weer aangenomen
moet worden, dat de [n] hier voor de [S] is uitgevallen, eventueel via een
stadium waar de schwa genasaleerd was).
Al met al lijkt een nader onderzoek aangaande de opkomst en productiviteit
van -ens het meest vruchtbaar te zullen zijn in Groningen, de nog steeds
Noordfries-sprekende gebieden in Duitsland, en in Sleeswijk-Holstein (zie
§ 1).

Ter Laan geeft zelf nog een paar meer onder ....ns op p. 620, die Reker over het hoofd
gezien heeft. Bijv. geliekns 'gelijkenis', vriedns 'strengheid'; vgl. ook de uitdrukking oet n
geeln(s), die niet vertaald wordt, maar grote gelijkenis vertoont met het Friese üt in gielens
'een geelachtige tint (hebben)'.
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§ 8. Enige theoretische consequenties
Uit paragraaf 6, en vooral 5, laten zich naar mijn oordeel enkele theoretische
gevolgtrekkingen afleiden. Wat de semantiek betreft, bleek het enige verschil
tussen beide afleidingen het [-telbaar] zijn van -ens. Dit semantische kenmerk
berust primair bij, en is afkomstig van, het suffix en niet het adjectief.
Immers, vervangen wij in een bepaald geval -ens door -heid, dan wordt de
nominalisering in principe telbaar. Neem bijv. de zin Doe't er al dy swietichheid om him hinne seach, run it v/etter him om 'e tosken 'Toen hij al die
zoetigheid om zich heen zag, begon hij te watertanden'. Hier wordt
swietichheid (en ook zoetigheid) gebruikt als 'mass noun': 'al dat zoete spul'.
Maar het meervoud is hier ook mogelijk, en dan is er geen sprake meer van
een mass noun, maar van een [telbaar] substantief: swietichheden/zoetigheden = 'zoete spullen'. Vervangen wij nu echter in dit geval in het Fries het
suffix -heid door -ens, dan levert dat een woord op dat slechts [-telbaar] kan
zijn: swietigens 'spul dat zoet is'. Dit is een volgens mij mogelijk woord,
hoewel het niet in het Frysk Wurdboek staat. Hiermee is het bewijs geleverd
dat in beginsel het het suffix is, dat de semantische interpretatie van de
afleiding in zijn geheel bepaalt, en niet het adjectief. Het woord swiet/zoet
kan kennelijk naar substanties verwijzen die men of als ondeelbaar kan beschouwen ('mass noun'!), of als opdeelbaar in stukjes.
Zouden we nu een adjectief kiezen dat naar, bijvoorbeeld, een substantie
verwijst die in onze ogen nooit opdeelbaar is, zoals water, dan zou men
mogen verwachten dat zelfs een -/idd-afleiding alléén maar de [-telbare] interpretatie kan hebben. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn: het woord wietichheid kan evenmin als het ook mogelijke wietigens 'nattigheid' in telbare zin
betekenen, maar kan slechts als 'nattigheid' in de 'mass noun' betekenis
gebruikt worden. Dit betekent, nogmaals, niet dat het in beginsel primair het
adjectief is dat de telbaarheid bepaalt van de gehele afleiding, maar slechts dat
een mogelijke interpretatie die het suffix -heid elders wel heeft, hier van meet
af aan niet compatibel is met het adjectief. Zie voor uitvoeriger materiaal in
dezen Van der Meer (1986).
In de syntaxis kent men traditioneel het begrip 'hoofd' van een constructie.
John Lyons (1969:233) definieert het als volgt: 'The constituent whose distribution is the same as that of the resultant construction [nl. als er bijv. een
bijvoeglijke bepaling voor een naamwoord geplaatst wordt] is called the head;
the other constituent is the modifier'. Ruimer geformuleerd: het hoofd van
een constructie bepaalt een aantal eigenschappen van de hele constructie.
Hiermee is niet in tegenspraak het feit dat bijv. Zijn ronde hoofd is vierkant
zo'n 'rare' zin is. Ik neem aan dat niemand op grond van dit voorbeeld
ervoor zou willen pleiten dat ronde hier het 'hoofd' van de constructie is. Het
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lijkt mij toe dat wij, net als in de syntaxis, in het geval van de twee hier
behandelde suffixen duidelijke aanwijzingen hebben dat zij het 'hoofd' van
de afleidingen vormen: de vorige twee alinea's hebben enigszins uitvoerig
betoogd dat het de suffixen zijn die bijv. altijd de eigenschap [telbaar]
bepalen: het in beginsel [telbare] swiet 'zoet' kan nooit de afleiding swietigens [telbaar] maken.
Het idee dat ook suffixen 'hoofd' zijn, is uiteraard niet nieuw. Williams
(1981) gebruikt dit begrip als zodanig, en schrijft 'the head ofX has the same
properties (distribution, etc.) as X' (Williams 1981: 247). Op de volgende
pagina wordt dit begrip dan toegepast op de morfologie. De vraag of het
hoofd altijd rechts staat ('righthand head rule') interesseert mij hier niet. Wèl
interessant is het feit dat -ens (tegenover -heid) ons nieuwe aanwijzingen verschaft dat de theorie juist is, dat affixen hoofd zijn (althans kunnen zijn) van
de afleiding. Wij hebben in de vorige alinea's gezien dat -ens bepaalt of de
afleiding [telbaar] is of niet, en dat maakt -ens tot hoofd, en verder uiteraard
het basis-adjectief tot bepaler ('modifier'). Net zoals in het Nederlands het
verkleinsuffix bepaalt dat het woord onzijdig is {DE boom maar HET
boompjel), zo bepaalt -ens de niet-telbaarheid van de gehele afleiding. En
daarmee heeft dan de beschrijving van -ens zijn steentje bijgedragen aan de
theorie met betrekking tot zaken als 'hoofd' en 'bepaler' in de morfologie.
november 1986
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Van allomorf naar betekenisonderscheidend
suffiks in Boomse diminutieven
Karel Roelandts
In het dialekt van Boom (K 287) bij Antwerpen ken ik uit de jaren vóór 1940
een aantal diminutieven waarvan de stamsyllaben gelijkluidend zijn en het
onderscheid in grondwoord en betekenis alleen blijkt uit het verschil in het
suffiks. Uit synkronisch standpunt vormen ze op zich een reeks van 'minimale paren' die enigszins als een morfologische tegenhanger kunnen gelden van
de gelijknamige fonologische opposities. In beide gevallen gaat het om een
minimale distinktieve tegenstelling. In de fonologie heeft die tegenstelling
uiteraard betrekking op fonemen. In de morfologie daarentegen slaat de bedoelde oppositie niet op morfemen, maar op allomorfen.
Op grond van de alternerende suffiksen onderscheiden we drie groepen1.
1.1 .Diminutieven op -ja resp. -aka (alleen na t, soms d):
motja (maat): motaka (mot); grotja (graat): grotaka (grot); zotja
(zaad): zotaka (zot); strotja (straat, 'stroot' = strot): strotaka (strot
van gevogelte); protja (praat) : protaka ('prot' = wind); potja
('paart' = part): potaka (pot); gotja (gat, goot): gotaka (individuele
bijnaam, uit 'god'?); votja (vat): vodaka (vod); rotja (root): rotaka
(troetelwoord); betja (beet): bedaka (bed); metja (meet): metaka
(= kalf); spetja (spuit): spetaka (sport); etja (erwt): etaka (hart);
pet/a (peet = meter) : petaka (pert = gril); tetja (tijd): tetaka (tit);
pitja (Piet): pitaka (put).
1.2.Diminutieven op -tja resp. -aka (na n of l):
ontja (haan): onaka (hond); montja (maan): monaka (mond);
bontje (baan): bonaka (bon); spontja (spaan): sponaka ('spon' =
sponde); zontja (zoon) : zonaka (zon); tontja (Toon): tonaka
(ton); tintja (tientje van rozenkrans) : tinaka (meisjesnaam); - te
onderscheiden van pint/a (pint): pinaka (pin) en soortgelijke pseudoparen met een t uit het grondwoord;
poltja (paal): polaka ('pol' = hand, ook voornaam Pol); boltja (baal)
: bolaka (bol); moltja (maal = plasje): molaka (mol); s \ o l t j a
(schaal, school): S\olaka (schol); kolt/a (steenkool): kolaka (col);
De (doorgaans ontronde) vokalen worden, overeenkomstig het foneemsysteem, zonder
diakritische tekens in een vereenvoudigde fonetische spelling weergegeven. Tussen haakjes
staat meestal het grondwoord in de gestandaardiseerde vorm.
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stelt/a (steel) : stelaka (stel); peltja 2 : pelaka ('pel' = schil);
beltja (buil): belaka (bel); kelt/a (keel): kelaka3; wiltja (wiel):
Wilaka (wil); bultja (boel): bulaka (troetelwoord, meestal met lange
vokaal); - vgl. pseudoparen als bilt/a (bult): bilaka (bil) en meer zulke opposities met een t uit het grondwoord, b.v. turt/a (taart): turaka
(tour) enz.
1.3.Diminutieven op -ka resp. -aka (nasibilant):
beska"(buis): bezaka (beurs); keska (kaas, kaars): kezaka (kers);
kujka (couche = laag verf): kU5aka4; - vgl. ook leska (les, eventueel luis) en anderzijds lezaka (bij leza, uit loge = droogloods in een
steenbakkerij); reska (reis): adv. rezakas (= eventjes).
1.4.Op het eerste gezicht lijken de allomorfen in de bedoelde gevallen gemorfemiseerd te zijn: ze hebben inderdaad een distinktieve waarde. Nochtans behouden ze onderling dezelfde diminutieve betekenis. Het zijn nog steeds
komplementaire varianten van het verkleiningssuffiks, zodat ze bezwaarlijk
als verschillende morfemen beschouwd kunnen worden. Hun distinktieve
funktie slaat niet op de eigen aard van de diminutiefafleiding, maar daarentegen wel op het gediminueerde substantief. Ze geldt slechts okkasioneel, in
een beperkt aantal paren, als een supplementair kenmerk, waaruit blijkt dat
het telkens om twee verschillende grondwoorden gaat, die alleen in de afleiding als homoniemen verschijnen. De vorm van de alternanten verwijst
ondubbelzinnig naar het vormtype van het substantief dat eraan voorafgaat.
De suffiksalternantie berust niet op een noodzaak om homoniemen te vermijden of een betekenisverschil te signaleren. Ze is integendeel het gevolg van
systematisch toegepaste morfonologische regels die synkronisch beschreven
en, als historisch verschijnsel, uiteraard diakronisch verder verklaard kunnen
worden.
2. De genoemde voorbeelden passen volkomen in het plaatselijke diminutiefsysteem, dat trouwens in de distributie van soortgelijke alternanties grotendeels overeenstemt met de regels die ook elders (vooral in het Brabants)
Bij 'peel', ontrond uit peul = peluw, gewoonlijk epalir) genoemd.
Twee betekenissen: 1. diminutief van 'kal' (naar de kal schieten = spel met een worp van
'sollen' of schijfjes naar een kurk waarop geldstukjes worden ingezet: vgl. waals galine,
galene, uit kelt. *gallos "steen", waarover J. Herbillon in Les dialectes de Wallonië 8-9
(1981), 125); 2. diminutief van ksl "kerel", inz. vertrouwelijke aanspreekvorm, zie mijn
bijdrage in Verslagen en Mededelingen van de Kon.Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde 1966, blz. 277 voetnoot 187.
Met verschillende betekenissen: een bergplaats, het verborgene, een kuiltje of putje in de
grond voor een spel met knikkers (= 'kU38k8 m a l e n ' of 'piteke ka:ra"). - In de
kindertaal is -9ka vrij courant, naast andere emotieve varianten, maar deze komen hier
uiteraard niet in aanmerking.
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worden toegepast: wisseling van suffiksen na stam op dentaal (inz. t, d, l, n),
geen wisseling na labiale of velare konsonanten. De wisseling na dentaal
wordt bepaald door de klank die in het grondwoord onmiddellijk daaraan
voorafgaat: enerzijds een korte vokaal, anderzijds een lange vokaal, een
diftong, of eventueel een konsonant. De boven geciteerde vormen korresponderen met de volgende regelmatige alternanties.
2.1.Na t of d. Grondwoorden met lang vokalisme: notja (naad, noot),
get/a (geit), s p l e t / 9 (spleet), fotja (fout) enz., ook etja < e:t (erwt).
Daartegenover die met korte vokaal: b.v. l a t a k a (lat), p a d a k a (pad),
potaka (pot), evenals etaka < e t (hart) enz. De tegenstelling tussen VOtJa
(vat), ook lot/a (lot), kotja (kot), Slot/a (slot), en anderzijds vormen als
k a t a k a (kat), potaka (pot), m o t a k a (mot), k l o t a k a (klot), wijst erop
dat de eerstgenoemde formaties verkorte vokalen bevatten - na rekking in
open syllabe (uit een ouder mnl. type vatekin) en eropvolgende synkope van
de tussenvokaal (vgl. mnl. vaetkin) - terwijl het type -aka duidelijk ontstaan
is uit een vorm met bewaarde tussenvokaal. Uitgaande van onl. en (vroeg)mnl. -ekin is blijkbaar in de hier gevolgde ontwikkeling de tussenvokaal na
een stamsyllabe met lange of gerekte klinker gesynkopeerd (stratekin, vatekin
> straetkin, vaetkin), maar na een korte klinker + geminaat bewaard gebleven (vgl. het type puttekin, beddekin). In het diminutief is de stamvorm voor
en na het rekkingsproces normaal dezelfde als in het meervoud, zodat dit ook buiten het gepluraliseerde diminutief - mede betrokken kon worden in de
regel die na de vermelde synkope het alternerende gebruik van de een- resp.
tweelettergrepige allomorf heeft bepaald. Op een lange stamvokaal in het
diminutief en het meervoud volgt de allomorf -kin > -ja, waardoor verkorting optreedt; na korte stamvokaal in beide volgt -ekin, zonder synkope, of in
jongere formaties rechtstreeks het daaruit ontstane -aka. Naast gotja (uit
gaet- resp. gootkin < gate-lgotekin) staat gataka, blijkbaar later afgeleid uit
gat = zitvlak; vgl. ook ndl. mv. gaten, dim. gaatje, naast eveneens secundair
en gedifferentieerd mv. gatten, dim. gatje. Bij schot, mv. schoten, hoort normaal een dim. s \ o t j a ; bij schot, mv. schotten, een dim. SX.Otaka.
2.2.Na n of l. Zoals in de bovengenoemde paren wisselt in al de woorden
van deze groep -tja na lange of gerekte stamvokaal regelmatig met -aka na
korte stamvokaal: b.v. trontja (traan), trentja (trein), ZOltja (zaal, zool),
zeltja (zeil); anderzijds n o n a k a (non), p a n a k a (pan), r o l a k a (rol),
belaka (bel) enz. Het mnl. type -kin (< -ekin) ontwikkelde in deze verbinding een overgangsklank t (b.v. steentken), gevolgd door vokaalverkorting.
Het type -ekin, met korte stamvokaal (b.v. bellekin, nonnekin) leeft voort in
- a k a . Vormen als o n a k a (hond, mv. ona) en m o n a k a beantwoorden
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regelrecht aan mnl. kondekin, mondekin, met assimilatie van nd. Met behoud
van /dj in het grondwoord (ont, mont) is hieruit inmiddels een jongere variant
ont/3, resp. m o n t / a , volgens de eerstgenoemde regel (2.1.) afgeleid. Bij
spel, mv. spelen, is mnl. speelkin verdrongen door een jongere afleiding
zoals Booms spelaka, parallel met ndl. spelletje waaruit een gedifferentieerd
mv. spellen.
2.3. De vorm wisseling van het diminutiefsuffiks na een sisklank beantwoordt
niet helemaal aan de voorwaarde die geldt voor de andere al genoemde
dentalen (en alveolairen). Behalve de lengte van het vokalisme speelt hier de
stemwisseling van de konsonant in (de meervoudsvorm van) het grondwoord
een belangrijke rol. De alternant -aka is hier immers strikt gebonden aan de
stemhebbende variant, terwijl -ka volgt op een stemloze sibilant.
Bij grondwoorden met korte vokaal is die stemwisseling doorslaggevend,
zodat de stamvorm van het diminutief altijd gelijk is aan die van het meervoud: vgl. k e s (kers), mv. keza, dim. k e z a k a , naast m e s (mes), mv.
m e s s , dim. m e s k a . Evenzo steeds parallel met het meervoud: b e z a k a
(bij 'bes' = beurs), pe3aka (bij pej < fra. pêche), m i s k a (mis, mus),
VOSka (vos), k l a s k a (klas), flojka (fra. floche), bajka (fra. bache) enz.
Bij grondwoorden met lang vokalisme geldt 1) na vaste s (ook in het
meervoud) altijd -ka, gepaard met de oude vokaalverkorting zoals vóór de
andere dentalen: b.v. meska (meisje), k r e s k a (kruis), keska (kaars, ook
kaas); 2) in geval van s/z-wisseling in sg./pl. doorgaans dezelfde regel maar
met konkurrentie van jongere varianten op basis van het meervoud: b e s k a
(buis), p r e s k a (prijs), b l o s k a (blaas), - naast b i s k a / b i : z a k a (bies),

voska/va°zaka (vaas), boska/ba.°zaka (baas), meska/m:>:zaka
(muis), met de bekende differentiëring van e s k a (= w.c.) naast D:Z3ka <
huis 5. Het sub 1.3. genoemde l e z a k a - misschien ook kU5aka - is
afgeleid van een grondwoord op - 3 , waaraan bij diminuering altijd - k a
wordt toegevoegd.
2.4.Bij substantieven op -<g [ - \ ] geldt eveneens een suffiksalternantie,
alleen afhankelijk van de vokaallengte in het grondwoord: type VlOX.Ska
(vlaag) tegenover Vlagaska (vlag). Daaraan zou volgens de regel een
'minimaal paar' als dOX.Ska (dag) ~ d o g a s k a (dog) kunnen beantwoorden, maar geen van beide vormen komt mij bekend voor. Bij vaste -ch (b.v.
lach) hoort altijd dim. -ska ( l a \ s k a ) .
Vgl. ook in Midslands op Terschelling de jongere vorm hiisje met differentiëring van
betekenis naast oorspronkelijk fri. hiiske: hier geldt de oudere vorm als diminutief van
'huis'. Zie Jo Smit, 'Et readsel Meslans' (Miscellanea Frisica, red. N.R. Arhammar e.a. [=
Feestbundel H.T.J. Miedema]. Assen, Van Gorcum, 1984, blz. 371-381), blz. 378-379.
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2.5.In de overige verbindingen heeft de lengte van de stamvokaal geen
invloed op de vorm van het diminutiefsuffiks en is dus een samenvanlen var
grondwoorden met wisseling van allomorfen per se uitgesloten. Een geringe
differentiëring komt soms wel tot uiting in het gebruik van de varianten
dirjkske en dirjaska (ding): beide zijn zonder onderscheid toepasselijk op
zaken, maar alleen met het eerste kan ook een kind of een meisje worden aangeduid. Vgl. ook jurjkska (j° n g. van dier) tegenover jurjaska (jongen).
Op -k volgt normaal dim. -ska, b.v. b e k s k a (bek, buik), zokska (zaak,
'zok' = sok).
Wat de labialen betreft, krijgt -f altijd dim. - k a , b.v. Stofka (stof,
stoof). Bij -p (-b) en -m, onmiddellijk voorafgegaan door een hoofdtonige
vokaal, hoort dim. -aka, in de andere gevallen -ka; vgl. r o p a k a (raap),
lapaka (lap), ribaka (rib), r o m a k a (raam), t r a m a k a (tram), anderzijds
s \ e l a p k a (schelp), w e r a m k a (worm) enz.
Dezelfde verdeling vindt men na - r , b.v. m i r a k a (muur), p o r a k a
(paar), steraka (ster), - naast w e k a r k a (wekker), letarka (letter) enz. 6 .
Na een vokaal luidt het diminutief regelmatig -ka, b.v. ka:ka (kei), oto:ka
(auto), spi.ka (spie).
Dit vluchtig overzicht van het Boomse diminutiefsysteem kan hier
volstaan, omdat het alleen mijn bedoeling was de aandacht te vestigen op een
ongewone toestand: het bestaan van een aantal diminutieven met kontrasterende allomorfen. Dat paradoksale verschijnsel is evenwel gemakkelijk te verklaren. Het is eenvoudig het gevolg van morfonologische ontwikkelingen waardoor bepaalde leksemen in verbinding met komplementaire suffiksvarianten
paarsgewijze geneutraliseerd zijn, zodat de suffiksen precies in die formaties
onderling in oppositie komen te staan. De leksemische oppositie is hier dus
verschoven naar een allomorfische. De onmiddellijke oorzaak van die verschuiving ligt in de klankevoluties: o.m. de ontronding en het ontstaan van
kombinatorische varianten zodat negen lange fonemen (inkl. diftongen)
daarin zijn samengevallen met vier korte. Maar de specifieke konsekwenties
op morfologisch terrein zijn wel opmerkelijk genoeg om in een themanummer over dialektmorfologie mede aan bod te mogen komen.

Blijkens de vokaalverkorting vóór een labiaal of een r zal de vorm -aka (b.v. bij raap,
raam, paar) met svarabhaktivokaal ontstaan zijn uit ouder - k e n .
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Morfologische categorieën van
'Persoonspronomina' in de Nederlandse dialecten
G. De Schutter
1. Inleiding
Morfologische categorieën zijn bij uitstek dienstbaar aan en afhankelijk van
andere componenten van de taal. Ze danken hun (voort-)bestaan aan wat
S.C. Dik (1978:157vv.) 'expressieregels'noemt: ze geven informatie over
de syntactische, semantische en/of pragmatische functie(s) van de betreffende constituent.
Voorbeelden van elk van die 'afhankelijkheids'-types zijn:
- de oppositie ev./mv. of +/-diminutief bij substantieven, die van stellende/vergrotende/overtreffende trap bij adjectieven, enz. (semantisch);
- de naamvalsopposities bij substantieven als 'vertaling' van bepaalde
functies zoals subject/DO/IO, en overeenkomstmarkeringen bij adjectieven
t.o.v. hun kernsubstantief, bij werkwoorden en voegwoorden t.o.v. het
zinssubject, enz. (syntactisch);
- de wijzen van het werkwoord, als indicaties voor de pragmatische
bedoeling van de spreker, verder bv. ook de oppositie +/-clitisch bij
voornaamwoorden, COMP-vullers, enz., als indicatie van focaliteit resp.
topicaliteit (pragmatisch).
De meeste van die morfologische categorieën zijn erg taalspecifiek,
zowel wat het voorkomen zelf als wat de interpretatie ervan betreft (bv. de
interpretatie van de overigens niet taaluniversele categorie 'meervoud', met
inbegrip of uitsluiting van 'twee x'). Die idiosyncratische trekjes maken
morfologische categorieën dan ook uitermate 'kwetsbaar': zowel interne
systeemaanpassing (bv. door herinterpretatie van vormen en/of herstructurering van het hele systeem) als afslijting en uiteindelijk zelfs volledige
eliminatie van vormopposities is dan ook schering en inslag. Daar staat dan
weer tegenover dat morfologische categorieën zich ook vrij gemakkelijk
ontwikkelen, bv. door syncretisme van oorspronkelijk onafhankelijke elementen, door agglutinatie, grammaticalisering van oorspronkelijk betekenisdragende affixen, door affectieve aanpassing, enz.
Deze korte bijdrage heeft een bescheiden doel: te illustreren hoe al die
tendenzen zich manifesteren in een welbepaalde woordcategorie in de Nederlandse dialecten. Aansluitend wordt ook een voorlopig onderzoeksdesign
voor dit aspect van de Nederlandse morfologie geschetst.
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2. Pragmatische, semantische en syntactische opposities
Pronomina vormen in allerlei opzichten een merkwaardige woordcategorie,
en dat geldt in uiterst sterke mate voor de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (hier verder samengenomen onder de term 'persoonspronomina'). Met die term wordt meteen gerefereerd aan het spreker-hoorderderde-onderscheid dat, samen met de oppositie in getal en genus, voor een
ingewikkelde paradigmatische structuur zorgt. In het Nederlands, net zoals
in de meeste Europese talen is het genusverschil beperkt tot de 3e persoon;
een verdere beperking is dan nog dat die oppositie in het meervoud niet
gerealiseerd is. Wel is er bij de 3e persoon in z'n geheel (ev. en mv., alle
genera) nog een vrij merkwaardige oppositie, nl. in die zin dat de 'volle'
vormen van die pronomina (cf. infra) enkel met referentie aan personen
voorkomen, en m.b.t. zaken vervangen worden door wijzende woorden
(die, dat, e.d.).
Die pragmatisch en semantisch bepaalde opposities zijn niet de enige
'merkwaardigheid' van de categorie: er zijn ook nog een aanzienlijk aantal
syntactische kenmerken, die gedeeltelijk ook weer op pragmatische en/of
semantische feiten teruggaan, en eventueel in morfologische opposities
vertaald worden. Wij kunnen een onderscheid maken tussen structurele en
lineaire feiten. Wat die laatste betreft zijn er in veel talen afwijkende patroonposities t.o.v. de overige nominale constituenten (cf. het 'Language Independent Preferred Order of Constituents' of LIPOC van S.C. Dik (1978:
189vv.), waardoor pronomina, vooral dan de persoonlijke, preferentieel
vooraan in de zin komen te staan); verder het verschijnsel van de enclise,
waardoor pronomina met andere woorden samensmelten tot een onlosmakelijk geheel, of verplicht achter de eerste zinsconstituent komen te staan (Wet
van Wackernagel) enz. Op formele opposities die daarmee samenhangen
komen wij verderop nog terug.
De structureel-syntactische relaties zorgen in het Nederlands wel voor de
voornaamste morfologische oppositie. In veel talen blijken persoonspronomina categorieën te bewaren die in andere nominale woordsoorten
(substantieven, adjectieven en andere adnominale woorden) verdwenen
zijn, en de Nederlandse dialecten vormen op die tendens geen uitzondering:
de meeste persoonspronomina hebben voor subjects- en objectsfunctie heel
verschillende vormen; daarnaast zijn er dan nog de zgn. possessiva, die niet
alleen historisch voor het overgrote deel op de genitief van het pers. vnw.
teruggaan, maar ook qua functie als fundamenteel genitivisch moeten gelden.
Wel hebben ze zich analogisch aan de andere prenominale attributieve
woorden aangepast, in die zin dat ze zich ten minste potentieel naar genus en
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getal van het kernnomen richten (overigens blijft dat in het Hollands (en de
moderne ST) beperkt tot het paar ons-onze).
De bedoelde oppositie tussen S- (subject-), O- (object-) en P- (possessief
of genitief-)vorm komt met een wisselende graad van reducties in alle
Nederlandse dialecten terug: wat dit aspect betreft is de toestand van het
Vroegmiddelnederlands, dat de oppositie tussen accusatief en datief al had
opgegeven, en dus nog over nominatief, objectsvorm (ace/dat.) en genitief
beschikte, tot op heden bewaard gebleven.
Een volgende oppositie, die dwars door alle vorige heen snijdt, is die
tussen 'doffe' (D-) en 'volle' (V-) vormen (ak-lk, ma-me 1 , ja-JAÜ, enz.),
die, weliswaar met een sterke variatiegraad, in vrijwel alle Nederlandse
dialecten bestaat. Heel generaliserend kan gesteld worden dat de doffe
vormen typisch topicaal zijn, terwijl de volle, althans voor zover die een
doffe alternant naast zich hebben, vaak contrastfocus veronderstellen, en
meestal dus ook een vrij zwaar accent dragen. 'Vaak' in die formulering
impliceert dat er wel degelijk uitzonderingen zijn, en daarbij dient opgemerkt
dat ook die uitzonderingen weer niet algemeen voor alle dialecten gelden;
bekend is o.a., dat volle O-vormen in heel wat zuidelijke dialecten de enige
bruikbare zijn in een voorzetselconstituent, zelfs als daarin het voorzetsel een
zwaar accent draagt (bv. Antwerps: 'V0:r7 no.r mae 8 = vóór/na mij).
In zekere mate kan de pas genoemde oppositie al met lineaire kenmerken
verbonden worden, in die zin dat topic resp. focus normaal met een plaats
vooraan resp. achteraan in de zin geassocieerd worden. Helemaal lineairsyntactisch (of positioneel) bepaald is de volgende oppositie, die voor zover
mij bekend alleen bij S-pronomina optreedt, en gerelateerd is aan het verschil
tussen zinsinitiële (positie 1- of +P1-) en niet- zinsinitiële (-Pl-)plaatsing.
De oppositie manifesteert zich zowel bij sommige doffe pronomina (bv.
Brabants we tegenover me voor Ie p.mv.) als bij de volle (bv. Wvl. gi
tegenover egi voor de 2e p.ev.). Het verschijnsel is vooral, maar toch ook
weer niet uitsluitend, zuidelijk.
De laatste oppositie is voor de meeste Nederlandse dialecten moeilijk te
vatten. Het betreft die tussen 'gebonden' (reflexieve) en niet(-noodzakelijk)
gebonden (niet-reflexieve) voornaamwoorden bij de O-vormen. Daarbij moet
niet alleen gedacht worden aan de oppositie tussen hem/haar/het/hen enerzijds
en het in se vreemde zich/zik dat in bepaalde dialecten is binnengedrongen,
maar ook aan die tussen de (gewone) O-vormen enerzijds en de combinaties
van V+eigen (bv. me/mij - m'n eigen). Of we daarbij nog van woordvormen
mogen spreken is uiteraard een kwestie van interpretatie. Er is, vanwege de
absolute onscheidbaarheid van de verbinding, en de onmogelijkheid om het
eerste deel (de P-vorm) afzonderlijk met dezelfde functie te gebruiken, zeker
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niets tegen een interpretatie als woordvorm in te brengen. Dat is veel minder
duidelijk voor een oppositie die evenzeer met 'binding' te maken heeft, nl.
die tussen S- en O-vormen apart, en de combinatie van hetzelfde pronomen
met zelf (me-mezelf, 'm-'mzelf, hij-hijzelf, enz.): die zijn in veel gevallen
(hoewel weer lang niet altijd) scheidbaar. Onscheidbaar, en dus zeker als
woordvorm te beschouwen, zijn ze in reflexief gebruik (cf. ik heb mezelf
eens goed bekeken, hij leeft in onmin met zichzelf); ze zijn dan typisch
focalisch, en kunnen dus als de 'volle, emfatische' alternanten van de doffe
reflexieve O-vormen (me, zich, enz.) beschouwd worden. Op deze problematiek gaan we op deze plaats niet verder in.
3. Distributie van de opposities
Alles tezamen leveren de genoemde opposities voor elke 'persoon' (Ie
ev. en mv., 2e ev. en mv., 3e ev. m., vr., onz. en 3e mv.) potentieel niet
minder dan 10 verschillende 'vormen' op. Voor zover mij bekend heeft
geen enkel Nederlands dialect alle opposities gerealiseerd; zo mist het
Hollands en de Nederlandse ST, grotendeels (cf. infra voor die beperking)
de oppositie +/- PI; de Vlaamse dialecten hebben dan weer helemaal geen
oppositie +/- refl. bij de O-pronomina; een aantal Brabantse dialecten hebben
die wel, maar dan met een beperking tot de volle, focalische vormen: in nietfocalische positie is de toestand bijzonder complex: in de 3e persoon komen
dezelfde volle vormen voor (bv. hij heeft z'n eigen geschoren), in de Ie
p.ev. is daarnaast ook de doffe O-vorm mogelijk (bv. ik heb me/m'n eigen
geschoren), in de 2e p. en de Ie mv. uitsluitend de volle O-vorm (bv. we
hebben ons gewassen, ge hebt u gewassen, ge hebt üllie gewassen).
Ter illustratie geef ik in de volgende tabel een synopsis van het (Stads-)
Antwerps systeem; voor de reflexiva worden alleen de specifieke emfatische
vormen gegeven: er is dus een reductie tot 9 categorieën.

3 evm 3 ev v 3evo 1 mv 2mv 3mv
zae8
was 3 vule zyn
ae3
et
we
ve
ze
za
wa&9 evule zyn
ae3
Z35 a
me
e
et
za
ze
em
cextn ce .r
urjs
zyn
ule
et
em
ze
za
zanae9 ve
zanae9 va
ulanae8ve 9
arae9v a
[yna& ya
awae 3 ire
unzae6 ve
9
3
mae n 2 S T .
zae n oe.r
urjs
ule lyn
me(n)
za(n)
za(n) er
1 ev

S+P1.V
D
-Pl.V
D
O-ref,V
D
+ref.V
P.V
D
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Het overzicht geeft aan dat de vormvariatie inderdaad overweldigend
is (38 formeel verschillende vormen), maar toch een heel eind verwijderd
blijft van de 72 theoretisch nog voorspelbare. Dat komt gedeeltelijk door
deficiënties in het systeem, met name t.a.v. de doffe vormen: voor een
heleboel functies hebben die zich gewoonweg niet ontwikkeld, d.w.z. dat de
corresponderende volle vorm ook zonder enige contrastfunctie gebruikt
wordt. Een andere vorm van deficiëntie, die in de tabel alleen bij 3e ev. o.
tot uiting komt, is de boven gesignaleerde onmogelijkheid om volle S- en Ovormen te gebruiken met referentie aan zaken (3e ev. en mv.). In dit geval
wordt de functie van de persoonlijke vnwn. overgenomen door wijzende
pronomina (een vorm van suppletie dus). Voor focalische referentie aan
personen die in de voorafgaande tekst met een onzijdig substantief genoemd
zijn, kunnen natuurlijk ook de corresponderende m- en vr-vormen dienen.
Laten we de gevallen van deficiëntie buiten beschouwing dan blijkt dat in
het voorgestelde paradigma toch nog altijd 61 functie-specificaties met een of
andere vorm geassocieerd worden. Al die specificaties tezamen leveren dus
niet meer dan 38 verschillende vormen op. Dat betekent m.a.w. dat synchroon een groot aantal vormen meer dan één functie vervullen. Dat kan dan
heel verschillende oorzaken of redenen hebben:
- al dan niet klankwettig samenvallen van in oorsprong heel verschillende
vormen. Een voorbeeld in het Antwerpse paradigma is:
m9 als: Ie p.ev. O, D (uit Ownfr. mi)
Ie p.mv. S, -PI, D (uit Ownfr. wi na nasaal).
- functionele uitbreiding: een heel bekend fenomeen dat door de hele
taalgeschiedenis heen voor reducties in het vormenbestand heeft gezorgd.
Een heel oud voorbeeld daarvan is de uitbreiding van de datiefvorm naar de
accusatieffunctie toe in het Oudwestnederfrankisch. Een recenter voorbeeld
uit het Antwerpse paradigma is de vorm ula die als O ontstaan moet zijn (uit
ou+lie(den)) en de P-functie erbij heeft verworven.
- een speciaal geval (daarom nog niet zo uitzonderlijk) vormt zyn, dat
alleen als een contaminatie van een normale S-vorm met [z]-anlaut, en een
oude O-vorm yn verklaarbaar is (yn leeft wel nog voort met de P-functie
die het van een ouder 0:r moet hebben overgenomen). In alle geval wordt de
nieuwe 'gecomponeerde' vorm met de twee oorspronkelijke functies (S en
O) verbonden, maar dat hoeft niet in alle vergelijkbare gevallen zo te zijn. Het
spreekt wel vanzelf dat met de aangeduide opposities niet noodzakelijk alle
voorkomende vormen gevat kunnen worden. In alle mogelijke systemen
kunnen zich vormen ontwikkelen die een heel eigen plaats t.o.v. alle andere
delen van het paradigma innemen. Voorbeelden van dergelijke geïsoleerde
elementen zijn, behalve het verderop nog te bespreken Hollands-ST ie (3e
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ev. m. in enclise), de volgende uit mijn eigen Antwerpse plattelandsdialect
(HoogboomK221a):
- Als het pronomen in contrastfocus bij een hele zin aansluit, wordt in dit
dialect normaal de 'volle' subjectsvorm gebruikt (cf.: 'Ik ben te laat
gekomen!' - Gij?!); alleen de Ie ev. heeft een aparte vorm, die aansluit
bij die in kindertaal: ikke (cf. 'Wie moet dat doen?' - IkkeV.).
- Het P-pronomen van de 3e p. mv. luidt normaal yn, maar wordt ter
aanduiding van de verwantschapsrelatie vervangen door het S-pronomen
zoela (cf.: 'zoele vader -zcela jan).
Het is natuurlijk theoretisch denkbaar om ook zulke verschijnselen te vatten in een oppositie die resp. zou luiden: [+/-zin] en ^/-verwantschapsrelatie]. Maar het erg beperkte toepassingsveld maakt het weinig aantrekkelijk
om opposities van dit type in een structuurschema op te nemen.
4. Onderzoeksobjecten
Uit wat voorafgaat volgt onmiddellijk dat een volledig inzicht in de ontwikkeling van het systeem van de 'persoons' - pronomina in het Nederlands en zijn
dialecten een bijzonder ingewikkelde onderzoeksprocedure veronderstelt,
waarvan ten minste de volgende aspecten deel moeten uitmaken:
4.1. De geschiedenis van de 'basis'-elementen die in de huidige pronomina
zijn opgegaan. Daarbij vallen nog eens twee grote deelgebieden te onderscheiden:
4.1.1. De primaire voornaamwoordelijke stammen.
Zoals al gezegd beantwoorden de drie synchrone 'casusvormen' (subject,
object, possessief) direct aan de drie vormen die al in het Oudwestnederfrankisch voorkwamen: resp. nominatief, datief (behalve voor 3e p.ev.o.,
waar de accusatief als enige vorm van de datief-accusatief-oppositie is overgebleven; een andere mogelijke verklaring is natuurlijk dat de oorspronkelijke
S-vorm (h)et door functie-uitbreiding ook O-waarde heeft gekregen) en
genitief.
De formele aanpassingen zelf behoren tot (ten minste) drie verschillende
types:
- de al dan niet klankwettige ontwikkelingen van de klanken; een voorbeeld
van het tweede is het analogisch samenvallen van de klinker in de twee
nominatieven si (3e ev. v.) en sia (3e mv.) in vrijwel alle dialecten van het
Nederlands (Hollands zij);
- contaminaties, waardoor verschillende basisvormen eventueel tot nieuwe
samensmelten (cf. supra voor Antwerps zyn);
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- compositie van verschillende vormen: in de praktijk vinden wij dat bij de
'reduplicatievormen' van het type ekik, wewij, e.d., waar het doffe en het
volle pronomen van dezelfde functiecategorie S tot een geheel versmelten.
Overigens is die versmelting niet overal waar de 'reduplicatie' optreedt in
even sterke mate gebeurd (cf. syntagmata als Oostvlaams-Zuidwestbrabants
'dan hebben we 't wij gedaan', waar de twee delen door een dof objectspronomen gesplitst kunnen worden, cf. G.DeSchutter 1970).
Wat de ontwikkelingen van de stammen zelf betreft zijn ten minste de
volgende verschijnselen van belang:
i. het anlautconsonantisme, met:
- de veralgemening van /i-pronomina in de 3e persoon, waar die oorspronkelijk vocalische anlaut hadden (cf. o.a. Th.Frings 1964);
- de j/g-wisseling in de 2e p. (cf. VanLoey 137w.)
- assimilatieverschijnselen, zoals de ontwikkeling van o.a. Antwerps m9
(Ie mv. S, D), cf. boven; of de ontwikkeling van a (2e S, D) in enclise in
hetzelfde dialect; enz.
ii. Het auslautconsonantisme, met (o.a.):
- de systematische deletie van nominatief-z in de meeste Nederlandse
dialecten (cf. de oppositie wi-wir, met r < z als gevolg van rotacisme);
- m/n-wisselingen in de 3e p. (zowel ev. als mv., zij het gedeeltelijk in
verschillende dialecten);
- n-deletie in doffe vormen (man -> ma, e.d.);
- eventueel ook het wegvallen van -r als genitiefuitgang (in ons/onzer,
uw/uwer); dit verschijnsel kan natuurlijk ook samenhangen met de vrij
algemene verwarring tussen P- en O-vormen, cf. punt 4.2.
iii. het vocalisme, met (o.a.):
- de wisseling van ö-i/i in 3e ev.v., S, V (Mnl. soe/si, sporadisch nog in
moderne dialecten, cf. H.Ryckeboer 1972)
- de veralgemening van f-vocalisme in alle vormen met een oorspronkelijk
niet-geronde vocaal;
- verschillende vormen van verdoffing, die het ontstaan hebben
gegeven aan de functioneel verschillende 'doffe' vormen.
4.1.2. De 'secundaire' woordvormende elementen, met name:
- 'eigen' in reflexiva op basis van het P-pronomen;
- 'zelf in reflexiva op basis van het O-pronomen;
- 'lieden'/'luiden' in meervoudige persoons-vooraaamwoorden; daarbij
ook de ontwikkeling en verspreiding van 'lieder', dat waarschijnlijk als genitiefvorm (door synthese van liede(n) + er?) is ontstaan, maar later een ruimer
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toepassingsgebied heeft veroverd, althans in de dialecten waar het zich
gehandhaafd heeft.
4.2. De functionele verschuivingen, waardoor enerzijds S- en O- vormen, en
anderzijds O- en P-vormen eikaars plaats gaan innemen. Met die formulering
wordt meteen een zekere hiërarchie in het morfologische casussysteem geïmpliceerd, waarbij O een tussenpositie inneemt tussen S en P. Die ordening
lijkt logisch van traditioneel oogpunt uit, maar is het niet noodzakelijk als ze
geconfronteerd wordt met bv. stellingen van de X-bar-grammatica: die schrijft
een vergelijkbare status toe zowel aan S en O (als typische V-categorien), als
aan S en P (die allebei 'subject' zijn t.o.v. resp. de V- en de N-projectie),
maar op geen enkele manier worden in die in syntactisch opzicht bijzonder
vruchtbare theorie O en P met elkaar in verband gebracht. In syntactisch
opzicht neemt dus S de plaats van 'schakel' tussen de twee overige vormen
in. De morfologische verschijnselen wijzen (niet alleen in het Nederlands
overigens, cf. het gebruik van me en them als P in bepaalde dialecten van het
Engels) in een andere richting: een gevolg misschien van het al genoemde feit
dat morfologische opposities niet alleen met syntactische onderscheidingen te
verbinden zijn, maar ook met andere (semantische en pragmatische) gegevens
een directe band vertonen.
In alle geval gaan in de twee 'zusterparen' de verschuivingen in de twee
richtingen. Theoretisch is het dus wel denkbaar dat een oorspronkelijke Svorm, via een tussenstadium waar die ook de functie O representeert,
uiteindelijk P-functie verwerft, en omgekeerd natuurlijk voor de richting P —>
O (—> S). De hier voorgestelde ontwikkelingsgang impliceert dat geen van
beide extreme verschuivingen erg frekwent is, en die verwachting komt ook
wel uit. Het enige mij bekende onbetwistbare voorbeeld van de S —» P overgang is boven al gesignaleerd (ZOSla als P in Hoogboom, K221a). Het
betreft een (van functioneel oogpunt uit) marginale toepassing, uitsluitend bij
de verwantschapsrelatie.
De minder extreme verschuivingen zijn dus wel erg frekwent; ik geef ter
illustratie een aantal voorbeelden van de mogelijke types:
- Overgangen S —» O:
Eventueel is als zodanig in een heel vroeg stadium al (h)et te beschouwen:
de datief, die overal elders de (oorspronkelijke) O-vorm heeft opgeleverd,
zou tot hem/'m hebben moeten leiden. Van veel latere datum is de
vervanging van (d)'r door de doffe S-vorm ze (3e ev.v. en 3e mv.) in een
groot deel van het taalgebied. Iets moeilijker ligt het met je (2e ev.) dat
theoretisch wel op de volle O-vorm jou teruggevoerd zou kunnen
worden, maar wel veel makkelijker te verklaren is uit S jij (die vocaal
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wordt in alle andere vormen zonder probleem tot sjwa gereduceerd).
Dezelfde overgang van S naar O kan dan ook geponeerd worden voor
het (waarschijnlijk) op basis van jij/je geformuleerde jullie (2e mv.), cf.
VanLoey (1959: 140-141)
- Overgangen O —> S:
Misschien wel het meest verspreid is de functieverschuiving in kwestie
bij 'm/'n dat in een groot zuidelijk gebied als S (3e ev.m. - PI) voorkomt. Een beperkter gebied heeft de overgang ook voor de Ie mv. (ons
e.d.), in Zeeland en Frans-Vlaanderen (cf. P.CPaardekooper 1969), en
de 3e mv. (hun, hunlie/hullie), in een vrij groot deel van Zuid-Holland
(cf. o.a. G.Karsten 1939)
- Overgangen O —> P:
In de loop van de tijden is dit type van functie-uitbreiding wel erg veel
voorgekomen; dat kan zeker te maken hebben met het feit dat de datief,
net als de genitief, heel vaak als uitdrukking van bezitsrelaties wordt
gebruikt (possessieve datief; cf. ook het constructietype dat bekend staat
als 'belanghebbend voorwerp')- Vooral in de 3e mv. en de 3e ev. v. is de
overgang O —> P populair: in heel het gebied is het oorspronkelijke sin
vervangen door haar/heur (de vrouwelijke datiefvorm), en de daarvan
afgeleide doffe vorm 'r/d'r, waarschijnlijk is dezelfde overgang van hun
(3e mv.) naar de P-functie toe van recentere datum.
Minder zeker zijn de verhoudingen bij ons, dat of uit de O-vorm ontstaan
kan zijn, of door wegvalling van de uitgangs-r uit onzer. Nog minder
zekerheid hebben we i.v.m. je/jullie, dat eventueel wel via een tussenstadium O op een S-vorm terug zou kunnen gaan (cf. boven).
- Overgangen P —» O:
Waarschijnlijk het meest verspreid is deze functieverschuiving bij de Ie
ev. zowel V als D (mijn, m'ri), en bij de 2e ev. (bv. Westvlaams joeri).
Meer indirect is de overgang bij de reflexiva, die O-functie hebben bij
composita bestaande uit P + eigen. Ten slotte kunnen we ook nog vermelden dat het element -Ider (uit lieder, cf. supra) zich in heel het zuidwesten
van het taalgebied als meervoudsteken over alle vormen (dus met inbegrip
van de S-vormen) heeft verspreid.
- Contaminatievormen: ten slotte wijzen we er nog eens op dat vormen met
verschillende functionaliteit kunnen samensmelten (cf. Antwerps zyn).
4.3. Het structurele gegeven van de opposities zelf (aantal en aard daarvan,
en reële bezetting in het paradigma). De meeste boven opgesomde opposities
komen in een groot aantal Nederlandse dialecten voor, maar in bepaalde
dialecten zijn er systematische of bijna-systematische lacunes. Een voorbeeld
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van het eerste betreft de oppositie +/-reflexief, die in de Vlaamse dialecten
niet gerepresenteerd is (in alle personen worden de gewone O-vormen in
allebei die functies gebruikt). Het tweede kan geïllustreerd worden aan de
oppositie +/-P1 in het Hollands (en de Nederlandse ST): die komt alleen voor
in de 3e ev.m., in de vormen (h)ij-ie: als zodanig trouwens al erg moeilijk
plaatsbare vormen, omdat ze ergens tussen 'volle' en 'doffe' vormen in
komen te staan, ten minste als we het formele criterium van de volledige
verdoffing van de vocaal tot sjwa willen aanhouden voor de doffe vormen.
Voor dit dialect lijkt het dan ook descriptief adekwaat om de oppositie +/-P1
niet in de inventaris van structureel systeembepalende onderscheidingen op te
nemen; de vormen ij/ie kunnen beter als suppletief beschouwd worden t.o.v.
de echte volle vorm hij, en zo buiten de systematische inventaris blijven.
Overigens zal dit aspect nog wel meer moeilijkheden opleveren: tussen volledige toepassing en absolute afwezigheid van een bepaalde oppositie ligt een
brede waaier van gedeeltelijke realisaties, en de begrenzing van wat al dan
niet tot de constituerende opposities behoort, zal lang niet altijd gemakkelijk
zijn.
4.4. Behalve de formele aspecten (4.1. en 4.2.), en de morfologische structurering (4.3.), is er dan nog de vraag naar de syntactische bruikbaarheid van
de vormen (wat Paardekooper de 'buitenbouw' van het paradigma noemt). De
heb er al op gewezen dat dat met name bij de oppositie 'vol' - 'dof tot nogal
wat verschillen aanleiding kan geven. Minder belangrijk, maar toch niet te
verwaarlozen is er o.a. ook verschil in gebruik van S resp. O in diverse
dialecten, bv. bij het woord behalve, in vergelijkingen met als (of) of dan
('Hij is groter als ik/mij') in de nevenschikking ('hij heeft het gedaan voor
Piet en ik'), enz. Een heel ander aspect is de ook al vermelde splitsbaarheid
van de 'reduplicerende' subjectspronomina d.m.v. doffe objectspronomina
("k he(b)'fc't ik gedaan').
Uiteraard behoren al de hier bedoelde fenomenen eigenlijk tot het domein
van de syntaxis, maar ook in een morfologische studie kunnen ze uiteindelijk
niet (helemaal) verwaarloosd worden.
Een volledige schets van het pronominale systeem en van zijn diachronische en diatopische ontwikkeling vereist dus duidelijk een multidimensionele aanpak. De vooralsnog erg onvolledige kennis van het systeem in het
Nederlands kan m.i. alleen door een systematisch onderzoek van ten minste
de boven genoemde factoren en van hun interactie tot een bevredigend beeld
uitgewerkt worden.
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Een zwakke verledentijdsvorming in het Gronings
morfonoïogisch beschouwd
Siemon Reker

1. Inleiding
De vorming van zwakke verleden tijden in het Gronings is interessanter en
meer aandacht waard dan wat er over vermeld staat in de nog altijd gangbaarste bron voor dit soort onderwerpen, Ter Laan (1953). 1 Onder bepaalde
condities komt er namelijk in het - gesproken - Gronings een preteritumvorming voor die niet genoemd staat in deze - enige - Groninger spraakkunst,
en die de moeite van het signaleren «n bestuderen waard is.
In de volgende paragraaf ga ik nader in op de informatie over de zwakke
verba, voorzover in de Groningse grammatika bekend. Paragraaf 3 bevat de
beschrijving van de suffigering waar het hier om draait, met de voorwaarden
waaronder deze optreedt.
Deze oppervlakte-verschijningen worden in paragraaf 4 verklaard, maar
ook weer verworpen wegens ontoereikendheid. Een betere verklaring wordt
voorgesteld in paragraaf 6. In de tussenliggende paragraaf 5 worden bepaalde regelmatigheden vastgesteld met betrekking tot fonologische verschijnselen in (onder meer) het Gronings, die de betere verklaring steun moeten geven.
Bij de verklaring die uiteindelijk wordt verdedigd speelt de relatie een rol
tussen fonologie en morfologie en de notie van iteratieve regeltoepassing.
2. Ter Laan'53
In zijn "Proeve van een Groninger Spraakkunst" besteedt Ter Laan heel
weinig aandacht aan het zwakke, regelmatige werkwoord. Zoals bij meer
dialectgrammatika's het geval is, heeft het werk een contrastieve opzet: men
vindt er vooral zaken in gememoreerd waarmee het dialect in kwestie afwijkend is ten opzichte van de standaardtaal.
Nadat op bladzijde 66 is geconstateerd dat "de verleden tijd van een zwak
werkwoord wordt gevormd met de of te: ik woonde, ik hoopte", volgt op
blz. 75 een nadere uiteenzetting van welgeteld 13 regels. De suggestie wordt
hiermee gewekt, dat 'taal' en 'tongval' op dit punt niet noemenswaard van
elkaar verschillen.
Voor hun commentaar op een eerdere versie van dit stuk worden hierbij bedankt: H. Bloemhoff, C. Hoppenbrouwers, A. Sassen en F. Veldman.
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Dat is enerzijds het geval, maar aan de andere kant zeker niet. En beide zijn
opvallend genoeg om daar enige aandacht aan te besteden. De afwijkende
vormen komen in de volgende paragrafen aan de orde, maar ook dan
wanneer het Gronings overeenstemming met het Nederlands vertoont is dat
opmerkelijk. Meervoudige vormen van de zwakke preterita kunnen namelijk
hun sjwa in de uitspraak behouden, waar die in het presens praktisch
uitzonderingsloos wordt gedeleerd: loopm 'lopen\fietsn 'fietsen', haarkng
'harken' 2, de bekende Noordelijke uitspraakvariant die wel als 'knauwen' te
boek staat.
In de betrokken passage bij Ter Laan staat bovendien een aantal aperte
onjuistheden. Zo constateert hij over de 2e pers.sg. o.v.t.: "De vorm met doe
zou dus moeten zijn: doe woondest; doch deze vorm is voor 't gehoor dezelfde als doe woonst. Hij wordt daarom nooit gebruikt."
Deze constatering is in strijd met dit soort observaties uit het geschreven
Gronings:
(1) ... doarstoe dicht bie woondes 'waar jij dicht bij woonde'
dat duurdestoe nait
'dat durfde jij niet'
Dou doe huverdes veur ...
'Toen je huiverde voor ..."
dastoe n ... bedouldes
'datje een ... bedoelde'
... dast n trui braaidest
'...dat je een trui breide' 3
Ook de 'correspondenten' (informanten die inlichtingen over hun taalgebruik geven en waarover ik in Reker 1986a heb bericht) gebruiken de door
Ter Laan gewraakte vorm. En evenmin blijkt het tegendeel in RND-16
(Sassen 1967): Zin 113 bevat de vervoeging van een aantal vormen van het
werkwoord 'bakken'. Slechts tweemaal wordt de omschreven vorm 'jij hebt
gebakken' gegeven voor het gevraagde 'jij bakte'. De verreweg meest voorkomende variant is doe bakste. Driemaal is doe bakse geregistreerd, eenmaal
- in Hoogezand C 152 - doe baktest, een variant die meermalen genoemd
wordt in het aangrenzende Noorddrentse gebied. De presensvorm doe
baks(t) (zie voor het onderscheid Reker 1986b) wordt nergens opgevoerd als
preteritum-vorm, wat op grond van Ter Laan verwacht zou moeten worden.
Doe woondest zal als volgt gestructureerd zijn:
Daar waar dat gewenst lijkt, wordt het Gronings 'semi-fonetisch' weergegeven, dat wil zeggen een notatie in zo normaal mogelijk schrift dat de gangbare uitspraak zo veel mogelijk
moet benaderen.
3 De vindplaatsen van deze observaties zijn respectievelijk:
Boer (1953: 29)
Boer (id, id.)
Boer (1953: 9)
Boer (1971: 30)
Van Wattum (1968: 77).
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(2)

'jij woonde'
doe
[[[woon]v +de] pret +st] 2perS sg

Met Sassen (1964) lijkt de veronderstelling aannemelijk, dat ook in het
Gronings de sloW secundair is toegevoegd op grond van de inversie-vorm.
Het pronomen personale doe zou bij enclise en zwakke accentuering de vorm
-te krijgen, waarvan de -t- zijn status van pronomen verliest en deel gaat
uitmaken van de uitgang. Deze verschuiving wordt zichtbaar wanneer het
pronomen doe voorgeplaatst wordt met een buigingsuitgang -st (wat niet in
heel Groningen de regel is: zie Reker 1986e).
Voor de grootste groep verba geldt dat er vier varianten van de tweede
persoon singularis pres. voorkomen:
(3) 'jij slaapt'
doe slepst
doe sleps
doe slepste
doe slepse
(Bovendien is van een toenemend aantal werkwoorden een op het Nederlands geënte variant van het type doe sloapsit) te constateren, maar dat laat
ik hier buiten beschouwing.)
De kortste vorm van (3) is tegelijk ook de voorspelde vanuit taalhistorisch
gezichtspunt: sleps.
Voor het preteritum leidt dit m.m. tot baktes, een variant die in RND-16
ontbreekt in Groningen. Voegen we enclitisch en gereduceerd doe toe,
d.w.z. -te, dan ontstaat een vorm die evenmin in de RND genoemd staat:
bakteste. Toch geven native speakers van het Gronings desgevraagd een
behoorlijk positief oordeel over de grammaticaliteit van dergelijke vormen als
baktes en bakteste. Aan de eerder gememoreerde 'correspondenten' heb ik de
tweede vorm voorgelegd (niet de eerste, want dat is een geografisch bepaalde
variant die slechts in Noord-Groningen voorkomt), met de vraag of ze deze
vorm (se. woondeste doe 'woonde jij') "goed Gronings" vonden. Van degenen die hier een positief of negatief antwoord op gaven (422 personen) was
er een over de generaties licht toenemende instemming te zien:
(4) eerste generatie (geb. voor 1916)
36% positief
tweede generatie (1916-1929)
38% positief
derde generatie (1930-1950)
45% positief
vierde generatie (1951 e.v.)
49% positief
Anders gezegd: van de 422 antwoordgevers zijn 176 uitgesproken positief
over de juistheid van een vorm als bakteste.
Het op dit punt dus niet afgevraagde baktes wordt bij vrije beantwoording
frequent gebruikt, zodat ik meen te kunnen concluderen tot het Gronings zijn
van vormen als onder (5):
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(5)

[[[[bak] v +te] pret +s] 2e vm

sg

+te]en

Het anders/niet realiseren van deze variant moet te maken hebben met
oppervlakkige fonetische/fonologische gronden.
3. Wie bakngde
In de onderhavige passages in Ter Laan (1953) ontbreekt de signalering
van een preteritumvorming die afwijkend is ten opzichte van het Nederlands
en die dus een plaats in zo'n contrastieve spraakleer had verdiend.
Het gaat om een type waarvan in RND 16 één voorbeeld gegeven wordt
onder de eerder genoemde vraag 113. Eén informant in Eenrum C 26 geeft
als vertaling van 'wij bakten' wie bakngde. Slechts één informant, maar toch
niet zó uitzonderlijk.
In de afgelopen jaren heb ik voorbeelden van hetzelfde type opgetekend in
vrijwel alle delen van Groningen, zonder dat de leeftijd van de gebruikers
van de vorm aan zekere leeftijden te binden was, en zonder dat de vorm gereserveerd bleek voor de Ie pers.plur. Met andere woorden, ik concludeerde
voorzichtig tot een min of meer algemeen voorkomende preteritum-vorming
in Groningen.
Voor ik nader in ga op bevindingen die nader onderzoek onder de correspondenten mij leerde, beschrijf ik enkele van die geregistreerde gevallen uit
de mondelinge taaipraktijk:
(6) ik wol groag dat ie even n toart veur mie bakngde
'ik wou graag dat u even een taart voor mij bakte' (u = plur.)
en dij bezörgnde bie ...
'en die bezorgde bij...'
dou wie nog wel moppen heurnde
'toen wij nog wel naar de moppen luisterden'
wèl waarkngde aan dizze oetzending mit? (plur.)
'wie werkten er aan deze uitzending mee?'
ze letnde nait op t spel
'ze letten - pret. - niet op het spel'
npoar vrauwlu ... schoammde heur
'een paar vrouwen... schaamden zich'
wie broekngde der gain neuten bie
'wij gebruikten er geen noten bij'
t gas draainnde wie allaank al oet
' 't gas draaiden wij allang uit'
De voorbeelden van (6) zijn alle van het type bakngde 'bakten', dat ik aan
de correspondenten voorlegde met dezelfde vraag naar hun 'juistheid' als bij
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het type woondeste doe 'woonde jij'. De geoorloofdheid van de vorm 'bakngde' blijkt als volgt verdeeld:
(7) eerste generatie
13% positief
tweede generatie
24% positief
derde generatie
52%positief
vierde generatie
66 %positief 4
De toeneming is dusdanig, dat het me juist lijkt te veronderstellen, dat we
hier te maken hebben met een nieuwe preteritum-vorming in het hedendaagse
Gronings. Ik meen dat het onderzoek met de informanten op deze manier iets
heeft duidelijk gemaakt (door hun grote aantal), wat niet ontdekt was in de
praktijk: daar kwam de vorming immers in alle leeftijden voor (zoals (7) ook
laat zien, er moét een directe relatie zijn tussen het taalgebruik en het beoordelen van iets als grammatikaal juist) zij het kennelijk steeds meer naarmate de
spreker jonger is.
De gevallen van (6) hebben diverse overeenkomsten. Het opvallendst is de
afwezigheid van een meervoudsaanduider -n aan de rechterzijde. (Die noteerde ik - systematisch bevooroordeeld luisterend? - aanvankelijk wèl bij m'n
praktijk-observaties, maar al spoedig moest ik tot de ontdekking komen dat
deze niet gezegd wordt.) Die aanduiding is op zich te verwachten, aangezien
het hier telkens om een meervoudsvorm gaat: wie 'wij', ie/joe 'u, jullie', zai
'zij', waartegenover geen voorbeelden staan van het onderhavige type met
een enkelvoudig persoonlijk voornaamwoord.
Daartegenover staat een nasaal element (n, m, ng) in de werkwoordsvorm,
na de stam en voor de preteritum-aanduider. Het nasale element deelt z'n
plaats van articulatie met de laatste consonant van de stam, resp. zal hierdoor
bepaald worden. In (6) komen uitsluitend vormen voor van zwakke verba:
sterke werkwoorden ontbreken, en gezien hun frequentie zal men moeten
veronderstellen dat ze systematisch absent zijn.
Een (klein, en waarschijnlijk afnemend) deel van de zwakke werkwoorden
is evenmin in de observaties vertegenwoordigd. Het gaat hier om de opmerkelijke groep van de verba diminuenda in het Gronings, met name in het Noord
/Westelijke Gronings van het Hogeland en het Westerkwartier in gebruik.
Deze verkleinings-werkwoorden zijn verba die vooral een duur- of een
herhalingsaspect aan het werkwoord toekennen. Zo is bijvoorbeeld kwastjen
'schilderen, met een zekere duur - ' . Ik laat dit facet hier verder buiten
beschouwing, hoezeer het nadere aandacht verdient. Belangrijker in dit verband is een aantal formele kwesties.

4 Ik ga hier niet verder in op geografische verschillen. Het algemene patroon is althans
overal gelijk aan het hier geschetste.
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Deze verba gaan in het Gronings uit op -{i)jen of -ken, niet op -jin zoals
Ter Laan (1953: 75) ten onrechte vermeldt. In Ter Laan (1953) noch in Ter
Laan (1929) (zie hiervoor Reker 1985) komt deze laatste vorm voor.
Het opmerkelijkste eraan is dat ze een stam bezitten die uitgaat op een sjwa:
de enige zwakke werkwoorden waarvan het slotsegment géén consonant is!
Ik contrasteer lopen en kwastjen op het punt van de stam:
(8) lopen
kwastjen
vertaling:
loop!
dat geloop
ik loop

kwastje!
dat gekwastje
ik kwastje

loop/schilder!
dat geloop/geschilder
ik loop/schilder

Uit elk van die onderzochte punten blijkt het regelmatige verschil tussen
beide vertegenwoordigers van twee soorten zwakke verba. Dat verschil in
slotsegment van de stam is iets waar we verderop op terug moeten komen.
4. Verklaring (1)
Het suffix dat het onderwerp van deze bijdrage vormt, is weer te geven als
-tyde: achter de stam van het zwakke werkwoord die uitgaat op een consonant, wordt -ttfde toegevoegd, dat wil zeggen een sonantische nasaal met een
articulatieplaats die gelijk is aan die van de voorafgaande slotconsonant van
de stam, gevolgd door -de.
Een stipulatieve beschrijving van de hiervoor gesignaleerde verschijnselen
zou als volgt kunnen luiden:
(9) -den/-ten -» -%de
Conditie: zwakke verba, behoudens diminuenda
De beschrijving van (9) biedt geen enkele interpretatie en geeft geen antwoord op diverse vragen die er (verderop) over gesteld worden.
De normale morfeemvolgorde van bijvoorbeeld bakten zal als volgt zijn:
(10) BAKTEN bakA
(=stam)
-teB
(= pret.indic.)
-en
C
(= uitgang)
bakten

ABC

De opbouw van bakngde (op te vatten als bakkende) zal als volgt zijn:
(11) BAKNGDE bakA
-enC
-de
B
bakkende

ACB
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De onder (9) beschreven regelmaat is dus op te vatten als een volgordeverandering van de morfemen: A+B+C wordt A+C+B. We zouden daarmee
het verschijnsel qffixmetathesis betrapt hebben.
Deze analyse is niet zeer inzichtgevend: er is een naam gegeven aan een
zekere vorm(ing), maar er wordt allerlei niet uit duidelijk:
- waarom is deze 'metathese' noodzakelijk of hoe is deze verklaarbaar
- waarom is deze beperkt tot het meervoud
- waarom bestaat de restrictie tot een deel van (een deel van) de werkwoorden.
Bovendien is het verschijnsel 'affixmetathesis' - althans voorzover mij
bekend - niet eerder gesignaleerd voor het standaard-Nederlands noch voor
verwante dialecten of andere taalsystemen.
In paragraaf 2 is de tweede persoon enkelvoud behandeld, een vorm die in
dit verband opnieuw aan de orde moet komen. Immers, we zouden kunnen
veronderstellen dat de gesignaleerde varianten zoals bakste en haktest aan
elkaar gerelateerd moeten worden via dit proces van affixmetathesis. Dat zou
op deze wijze moeten gebeuren:
(12) bak + te +s(t) -> bak + s(t) + e
A
B C -» A
C B
Als we hier hetzelfde proces zouden hebben als bij het type bakngde, dan
is de situatie juist het tegengestelde van die bij deze laatste vorm: in de RND
komt de 'omgezette' vorm in het meervoud slechts eenmaal voor, de
enkelvoudige variant die 'metathese' ondergaan zou hebben is juist regel. Dat
laat zich mijns inziens moeilijk verklaren.
Ik meen dat een basisvorm zoals onder (5) beide varianten kan verklaren,
en dus zodanig dat ze elk van beide op (5) terug te voeren zijn en niet aan
elkaar te verbinden.
In paragraaf 6 probeer ik tot een verklaring te komen die de in paragraaf 4
gestelde vragen wèl beantwoordt en die recht doet aan een aantal tegenwerpingen. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat het type bakngde alleen
mondeling gebruikt wordt. 5
Daarvóór is het noodzakelijk een aantal fonologische processen in het
Gronings (en het Nederlands) aan de orde te stellen.

De vond in de literatuur tot dusver slechts twee voorbeelden.
In "Kiek op Slochter", z.j. (1984) p. 10: "Dat was in de tied dou de minsk'n nog in heks'n
leuv'mde, ..." (Dat was in de tijd dat de mensen nog in heksen geloofden) en in J. Nomden,
Krödde 15 (1985) p. 9: "Mor dat maarteenden wie nait!" (Maar dat merkten wij niet!). Let op
de slot-n bij de laatste, waarover ik eerder (op p. 58) van dit artikel een opmerking maakte.

60

Verledentijdsvoraiing in het Gronings

5. Fonologie
Taal en tongval mogen op een absolute wijze van elkaar verschillen, zoals
onder meer gedemonstreerd in een grammatika als die van Ter Laan (1953),
ze kennen ook relatieve variatie. Ik bedoel daarmee, dat beide taalsystemen
een zelfde regelmatigheid bezitten, maar dat de omstandigheden waaronder
deze aan het licht komt, verschillen.
Zo veronderstel ik dat er een meer algemene tendens bestaat - in het Nederlands en in het Gronings, maar ook elders - die in zijn meest algemene vorm
hierop neerkomt:
(13) *eNS
In (13) staat uitgedrukt, dat de reeks segmenten sjwa + nasaal binnen
dezelfde syllabe te vermijden is.
Het eerder genoemde Noordoostelijke 'knauwen' vormt een aanpassing
van deze dialecten aan het verbod van (13). De 'Groningse' oplossing voor
dit probleem is als volgt:
(14) SN -» 0 N
De regelmaat van (14) is een korte beschrijving van verschijnselen als sjwadeletie, sonantisering, nasaal-aanpassing, eventueel aangevuld met geminaatdelging. Ter illustratie dienen voorbeelden als deze:
(15) lopen -> loop-n —> loopm
(fonetisch eigenlijk loo'm)
komen —» koom-n —> koomm
(fonetisch eigenlijk poo?n)
poten —> poot-n —> pootn
lonen —> loon-n —> loonn
roken —> rook-n —» rookng
(fonetisch eigenlijk roo^ng)
zingen —> zing-n -» zingng
Het standaard-Nederlands heeft voor (13) een andere oplossing; de
tegenhanger van (14) is:
(16) 9n -> 9 0
Hierbij gaat het om realiseringen die weer te geven zijn als Iope4, kometi
e.d. Maar ook de zgn. 'bindfonemen' zijn hiertoe te rekenen: brievenbus,
boekerfldst.
Bij de laatste gevallen zijn er in het Gronings twee mogelijkheden, namelijk
gebaseerd op (13) en op (16):
(17) 'brievenbus'
braivebus of braivmbus
'boekenkist'
boukekist of boukngkist
Ook het voegwoord 'en' in (samengesteld geworden) woorden blijkt, met
gelijktijdige reductie van de vocaal, nu eens als sjwa, dan weer als sonantische nasaal geraliseerd te kunnen worden in het Gronings:
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(18) 'pijl-en-boog'
'heen-en-weer'
'eenentwintig'
'tweeëntwintig'

pieleboog
hinneweer
ainntwinteg
twijwitwinteg

Ook bij de bekende reductie van protonische klinkers tot sjwa blijkt het
Gronings de beschikking te hebben over een regelmaat zoals van (16); dat
wordt duidelijk wanneer we (van oorsprong) 'vreemde' woorden in het Gronings bezien, die een nasaalcluster bezitten in de cruciale positie direct na de
te reduceren klinker:
(19) 'benzine' benzine —> *b8nzine —> baiizine —> bazine
'cognac' konjak
—> *k9njak
—» kajljak
—> kajak
'mankeren' mankeren —» *m9nkeren —> majAkeren —> makeren
De reductie van de oorspronkelijke, voorhoofdtonige, vocaal tot sjwa gaat
gepaard met deletie van de direct (in dezelfde lettergreep) volgende nasaal6.
6. Verklaring (2)
Keren we terug naar de hoofdkwestie van dit artikel: hoe moeten we de
vormen van het type bakngde begrijpen? De puur-morfologische verklaring
zoals beschreven in paragraaf 4, en die bestond uit de verandering van ABC
naar ACB ('affix-metathesis'), is daar van de hand gewezen.
In deze paragraaf probeer ik een betere oplossing voor te stellen, en wel
één die antwoord geeft op de vragen zoals in paragraaf 4 geformuleerd, en
(daarmee) inzichtgevender is.
Kiparsky (1982) bevat een model waarbij fonologie en morfologie op alle
niveaus in de woordafleiding aan elkaar gekoppeld zijn. Op ieder niveau
volgen op een morfologische regeltoepassing (de) fonologische processen,
volgens het schema op p. 60 ((19) Kiparsky 1982:132).
Het niet-gederiveerde lexicale item van het type is bak-. Op - laten we
zeggen - het eerste niveau wordt het preteritum-suffix aangehecht. Ook op
historische gronden kan dat opgevat worden als -de-:
(20) bak + de
Hierop werkt vervolgens de 'level 1 phonology', die -de- omzet in -tena het stemloze slot-segment van de stam bak-:
(21) bak + de -»
bak + te

Er is hier sprake van 'nasaal' zonder dat ei een voorbeeld gegeven is van een labiale
nasaal. Voor woorden als 'compleet', 'kompas' e.d. geldt dat in het Gronings reductie
systematisch achterwege blijft, hoe makkelijk deze in het algemeen ook optreedt.
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(19) Kiparsky 1982: 132
underived lexical
items

i

level 1 morphology

level 1 phonology

level 2 morphology

*

level 2 phonology

•

level n phonology

lexicon

^

level n morphology

syntax

postlexical phonology

Op een volgend morfologisch niveau wordt de meervoudsmarkeerder -en
toegevoegd:
(22) bak + te + en
En op het zelfde niveau wordt nu door de fonologie de samenval van twee
adjacente sjwas geregeld:
(23) bak + te + en
->
bakten
De output van (23) is evenwel een reeks die in (13) als "te vermijden" aangemerkt stond. In die vorige paragraaf zagen we dat het Gronings twee mogelijkheden kent om het probleem van (13) op te lossen, namelijk de 'Groningse' en de 'Nederlandse' methode, respectievelijk aangeduid in (14) en (16).
De eerste oplossingsmethode is voor de handliggender dan de tweede: deletie van de nasaal is wel mogelijk, maar is als het ware geblokkeerd door een
systematische 'constraint' van homonymie-vrees, in de termen van Kiparsky
(1972: 196 w ) 'conservationof functionaldistinctions'.
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Verwijdering van de slot-nasaal zou immers leiden tot volledige identiteit
met twee van de drie singularis-vormen van het preteritum: ik/hai bakte (ik/hij
bakte). 7
De 'Groningse' methode (se. regel (14)) is derhalve bevredigender:
(24) bakten
->
bakten
-> baktn
Vervolgens ontstaat er een nieuw probleem, de uitspreekbaarheid van de/
het cluster consonanten van de auslaut. Dat geldt niet slechts voor -kiq, dat is
systematisch het geval:
(25) *CkC1Cm waarbij: Ck = slotconsonant van de stam
Q = t/d van het preteritum
Cm = n van het meervoud
De onwelgevormde dan wel te vermijden reeks van (25) komt bij de meeste werkwoorden voor, maar toch niet bij alle.
In de eerste plaats voldoen de sterke werkwoorden er nimmer aan: hier
wordt immers geen preteritum gevormd door invoeging van een dentale
explosief.
In de tweede plaats zijn de eerder genoemde verkleiningswerkwoorden
systematisch absent: zij bezaten een stam die telkens eindigde op een sjwa,
zodat Ck niet voorkomt.
Er bestaat een derde methode om aan (13) te ontkomen in verband met de
realisering: men negeert deze als het ware en spreekt de volle vorm uit, met
slot-n (misschien zelfs met slot-g, maar dat laat ik hier verder rusten). Deze
realisering geschiedt ook bij de verkleiningsverba, aangezien ook de reeks
-dq, te vermijden is: ook hier zou systematische homonymiè ontstaan met de
eerste en derde persoon enkelvoud bij deletie van de slot-nasaal.
Ik ga op nadere fonetisch-fonologische details niet in, maar stel vast dat in
het Gronings bij de realisering van de reeks ki% k% ontstaat, waarbij de nasaal
zich vervolgens aanpast aan de articulatiepositie van de voorafgaande consonant:
(26) baktn -» bakn
-» bakng
Het resultaat van (26) is met andere woorden geheel gelijk aan het presens. 8 En dat is weer in strijd met de vaker genoemde vermijding van
(systematische) homonymiè: een vicieuze cirkel?
Native speakers van het Nederlands zullen op dezelfde grond de slot-n niet weglaten; mijn
informanten kozen wèl voor liepeh maar nooit voor een pluralisch "bakteh. De systematiek
zal zijn:
wij bakten —> *wij bakte (wegens: bakte sg )
wij liepen —»
wij liepe (wegens: liep s g ).
Het zou kunnen zijn dat er sprekers zijn die onderscheid aanbrengen tussen enerzijds bakn
(bakten) en anderzijds bakng (bakken): dat lijkt me zodanig moeilijk van elkaar onderscheidbaar bij allegro-spraak dat ik die mogelijkheid hier verder laat rusten.
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Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval, want we kunnen de afleiding
andermaal een aanvang laten nemen op het punt waar we nu aangekomen
zijn, namelijk bakng. Het adagium dat er een algemeen verbod zou bestaan
om tweemaal hetzelfde suffix aan te hechten is inmiddels verlaten (zie
bijvoorbeeld Hoff 1981): we kunnen de preteritum-vorming dus iteratief
toepassen, we gaan naar een lager level in de optiek van (19), of we
beschouwen de output van (26) als het 'underived lexical item'. De
suffigering verloopt dan als volgt:
(27) bakng + de (cf (20))
De 'level 1 phonology' werkt hierop niet, het slotsegment is stemhebbend
evenals het beginsegment van het suffix. De meervoudsindicator wordt vervolgens aangehecht:
(28) bakng + de + en (cf (22))
Nu zorgt een fonologische regel voor geminaatdelging zoals bij (23):
(29) bakng + de + en —> bakngden
Deze uitkomst is wederom in strijd met (13), maar nu is er geen probleem
om aan deze conflictueuze situatie een eind te maken:
(30) bakngden —> bakngdeji —> bakngde
Wissing van de sjwa uit de input-vorm van (30) ligt niet erg voor de hand,
gegeven het (grote) consonantcluster dat daar het gevolg van zou zijn.
De andere oplossing van nasaal-apocope is nu wel verkieslijk, aangezien er
geen systematische gelijkheid ontstaat met de enkelvoudsvorm bakte.
7. Slot
De uitkomst van (30) brengt ons terug bij het punt van vertrek, namelijk de
vorm bakngde 'bakten'.
De stap-voor-stap benadering die in de vorige paragraaf gevolgd werd
heeft duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van metathesis in de betekenis
van een verwisseling van twee affixen via een soort van gelijktijdig overspringen. Hooguit is er schijn-metathesis, zoals die ook gesignaleerd is voor
de verandering van Krist tot Kerst (zie Schönfeld 1970:70).
Ook al is de sonantische nasaal (nu een soort van 'infix') oorspronkelijk in een eerdere cyclus - meervoudsaanduider geweest, de laatste indicator van
het pluralis is (in (30)) gedeleerd. De eerdere vorm maakt nu (als het ware?)
deel uit van de stam.
De term 'affixmetathesis' wijs ik bovendien af, omdat het de suggestie
wekt van een puur morfologisch proces, terwijl hier onmiskenbaar iets anders aan de hand is, namelijk het interageren van fonologie en morfologie.
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Alleen door die interactie is te begrijpen waarom de schijnbare omzetting van
ABC naar ACB alleen maar plaats heeft in het meervoud en niet in het
enkelvoud.
En op dezelfde wijze is slechts op deze wijze begrijpelijk te maken, waarom er restricties gelden voor bepaalde groepen verba.
Er is bij het type bakngde sprake van een produktief gebeuren in de morfonologie van het hedendaagse, gesproken (en dan ook met vertraging het geschreven?) Gronings; er is exact volgens regels te voorspellen wanneer de
aanhechting van het achtervoegsel -fyde mogelijk is en waar niet.
Toch beperkt de produktiviteit zich dus vooralsnog tot het mondeling taaigebeuren. Dat is in zoverre begrijpelijk, omdat er in de schrijftaal geen homonymie ontstaat: bakten is alleen maar homofoon met bakken (in de tongval
van de meeste Groningers) en niet homograaf. Dat het desondanks vrijwel
niet gevonden kan worden in het werk van Groninger auteurs kan zowel iets
zeggen over een 'Nederlandse' schrijfhand van een schrijver in kwestie, als
op een ontwikkeling duiden die zich inderdaad bezig is voort te zetten in het
huidige Gronings.
Hoe ook te begrijpen in zijn afleiding, er is een suffix -$de in het
gesproken Gronings dat onder zekere condities voorkomt. Dat het in een zéér
schaars geval óók is aangetroffen bij een sterk werkwoord (namelijk in deze
twee, enige gevallen:
(31) wiewiznde 'wij wisten'
wie konnde 'wij konden'
- verdere gevallen heb ik tot op heden niet gevonden - ) , dat maakt duidelijk
dat er niet alleen in Taal maar ook in Tongval zoiets werkzaam is als 'contexvervaging', 'analogiewerking' of iets van dien aard.
Groningen
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T-deletie of nul-suffix. De rol van frequentie in de
werkwoordsmorfologie van oostelijke dialecten
A.C.M. Goeman
1. Inleiding
J-deletie, en dan met name f-deletie aan het woordeinde heeft al vele pennen
in beroering gebracht. Niet alleen in de Verenigde Staten zijn er vele studies
aan gewijd, ook in Nederland heeft dit proces, dat zich in sterke mate in
Neder-landse dialecten voordoet, voortdurend in de belangstelling gestaan. Er
zijn studies uit het pre-sociolinguïstische tijdvak, sociolinguïstische studies en
sterk dialectologisch georiënteerde studies. Een overzicht is te vinden in Goeman en Van Reenen (1985a) en een selectie van de bevindingen werd kort
gepresenteerd in Goeman 1986; daar werd tevens verwezen naar het werk
van Roberge (1986) betreffende de relatie van hetzelfde proces in het Zuidafrikaans met de Nederlandse dialecten. Roberges artikel heeft evenwel een
wijdere strekking: het behandelt het probleem van grammaticale informatie bij
fonologische regels en processen en hij weegt die af tegen functionalistische
verklaringen.
Ditzelfde probleem van functionalistische verklaringen werd onlangs aangesneden door Knott (1986) op basis van gegevens uit Nederduitse, NoordOostelijk Nederlandse en Zuidhollandse dialecten. Zij wijst erop dat met name
Kiparsky (1972) een functionalistische verklaring gegeven heeft voor het
proces van f-deletie in Amerikaans Engels van blanken als beschreven door
Twaddell (1935) en dat van zwarte Amerikanen als beschreven door Labov
(et al., 1969). De verklaring luidt, kort geformuleerd, finale t blijft behouden
in (zwakke) verleden tijdsvormen als heaped en stepped om een bestaand
functioneel verschil in het morfologisch syteem tussen presens en preteritum
te bewaren. Nu kunnen functionele verklaringen, met name als ze een teleologische strekking hebben, niet op ieders instemming rekenen. Knott kiest geen
positie in deze wetenschapsfilosofische discussie en ze ontkent ook niet dat
een functionele verklaring voor de Amerikaans-Engelse data mogelijk zou
zijn. Ze probeert evenwel aan te tonen dat een verklaring voor /-deletie in
functionele termen - ten einde een bestaand morfologisch onderscheid te
handhaven - geen algemene geldigheid kan hebben omdat zo'n verklaring niet
opgaat voor Nederlandse dialecten.
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In plaats van een verklaring in functionele termen opteert ze voor een verklaring in termen van regelmatige en onregelmatige lexicale eenheden binnen
het morfologisch systeem. Onregelmatige "regelmatige" lexicale eenheden in
het morfologisch systeem worden verklaard met een beroep op frequentie,
waarbij woordfrequentie de verbinding vormt tussen onregelmatige en regelmatige morfologie. Knott veronderstelt dat deze nieuwe verklaring wel generaliseerbaar is.
We bevinden ons hier op het terrein van de produktiviteit en de improduktiviteit van morfologische processen en van de relatie van deze twee met
woordfrequentie. Dit dwingt ons - indien al mogelijk - om ons, duidelijker
dan Knott doet, rekenschap te geven van de relevantie van woordfrequentie.
Knott gaat er bij de analyse en de verklaring van uit dat ï-deletie een algemene regel 1 is geweest in alle door haar in beschouwing genomen dialecten, dat
de ï-loze vormen vervolgens behouden zijn in de onregelmatige werkwoordsvormen, maar dat dat ze in regelmatige vormen door een morfologische regel
weer zijn ingevoerd. Zij baseert zich daarbij op 4 dialectbeschrijvingen.
Een Nederduits dialect (Jörgensen 1928) geeft de indicaties voor algemene tdeletie in 3 sing. en 1, 2 en 3 plur. Een Twents dialect (Enschede, Bezoen
1938) lijkt indicaties te geven voor een functionalistische verklaring zoals
Kiparsky beoogde: 3 sing. vertoont t-deletie wanneer de stamvocaal door
verkorting (door Knott in het geval van maken I mak in Ruinen verkeerdelijk
bestempeld als umlaut (p. 88)) en of umlaut (lopen/löp) duidelijk onderscheiden blijft van de stamvocaal van infinitief en 1 sing; zou t-deletie optreden
zonder dat de stamvocaal van aard veranderd was dan zou 3 sing. samenvallen met 1 sing. De eenheidspluralisvormen op -f (1, 2 en 3 plur.) behouden
hun -t, omdat er anders samenval zou zijn met 1 sing, immers hun stamvocaal
vertoont geen wijziging. Knott wijst op het zwakke van deze redenering
omdat, daar in deze dialecten pronominale subjecten wel degelijk voorkomen
(er is geen sprake van z.g. 'pro-drop'), het pronomen of subjectsnomen altijd
disambiguerend werkt, en samenval dus zeker niet letaal zal zijn.
Het Drents dialect van Ruinen (Sassen 1953) geeft indicaties voor het
afwijzen van een functionalistische verklaring omdat 1 sing. gekenmerkt is
door een -e suffix zodat het onderscheid zeker niet verloren zou gaan door tdeletie in de 3 sing.(/ope / loop). Evenwel noch Enschede, noch Ruinen vertonen /-deletie in 1,2 en 3 plur. (inclusief 2 sing. op -t, een oorspr. 2 plur. met
pronomen ie; komt in Enschede voor naast 2 sing. op -s met pronomen du),
1

Aanvankelijk is de formulering veel voorzichtiger en is er uitsluitend sprake van werkwoorden die -t behouden hebben óf later weer toevoegen. Maar op p. 94 wordt definitief in
de bovenvermelde zin gereconstrueerd.
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/-deletie doet zich enkel voor bij 3 sing., die, evenals de 2 sing. vorm op -s,
de verkorte en of umgelaute vocaal vertoont.
Het Hollandse dialect van Oud Beijerland (Opprel 1896) geeft de indicaties
dat echte samenval van 1 sing. en 3 sing. geen bezwaar is - samenval die
voortvloeit uit het feit dat er blijkens de geciteerde vormen geen verkorting en
umlaut optreedt. Er treedt wel een soort reparatie-mechanisme in werking dat
bestaat uit het veralgemenen van het -/ suffix ook in de 1 sing. Dit dialect lijkt
volgens Knott op dat van Ditmarschen doordat /-deletie er optreedt na
obstruenten en niet na sonoranten.
Aan het dialect van Ruinen wordt het belang van de woordfrequentie
gedemonstreerd (het paradigma van zeggen).
Hieronder volgen voorbeelden van relevante vormen in de 4 dialecten, te
weten maken, helpen, lopen (in Ruinen i.p.v. helpen, pakken ter illustratie
van het effect van de alternerende 3 sing. vormen bij maken):
Ditmarschen
Enschede
lsg mo:g h0lb lo:ub ma:k help lo:p
2sg mo:gs h0lbs l0bs ma:ks helps I0ps
3sg mo:g h0lb l0b ma:kt helpt l0p
pi mo:g h0lb lo:ub ma:kt helpt lo:pt

Ruinen
ma:ke pake lo:pe
ma:kt pakt lo:pt
ma:kt/mak pakt I0p
ma:kt pakt lo:pt

Oud-Beierland
bre:k/-t ho:rt
bre:k/-t ho:rt
bre:k/-t ho:rt
bre:ke ho:re

We besteden, voor een artikel over morfologie, betrekkelijk veel aandacht
aan de fonologische regel /-deletie omdat die zo'n cruciale rol bij Knott's
verklaring speelt en omdat, in mijn optiek, de vormen na /-deletie deels
morfologisch geherinterpreteerd zijn.
In wat volgt ga ik eerst in op de verklaring die Knott gekozen heeft. Vervolgens wordt de relevantie van woordfrequentie bekeken waarbij uitgegaan
wordt van de resultaten van (Baayen 1987), daarna wordt Knott's reconstructie van de taaifase die aan /-deletie voorafgaat besproken, en tenslotte wordt
nagegaan of de verklaring generaliseerbaar is naar een andere groep dialecten
die gelegen is tussen enerzijds de "Nederduitse", waar Enschede en Ruinen
deel van uitmaken, en anderzijds het Hollandse Oud-Beijerlands: de Hollandse en Betuwse dialecten. De Betuwse vertonen eveneens vocaalverkorting in
de 3 sing. alsmede /-deletie op grote schaal. Bovendien doet zich /-deletie
daar het sterkst bij werkwoorden voor en dus zouden ook deze dialecten
kunnen passen in het verklaringsmodel van Knott.
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2. De verklaring van Knott
Knott stelt zich tot doel een verklaring te geven voor op zijn minst het dialect
van Ruinen en mogelijk ook voor dat van Enschede (p. 92).
Zij vindt die in de notie regelmatigheid. Een werkwoord is per definitie
regelmatig als het "leaving aside deviations predictable on purely phonological grounds, conforms to the most generally applicable pattern of inflection
within the language..,..the productive one". Een onregelmatig werkwoord
wordt dan door haar gedefinieerd als "one whose pattern of inflection is
found in only a lexically restricted set of items". Dit is natuurlijk gemeengoed, maar zij knoopt daar een uitbreiding van het begrip regelmatig aan vast:
een deel van een onregelmatig paradigma kan wel degelijk regelmatig zijn,
vooropgesteld dat het het meest algemeen toepasbare vervoegings- of
buigingspatroon volgt ("pattern of inflection").
De zaken zo geformuleerd laten evenwel wat onduidelijkheden zitten.
a) Het is niet duidelijk wat er met "meest algemeen toepasbaar patroon" bedoeld wordt, is dat: 1) een morfologische regel, of: 2) morfologische
regels (die voor aanhechting van -t en -e), of is het: 3) het patroon van de
paradigmatische structuur of is er sprake van: 4) een mengvorm?
b) in het geval van 2) en 3) is er sprake van een globale formulering van
dezelfde aard als bij de functionalistische verklaring en dus mogelijk met
dezelfde nadelen. Er wordt verwezen naar andere woordvormen, nu niet
om samenval te vermijden, maar om regels al dan niet toe te passen.
Hoe dat ook zij, Knott lijkt verder met een mengvorm van 1) en 3) te
werken.
Wel karakteriseert ze het "meest algemeen toepasbare vervoegingspatroon"
duidelijk als het produktieve patroon. Verder wordt de gebruikelijke gelijkstelling van produktief = regelmatig en improduktief = onregelmatig gehuldigd.
Het complement: partieel onregelmatig bestaat dus ook. De notie partiële regelmatigheid (ik zou de voorkeur geven aan lokaal regelmatig) wordt gebruikt
om te verklaren waarom -f weer wordt ingevoegd. Uitgaande van de impliciet
gehouden veronderstelling van een continuüm van de Duitse Bocht over
Oostelijk Nederland naar de Zuid-Hollandse eilanden, met dialecten die algemeen -/ in het paradigma deleren, veronderstelt ze dat de betrokken dialecten
ooit op het Ditmarschens leken en ze reconstrueert derhalve alle vormen in 3
sing. en 1, 2, en 3 plur. met -t. Vervolgens werkt /-deletie algemeen: het
Ditmarschense stadium. De "echte" regelmatige werkwoorden krijgen later
volgens Knott weer -t, na dat proces van /-deletie, in het gehele paradigma in
het Enschedees en Ruinens. Dat gebeurt enerzijds op basis van het regel-
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matige patroon bij de zwakke (regelmatige) werkwoorden die bovendien
lokaal regelmatig zijn) en anderzijds op basis van het feit dat -t niet deleerde
na sonoranten in het Ditmarschens en het Oud-Beierlands en dus aan de
oppervlakte kenbaar bleef. Knott generaliseert de situatie in deze twee dialecten naar het Enschedees en het Ruinens.
Onregelmatige vormen verloren ook hun uitgang, maar in dat geval bleef
het daarbij. De algemene, en derhalve produktieve, morfologische regel die
het f-suffïx opnieuw aanhecht werkt immers uitsluitend op regelmatige vormen. Onregelmatige vormen daarentegen worden als hele woorden aangeleerd en opgeslagen en daar heeft een morfologische aanhechtingsregel dus in
de regel geen vat op.
Ook overigens regelmatige werkwoorden kunnen lokaal onregelmatig zijn.
Knott citeert het werkwoord [zegQ] (Ruinen) dat in alle vormen van het
presens de vocaal [S] vertoont maar dat niettemin in de 3 sing. f-loos is terwijl
2 sing. en plur. wel -t hebben. Dat blijkt evenwel in het patroon te passen:
vanwege de hoge frequentie van het werkwoord zeggen in Nederduitse
spreektaal en vanwege de hoge frequentie van de 3 sing. ten opzichte van de
andere persoonsvormen 2 is het aannemelijk dat deze afzonderlijke woordvorm als afzonderlijk lexicaal item is aangeleerd en opgeslagen in het lexicon
en die is dus niet beschikbaar voor een produktief aanhechtingsproces.
Ze sluit zich hiermee aan bij de ideeën van Vincent (1980) en Bybee
(1985). Volgens Vincent zijn woordvormen met een hoge frequentie juist de
woordvormen die het eerst worden aangeleerd, en wel voordat er voldoende
taaldata aanwezig zijn voor de taalleerder om de juiste generalisaties te maken
en dat leidt tot de opslag als afzonderlijk lexicaal item. Er zijn dus woordvormen die zich bevinden in een schemergebied tussen de regelmatige en de onregelmatige morfologie in, en daarbij speelt frequentie als intermediair, omdat
veel onregelmatige woordvormen ook hoog-frequent zijn.
Bybee heeft een praktisch equivalent uitgangspunt: sommige vormen
binnen een paradigma kunnen als apart gelexicaliseerd beschouwd worden,
en dat wordt bepaald door de factoren van onregelmatigheid en frequentie.
Ter bepaling van de verhouding tussen werkwoordsvormen voerde Knott
tellingen uit op een corpus dialogen in Nederduitse literaire teksten. De door
haar gevonden verhouding 3 sing. versus gehele plur. is bijna 6 tegen 1, die
van 3 sing. versus 2 sing. is bijna 5 tegen 1. Knott gaat dus uit van tokenfrequentie, hetgeen te begrijpen is daar tokenfrequentie meest met onregelmatigheid in verband wordt gebracht, en typefrequentie vaak met regelmatigheid.
Zij baseert zich op een telling in directe rede in Nederduits proza uit het midden van de
vorige eeuw. Zeggen heeft er de hoogste frequentie, afgezien van enkele modale en hulpwerkwoorden. Zie overigens voor zeggen op de Noord-Oostveluwe en in Noordwestelijk
Overijssel Bloemhoff-De Bruijn (1982).
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Het is jammer dat Knott de recente frequentie-tellingen betreffende echte
spreektaal voor het Nederlands en een selectie van Nederlandse dialecten niet
kent. Uit den Boogaart (1975) bevat immers een deelcorpus van tegen de
60.000 woorden lopende spraak van dialectsprekers (niet-academici uit de
westelijke dialecten) en De Jong (1979) bevat 60.000 woorden informele
spraak Amsterdams. Daar kan men direct zowel tokenfrequentie als typefrequentie van werkwoordsvormen uit tabel Dl en D2 aflezen.
Men komt dan voor Amsterdamse informeel gesproken taal met betrekking
tot het presens op:
rel. frequentie over alle
werkwoordsvormen
inclusief de nominale

token (n=l 1.344)
lsing
13.08
2sing
10.13
3sing
24.32
plur
8.48
rest ww 43.99

type (n=1849)
7.08
10.49
11.63
8.06
62.74

en voor de informeel gesproken taal van niet-academici op:

rel. frequentie over alle
werkwoordsvormen
inclusief de nominale

token (n=10.150)
lsing
11.39
2sing
6.80
3sing
14.45
plur
5.53
rest ww 61.83

type (n=1964)
7.59
8.30
8.81
5.65
69.65

Neemt men het percentage tokenfrequenties van alle persoonsvormen, dus
niet alleen van het presens, als uitgangspunt dan komt men op (cf. Goeman
1983, noot 5):

lsg
2sg
3sg
plur

westelijke diall.
niet-academici
29.839
17.810
37.867
14.480

Amsterdams
formeel
27.959
14.825
36.019
21.193

A'dams
informeel
23.354
18.083
43.420
15.139

De verhoudingen in reëel gesproken taal liggen dus wel enigzins anders dan
Knott's telling zou doen vermoeden. Waarschijnlijk is de geschreven weergave van spreektaal toch nog te schrijftalig.
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De relatieve tokenfrequenties voor romans en novellen van alle persoonsvormen zijn:
lsg 15.457
2sg 11.546
3sg 58.180
plur 14.831

en daar komen Knott's cijfers dichter bij. Niettemin zijn de verschillen op het
gebied van de afzonderlijke optredens van woordvormen aanzienlijk. De
verschillen tussen morfologische categorien, in casu personen, gezien als
types zijn veel minder uitgesproken. Is de categorie 3 sing. al gezien als
token, en gegeven zijn frequentie, tot het domein van de "onregelmatige"
woordvormen te rekenen, als type gezien lijkt zo'n conclusie niet voor de
hand te liggen. Dan ontlopen de vormen van het presens elkaar niet erg. Maar
uit de type-frequenties blijkt juist tegelijkertijd dat er in het presens maar een
derde van de totale voorraad werkwoorden wordt gebruikt; twee derde van de
werkwoorden wordt dus in andere functies, preteritum, participium en
infinitief, aangewend. In die functies wordt dus een grotere verscheidenheid
aan werkwoorden gebruikt. Dat versterkt het "onregelmatig" karakter van het
presens, en meer speciaal van de sing. vormen.
In ieder geval is het voorbeeld zeggen zeer veelzeggend als voorbeeld van
lokale onregelmatigheid, terwijl het tevens dient als voorbeeld van de rol van
tokenfrequentie. In het spreektaal-corpus van De Jong is de tokenfrequentie
191, waarvan in informele taal 164. Het wordt daarin enkel overtroffen door
de 3 sing. heeft (210, 139) en vervolgens wordt (227) en was, zou en is.
Heeft gedraagt zich precies als zegt,3 overigens niet alleen in Ruinen, maar
in een heel groot Oostnederlands-Westfaals gebied (zie voor de kaart van
heeft: Kloeke (1959) die er bovendien nog 10 contemporaine /ie/-eilandjes
op Nederduits gebied op onderscheidt en 7 Ae/ir-relicten, alsmede 9 heftrelicten uit middeleeuwse bronnen buiten het huidige gebied waar hef gebezigd wordt, en waar nu de vorm het, hat of Mat gebruikelijk is).
Overigens gedragen leggen en liggen zich evenzo: dus [lEX] en [llX] in de
3 sing. Het dialect van Rijssen (Schönfeld Wichers 1983, 39) heeft zelfs
voor de "regelmatige" -t vormen [lsgrjt], [llgrjt], [zegrjt] 2 sing., 1, 2, 3
plur naast lsing. [leya], [ll/ye], [ze^S]. en 3 sing. [lsx],[llX], [Z6X] ,
infinitief [legrj], [llgrj], [ZEgQ]. Het lijkt er dus in dit geval op dat ook de 1
sing. "onregelmatig" is. Dat is gezien de betrekkelijk hoge tokenfrequentie
niet verwonderlijk. Maar er zijn ook gevallen die aan dit mooie patroon doen
twijfelen.
3

Afgezien van de alternantie f-b.
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Voor het landelijk gebied van Enschede vinden we (Bezoen, 40) voor
gapen fya.pm]: 2 sing. Hraps], 3 sing. [yap]. De gebruiksfrequentie van
gaapt 2 sing. en 3 sing. in de beide Nederlandse spreektaalcorpora is evenwel
0. Daarentegen zegt men in de stad Enschede: 3. sing. fya.pt]. In de stad is
evenwel ook gebruikelijk 2 sing. [^a.ps] en het participium fya.pt]. Er is
dus meer aan de hand: Enschede is een industriestad, en de langvocalige
vormen zouden compromisvormen kunnen zijn. In ieder geval wordt hier aan
de voorspelling die voortvloeit uit de koppeling van lokale onregelmatigheid
en tokenfrequentie, niet eenduidig voldaan.
Gegeven de mogelijke verdergaande variabiliteit is er alleszins aanleiding
om verder te kijken en met name te letten op tegenvoorbeelden die in de
inventarisaties van de dialectgrammatica's voor zouden kunnen komen.
Rijssen: het sterke trekken heeft 3 sing. variabel -t. Evenwel de vocaal
wijkt niet af. Sterk [ble.rjkrj], [dre.rjkrj], [kle.rjkrj], [sle.rjkrj],
[Ste.rjkrj], dus met [e.], hebben variabel -t in 3 sing, evenwel de vocaal
wijkt dan niet af, maar [ze.rjkrj] heeft enkel 3 sing. [ze.rjk]. Dingen,
dringen, dwingen, springen, -wringen, zingen hebben geen -f in 3 sing., de
vocaal is dan verlengd en de vorm luidt tegenover 2 sing. [dirjt]: [de.rjk],
etc.
Enschede: fyebrukr)]: 3 sing [ b r u k t ] -waar men * [ b r u k ] zou verwachten, cf. [dukrj] - [dirk] (Bezoen, 39) - gedraagt zich conform de
veronderstellingen omdat het zwak gebleven is. Het sterke blijken, het spijt
me en verwijten hebben resp. [blikt], [spit] en [V9T>it] ( de laatste twee
mogelijk met geminaat [t:] (Bezoen p. 42). Omdat deze woorden enerzijds
niet al te lage frequentie hebben, en anderzijds [at s p i t m l) ] typisch gelexicaliseerd idioom lijkt, zou het in de rede liggen dat deze vormen gerekend
zouden kunnen worden tot de "onregelmatige" en dus de daarbij behorende tloze (resp. geminaatloze) vormen zouden bewaard hebben met afwijkende
vocaal * [l].
Ruinen: de typisch geïsoleerde vorm 3 sing. [Z3Xt] ('het trekt, tocht') bij
een niet bestaande doch reconstrueerbare inf. *[ZU.grj] (Sassen, 112) kan
alleen maar een gelexicaliseerde vorm genoemd worden en heeft niettemin -t.
[ja.gr)] heeft [jag], maar het werkwoord is deels zwak, deels sterk. Hetzelfde geldt voor maken (cf. Goeman 1983, 195) en voor praten, vragen. Het
werkwoord [Vlo.krj] dat in de oostelijke dialecten onregelmatig 4 is, heeft
ondanks die onregelmatigheid, en de daarbij passende vocaal, -t in de 3 sing.:
[Vloekt]. Men zou wegens deze onregelmatigheid [vlcek] verwachten.
4

Oorspronkelijk reduplicerend werkwoord van de derde klasse.
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Maar de overgrote meerderheid van de werkwoorden kan het best gevat
worden onder de klassieke beschrijving: sterke, onregelmatige werkwoorden
waarvan de stamvocaal in 3 sing. afwijkt van die van de infinitief hebben
geen -t. Deze correlatie is, voorzover het die tussen verkorte vocalen en f-deletie betreft, veroorzaakt door een interveniërende variabele: syncope van onbeklemtoonde suffixvocaal. De syncope schept enerzijds de voorwaarde voor
verkorting van de stamvocaal voor de nieuwe eindcluster en anderzijds de
voorwaarde voor deletie van t uit dat nieuwe cluster en dus de reductie van
een suffix tot nul. Vanaf dit moment pas is er de mogelijkheid tot herinterpretatie in morfologisch opzicht. In paragraaf 4 wordt uiteengezet dat syncope
een diffuus verlopend proces is geweest en dat de onderscheiden distributie
van syncope over de onregelmatige en regelmatige verba de liaison is die
maakt dat het nul-morfeem een analoge distributie over deze twee klassen van
werkwoorden heeft.
3. De status van woordfrequentie
Een hoge tokenfrequentie wordt door Dressler (1985,138) veronderstellenderwijs verbonden met produktiviteit, maar hij wijst tegelijkertijd meteen op
het tegendeel; namelijk dat de meest frequente vormen de improduktieve zijn.
Zo zijn in het Frans de pluralia op -aux het meest frequent, terwijl enkel die
op -als produktief zijn. Deze laatste correlatie is in overeenstemming met de
standpunten van Knott en Vincent zoals we die in de vorige paragraaf
aantroffen.
In een principiële bespreking van het verband tussen (im)produktiviteit en
type- en tokenfrequentie wijst Baayen (1987,15) erop dat men er in de praktijk vaak van uitgaat dat een produktief affix met een groot rendement5 een
groot aantal types vertoont. In aansluiting bij Meijs onderscheidt hij itembekendheid (of geheugenbekendheid) en type-bekendheid (regelbekendheid).
Regelmatige woorden kunnen zowel item- als type-bekend zijn. Afhankelijk
van de aard van hun bekendheid kunnen sprekers dus een geheugenstrategie
of een regelstrategie volgen. Hoog-frequente en bekende woorden worden
sneller benaderd via de geheugenstrategie dan via de regelstrategie. Ongebruikelijke gelede woorden kan men zich niet zo snel herinneren, en die zullen
dus via een regelstrategie gebruikt worden. Improduktieve, onregelmatige
woordvormen zullen daarentegen via de geheugenstrategie gezocht worden,
net als ongelede woorden. Volgens Baayen (16) is de tokenfrequentie van een
bepaald type de maat voor de bekendheid en gebruikelijkheid van dat type.
Hoe meer types er zijn met een lage tokenfrequentie, hoe groter de kans is dat
5

Het rendement is het aantal geattesteerde types gedeeld door het aantal potentiële types
(Baayen 1987,13).
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de regelstrategie gebruikt wordt. Types met een hoge tokenfrequentie zullen
over het algemeen als aparte vorm in het geheugen opgeslagen zitten, en
derhalve via de geheugenstrategie toegankelijk zijn.
De verdeling van types over de tokens die enerzijds resulteert uit het taalgedrag en anderzijds afhankelijk is van de taalstructuur kan derhalve uitsluitsel geven over wat regelmatige en onregelmatige vormen en processen zijn.
Een beeld van de onderlinge verhouding van type- en tokenfrequentie van
werkwoordsvormen in informeel Amsterdams en in informeel taalgebruik van
westelijke dialectsprekers is gegeven in de volgende figuur:

Cumulatieve percentages van types van verbale vormen tegen hun tokenfrequentie

.x. Cumulatieve percentages Amsterdams
Cumulatieve percentages Zuidhollands

Deze figuur geeft de cumulatieve verdeling weer van types over tokens en
geeft grafisch een duidelijker beeld dan de twee eerste tabellen die in paragraaf 2 werden gegeven. Tevens wordt zo nog eens duidelijk geïllustreerd dat
de presenspersoonsvormen maar een-derde van alle werkwoordsvormen
omvatten, zoals eveneens in de vorige paragraaf werd uiteengezet.
Bovendien wordt duidelijk dat per geografisch gebied de verhouding met
betrekking tot dezelfde verzameling morfologische vormen enigzins kan uiteenlopen. Extrapolaties voor het Twents op basis van tellingen in het westen,
moeten dus reeds onder enig voorbehoud gemaakt worden; de verhoudingen
blijven wel vergelijkbaar (zie voor mogelijke generalisaties in dit opzicht noot
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14). Jammer genoeg bestaan er geen frequentietellingen voor de Twentse dialecten die kunnen bogen op een vergelijkbare omvang.
4. De reconstructie van de paradigma's door Knott
De volgende vraag die zich voordoet, is of de reconstructie die Knott voorstelt van de fase zonder f-deletie reëel is. Het antwoord moet zijn dat die niet
met de historische realiteit overeenstemt. In tegenstelling tot Knott gaan we
daarbij niet uit van homogeniteit van het gebied van Holstein tot ZuidHolland.
Wat de typologisering betreft is het algemeen bekend dat de oostelijke
dialecten niet tot de Nederfrankische behoren waar de Hollandse, Utrechtse,
Brabantse en Limburgse dialecten wel deel van uit maken.
Vervolgens is het de vraag of de algemene f-deletie die in het Ditmarschens
optreedt wel zo centraal in de argumentatie gebruikt mag worden. Immers het
Ditmarschens ligt aan de periferie van het Nederduits, de oostelijke Nederlandse dialecten sluiten veel nauwer aan. Bovendien is het zo dat aan de westelijke, Nederlandse, kant van deze Nederduitse dialecten zich aan de periferie
eveneens algemene *-deletie voordoet in het paradigma: namelijk in de dialecten van de oostelijke Veluwe en precies in dat gebied doet zich ook algemeen tdeletie bij de zwakke werkwoorden op obstruent in 3 sing. voor 6 . Bovendien heeft Kloeke (o.a. 1959) bij herhaling gewezen op het archaïsch karakter
van de oostelijke dialecten, die daarin eveneens aansluiten bij het Nederduitse
kerngebied. Genetisch gezien zouden Ruinen en Enschede derhalve een ouder
stadium vertegenwoordigen dan het Ditmarschens.
Aangezien er al in beperkte mate in het Middelnederduits sprake is van tdeletie (vooral interconsonantisch 7 ) kiezen we een stadium, evenals Knott,
vóór f-deletie in het paradigma. We kunnen daarvoor als indicator heft
gebruiken, dat door Kloeke (1959, 261) in gedateerde Overijsselse
oorkonden is aangetroffen in het begin van de 14e eeuw naast de
ongesyncopeerde vorm hevet. In het Middelnederduits van de 13e eeuw
komen deze twee typen van vormen, met gesyncopeerde en ongesyncopeerde
onbeklemtoonde vocaal, mét die van andere sterke werkwoorden, eveneens
naast elkaar voor 8.
6

Zie Goeman (1983, 197) voor de f-deletie in eenheidsplur. en kaart 5a voor een
vergelijking van f-deletie in 3 sing. van zwakke en sterke werkwoorden. Het Noordoostelijke gebied van de Veluwe lijkt blijkens Bloemhoff-De Bruijn (1982) een overgangspositie
in te nemen. De status ervan is nog niet duidelijk.
7

Voor het voorstadium, het Oudsaksisch, aanwijsbaar (Holthausen 1921, 80) en al vrijwel
altijd bij 3 sing is<ist.
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Het sterke en zwakke paradigma ziet er op dat moment als volgt uit (Lasch
1974, 224):

lsg
2sg
3sg
plur

sterk
geve 9
gifst gevest
gift geft gevet
gevet

zwak
make
makest
maket
maket

De syncope van de onbeklemtoonde vocaal is in 2, 3 sing. van de sterke
werkwoorden ouder dan de verlenging in open lettergreep, deze laatste blijft
dus achterwege in 2, 3 sing. van de sterke werkwoorden. De nieuwe consonantcluster bewerkt vervolgens bovendien verkorting van de sterke werkwoorden met oorspronkelijke lange vocaal: gripen-gript. In dialecten waar 2,
3 sing. bij de sterke werkwoorden syncope hebben ondergaan bestaan daar al
gauw geen dubbelvormen zonder syncope meer naast (Lasch, 121); bij de
zwakke werkwoorden blijft de -e- veel langer bewaard en is gedurende lange
tijd variabel; daarmee is in overeenstemming dat sekundair dan -e- ook weer
ingevoerd kan worden (Lasch 121 en 226); in de plur. komt syncope van -ebij de sterke werkwoorden maar hoogst zelden voor (p.121).
Entjes (1970, 318) heeft aangetoond dat de volledige syncope in de plur.
vormen te Vriezenveen zich pas betrekkelijk recent voltrokken heeft: in 1848
waren ongesyncopeerde vormen nog gebruikelijk bij lusten, weten, kijken,
hebben, zeggen. Overigens zijn ze bij de werkwoorden met stam op -ski -sx
nog steeds gebruikelijk: [uasket], [vtskat], [basket], [dossket], [ryskat], [•üd.nskat]. Te Winterswijk is na iedere obstruent -et naast -t in plur.
gebruikelijk (Deunk 1977,120) de enkele gevallen dat -et ook in 3 sing. optreedt worden in overgrote meerderheid door Deunk als geheel of gedeeltelijk
regelmatige werkwoorden aangemerkt (111-117). ["üaskan] is zowel in
Vriezenveen als te Enschede ook regelmatig, vandaar dat 3 sing. ook -et kan
hebben. De conclusie moet zijn dat in deze dialecten de syncope zich pas is
gaan doorzetten nadat f-deletie zijn werking begint. Dat vangt in Duitsland na
8

Het is aangetoond dat de ongesyncopeerde vorm in dit stadium nog niet de verlenging
van vocaal in open lettergreep heeft ondergaan.
9

Oorspronkelijk had 1 sing. bij de meeste sterke werkwoorden dezelfde vocaal als 2, 3
sing. Deze situatie is nog te vinden in het Oudsaksisch. De oorzaak daarvan is dat het
suffix lsing -u was en dat de suffixen 2, 3 sing. een -i- bevatten. Nu is er een algemene
distributionele regel dat voor zwakbeklemtoonde t en u in de voorafgaande syllabe i, u en
iu aangetroffen worden, en voor zwakbeklemtoonde a, vindt men e, o en io. Het plur.
suffix en het infinitief suffix bevatten -a-: resp. -ad en -an. Vandaar de tegenstelling in
vocalisme tussen sing. en plur.: gift-gevet . In het Middelnederduits is de 1 sing. reeds
gelijkgetrokken met infinitief en plur.
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het eerste kwart van de 14e eeuw aan (Lasch, 161) en dus na de inzet van de
syncope in 2, 3 sing.
De plur. vormen van sterke en alle /-suffixen van zwakke werkwoorden
staan dus niet in positie om gedeleerd te worden. Er is dus geen sprake van
dat alle werkwoordsvormen oorspronkelijk /-deletie gekend zouden hebben.
Het suffix is er altijd aanwezig gebleven.De doubletten mak I maakt e.d. zijn
recentelijk doubletten van het type mak I maaket geweest.
Overigens staat in de betrokken dialecten /-deletie als fonologisch proces
zwak: het komt overwegend na fricatief voor, en dan nog in veel mindere
mate dan in overige Nederlandse dialecten. Dat komt omdat in een groot aantal nominale woorden -/- niet woordfinaal is zoals in andere dialecten, maar
gevolgd wordt door het suffix -e als het geslacht van het woord vrouwelijk
is.
Bij de werkwoorden worden in het kerngebied later gesyncopeerde
vormen niet gedeleerd. Is /-deletie als proces al voor 1845 tot stilstand
gekomen, en zijn de nominale vormen er derhalve ook gelexicaliseerd? Heeft
de syncope in het Ditmarschens en op de Veluwe zich eerder voltrokken?
Nader onderzoek aan goed lokaliseerbare en dateerbare teksten zou hier
mogelijk uitsluitsel kunnen geven. In ieder geval blijkt uit het staatje dat
Bloemhoff-De Bruijn (1982,158) geeft voor het actieve /-deletiegebied van
de Noord-Oostveluwe, dat het nulmorfeem lexicaal diffuus verdeeld is bij
zeggen en andere regelmatige en onregelmatige werkwoorden; en dat verschilt
per plaats. Vergelijk in dit verband wat aan het slot van paragraaf 2 over de
historische ontwikkeling werd opgemerkt.
6. De generaliseerbaarheid

Zijn de veronderstellingen van Knott betreffende de rol van onregelmatigheid
en frequentie generaliseerbaar naar het andere grote, Zuid-Hollands-UtrechtseBetuwse gebied 10. De vraag is dus of zelfs voor voor de verhoudingen in dit
gebied, die Knott analoog voor de Oostelijke dialecten laat gelden, haar veronderstellingen altijd opgaan. Immers voor dit gebied wordt veelal aangenomen dat /-deletie er, ondanks morfologische factoren, primair in fonologische
termen beschreven moet worden. De vraag is dus of
a) er qua woordklas-onregelmatigheid significant meer /-deletie bij bepaalde
werkwoordsvormen en werkwoorden te verwachten valt.
Een tweede vraag luidt of
b) er, waar er in 3 sing. in dat gebied sprake is van lokale onregelmatigheid
door vocaalverkorting, óók sprake zal zijn van meer /-deletie.
10
Het materiaal is ontleend aan de databasis van het project "Fonologie en Morfologie van
de Nederlandse dialecten op basis van veldwerk' zie Jaarboek 1985.
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Een derde vraag is of
c) er een specifiek effect bestaat van tokenfrequentie bij bepaalde woordvormen met betrekking tot /-deletie.
De antwoorden op deze vragen bepalen of, en en in welk geografisch
gebied men mag spreken van een fonologische regel f-deletie, of van een morfologische regel die een nulmorfeem aanhecht en ten dele ook of men kan
zeggen dat er lexicalisatie van morfologische of fonologische alternanten
aannemelijk is.
a) De vraag zal wat worden aangescherpt ten opzichte van de al te grove
tweedeling van Knott, door een onderscheid te maken bij de werkwoorden in
regelmatige, gedeeltelijk onregelmatige, onregelmatige (sterke) werkwoorden
en onregelmatige preterita op -t, die zeker als gelexicaliseerd mogen gelden en
een hoge tokenfrequentie hebben. Het percentage deletie per werkwoord
wordt als deletie-score gezien.
Gemiddelde deletiescore per groep werkwoorden 3 sing.
regelmatige werkwoorden
gedeeltelijk regelmatige ww.
sterke werkwoorden
onregelmatige pret.

17.286
7.750
18.889
33.143

(n=14)
(n= 4)
(n=27)
(n= 7)

Hieruit blijkt dat er nauwelijks verschil bestaat tussen regelmatige en sterke,
onregelmatige werkwoorden in dit gebied. Er is wel een duidelijk verschil
met de onregelmatige preterita. Dit lijkt eerder met hun hoge tokenfrequentie
samen te hangen. Een bevestiging daarvan zullen we zien onder c). De lage
score van de gedeeltelijk regelmatige werkwoorden zou dan, afgezien van het
lage aantal in ons corpus, kunnen liggen aan hun lage tokenfrequentie.
b) In het Hollands-Betuwse gebied kunnen vocalen voor consonantclusters
verkort worden. Het is denkbaar dat deze lokale onregelmatigheid in het
paradigma de tendentie tot r-deletie versterkt. Omdat ï-deletie van west naar
oost toeneemt, en vocaalverkorting het meest voorkomt in het Zuidoostelijk
gedeelte van het onderzoeksgebied u is het noodzakelijk voor geografische
positie te controleren. Dat is gedaan in (Goeman 1987) door de geografische
coördinaten van ieder dialect als onafhankelijke variabelen naast mate van
verkorting12 op te nemen in een regressieberekening; tevens werd gekeken of
11
Zie voor f-deletie Goeman en Van Reenen (1985), en voor vocaalverkorting en verlenging Goeman en Van Reenen (1985& en 1986).
12

Immers lange vocalen kunnen tot halflang of volledig tot kort verkort worden.
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de sterkte van de verkorting van invloed was. Uit de resultaten blijkt dat noch
verkorting, noch mate van verkorting /-deletie significant beïnvloeden. Deze
lokale onregelmatigheid in het paradigma is in dit gebied dus niet van belang.
c) De vraag of tokenfrequentie van woordvormen samenhangt met de mate
van deletie krijgt een gedifferentieerder antwoord.
Goeman en Van Reenen (1985a) vonden dat voor alle relevante woorden
uit hun corpus (n=136), zowel nominale als verbale, er weliswaar een significante samenhang was tussen de tokenfrequentie van de woordvorm en de
mate van f-deletie in die woordvorm, maar enkel als men uitging van het
corpus Uit den Bogaart (1975): en dan nog was Spearman's rho zeer laag:
0.17. Uitgaande van het corpus De Jong (1979) werd er geen significant
verband gevonden.13
Is het resultaat voor de totale woordvoorraad dus negatief, als men de
werkwoorden afzonderlijk in beschouwing neemt kan men (Goeman en Van
Reenen 1985a) wel een verband tussen tokenfrequentie en r-deletie constateren, maar dan enkel bij de werkwoorden met 3 sing. eindcluster -st en -xt.
Onderdeel van deze groep van 32 werkwoorden in het corpus waren de
onregelmatige preterita die hierboven al besproken werden onder a) (n=7).
Het verband was zeer hoog: rho = 0.759, p < 0.0005.
Krijgt, zegt, legt, ligt, vliegt zijn de 3 sing. vormen die in de hoogste
regionen zitten zowel wat betreft f-deletie als tokenfrequentie. De werkwoorden met eindcluster op ~pt, -kt en -ft vertonen deze relatie niet. De
meerderheid van de woordvormen bestond uit die met clusters op -xt, en
Goeman en Van Reenen zochten de oorzaak van de hogere f-deletie eerder in
het articulatorische vlak, ook al omdat de tokenfrequenües van de werkwoordsvormen uitgesplitst naar -xt, -st, -ft, -kt en -pt niet in verband
gebracht kunnen worden met de lettergreepstructuur-clusters als type (p. 40).

1

De tokenfrequenties voor de betreffende twee corpora hingen, zoals men mag verwachten, wel significant samen. Het lijkt er dus op dat het corpus Uit den Boogaart en het
corpus De Jong steekproeven zijn die uit dezelfde populatie getrokken zijn. Dit maakt dat
men toch wel enig recht heeft om te generaliseren over woordvormen naar de dialectpopulatie waar ook de Twentse dialecten deel van uitmaken, ondanks de terughoudendheid
die aan het eind van de paragraaf 3 over woordfrequenties werd betracht.
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Cumulatieve percentages van
typefrequentie bij xt/st-werkwoorden en van
t-deletie bij xt/st-werkwoorden tegen de tokenfrequentie

•~ Cumulatieve
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clusterfreqentie
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50

100
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tokenfrequentie

Dit blijkt ook als we de distributie van types over tokens van clusters en van /deletie in werkwoorden met die clusters met elkaar vergelijken.
De twee cumulatieve distributies zijn duidelijk verschillend van aard. In het
geval van /-deletie bij werkwoorden vertoont de distributie van type over
token een patroon (veel types met een lage tokenfrequentie) dat op de patronen lijkt van de frequentie-distributie van gelede woorden die op regelmatige
wijze gevormd zijn (vgl. Baayen 1987,16); dat is natuurlijk te verwachten bij
een proces dat algemeen in termen van een regel beschreven wordt. De
distributie van monosyllabische slotclusters volgt het patroon (naar verhouding minder types met lage, en meer types met hoge tokenfrequentie) dat
kenmerkend is voor ongelede lexicale elementen die als afzonderlijke
eenheden in het lexicon zijn opgenomen: de morfeemstructuur of lexicale
syllabestructuur behoort per definitie tot het lexicon.
Goeman en Van Reenen beschouwden de tokenfrequentie dan ook eerder
als een factor die de tendens tot deletie versterkte (t.a.p. 8). Enkel in de bovenste regionen lijken de twee verdelingen parallel te lopen. Slechts een zeer
beperkt aantal werkwoorden zou, in het Hollands-Betuwse met betrekking tot
/-deletie een gelexicaliseerd karakter kunnen hebben en derhalve vanuit morfologisch gezichtspunt bekeken een gelexicaliseerd nul-morfeem vertonen.
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Onze conclusie is dus in die zin negatief dat de generaliseerbaarheid van de
rol van woordfrequentie als indicatie van onregelmatigheid sterk geclausuleerd moet worden. Ten eerste is die veronderstelling niet generaliseerbaar
naar alle dialecten en ten tweede is het niet zozeer een zaak van uitsluitend
tokenfrequentie alleen, maar gaat het vooral om de verhouding van type en
token.
8. Conclusies
1. In de niet-perifere Oostelijke dialecten lijkt frequentie wel een rol te
spelen, maar op een enigzins andere manier dan Knott voorstelde. Laagfrequente woordvormen lijken, als er al gesyncopeerd is, f-deletie te weerstaan. Dit lijkt te sporen met de bevindingen van Goeman en Van Reenen
voor een ander gebied. Hun resultaat lijkt wel generaliseerbaar naar de
oostelijke dialecten.
2. De veronderstellingen van Knott zijn niet generaliseerbaar naar de Hollands-Betuwse dialecten. Niet wat betreft het algemene onderscheid regelmatig-onregelmatig, ook niet wat betreft lokale onregelmatigheid, en
bovendien niet zonder meer wat betreft de tokenfrequentie.
3. Voor de niet-perifere Oostelijke dialecten blijft gelden dat het onderscheid
regelmatig en onregelmatig een rol speelt bij de opbouw van het werkwoordsparadigma. Er is geen sprake van f-deletie in het paradigma, noch
van ^-invoeging. Afhankelijk van het theoretisch kader waar men van
uitgaat is er ofwel sprake van aanhechting van een nul-morfeem door een
morfologische regel met een beperkt bereik ofwel opname van de
suffixloze vorm in het lexicon14. In dat geval is minimaal een deel van het
morfologisch paradigma gelexicaliseerd. In het kader van de Lexicale
Fonologie zal men zeer ver gaan in de beregeling via mineure regels van
onregelmatige paradigmatische verschijnselen en dus kiezen voor de eerste
mogelijkheid. Als men daarentegen het standpunt huldigt dat men het
taalgedrag een meer directe rol wil laten spelen bij de verklaring van taaiverschijnselen zai men eerder kiezen voor de tweede mogelijkheid.
4. Het klassieke beschrijvingsmodel: geen * in 3 sing. indien de vocaal
afwijkt van die van de rest van het paradigma vindt een duidelijke plaats in
een model dat veel ruimte voor lexicalisatie van paradigma's laat,
bovendien is het globaal karakter van de beschrijving dan betrekkelijk
onbelangrijk geworden en hoeft de verklaring niet noodzakelijk functionalistisch te zijn.
P.J. Meertens-Instituut K.N.A.W.
14

De laatste mogelijkheid werd reeds eerder door mij (1983) voorgestaan. Het onregelmatig karakter van de vormen en de frequentiegegevens weerspreken deze keus niet
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De genitief meervoud in het Oudnederlands
J. van Loon
Een van de meest intrigerende feiten in onze taalgeschiedenis is het totale
gebrek aan Nederlandse teksten van vóór de dertiende eeuw, in een gebied
dat met belangrijke centra als Saint-Amand, St.-Omaars, St.-Baafs, St.Truiden, Utrecht enz. nochtans rijkelijk deel moet hebben gehad aan het
Europese geestesleven sedert de negende eeuw. In tegenstelling tot de ons
omringende Westgermaanse dialecten als Oudsaksisch, Oudhoogduits,
Oudengels zal het daardoor wel voor altijd onmogelijk blijven, een afgeronde
vormleer van het Oudnederlands te schrijven. Dat betekent echter niet dat
onze kennis van de Oudnederlandse morfologie niet uitgebreid zou kunnen
worden. Vele vaststellingen wachten nog op ontsluiting in het Toponymisch
Woordenboek van Maurits Gysseling, die in deze bijdrage over het formans
van de genitief meervoud een zoveelste erkenning moge vinden van zijn
reusachtige prestaties voor de historische neerlandistiek.
1. De afslijting van de heldere vocalen
Het meest typerende verschil tussen Oud- en Middelnederlands is de teloorgang van de heldere vocalen in onbeklemtoonde lettergrepen. Toch is over
die breuk, die geleidelijk moet zijn ontstaan, niets in detail bekend. Het proces had met zekerheid reeds omstreeks 1200 zijn beslag gekregen, aangezien
de dan inzettende Middelnederlandse tekstoverlevering geen enkel spoor van
heldere morfeemuitgangen meer vertoont. In het vergelijkbare Oudhoogduits,
waar deze feiten het best bekend zijn, stelt men met het begin van de tiende
eeuw een sterk verval vast van de oorspronkelijk heldere vocalen in onbeklemtoonde lettergreep1. Om begrijpelijke redenen hebben de distinctieve
flexievocalen zich daarbij langer weten te handhaven dan niet-semantisch
functionele vocalen in andere posities. Omstreeks 1000 waren ze voor de
Duitser Notker van St.-Gallen nog levend taaigoed. Voor het Oudnederlands
zijn we als gezegd op de studie van de plaatsnamen aangewezen, die echter
door hun propriaal karakter, d.i. de reeds vlug intredende verbleking van de
etymologische betekenis, uiteraard slechts tweedehands bewijsmateriaal leveren. We excerpeerden daartoe uit het eerste deel (letters A tot M) van het Toponymisch Woordenboek alle plaatsnamen met een oorspronkelijke genitief
meervoud uit Vlaanderen, Brabant, Antwerpen en Limburg. In meerderheid
bleek het te gaan om namen met een /«g-suffix. Voor de periode 950-1000
(voor de periode van 900 tot 950 zijn er opvallend veel minder attestaties)
1

W. BRAUNE/W. MITZKA, Althochdeulsche Grammatik (Tübingen 1959), p. 65.
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noteerden we 7 gevallen met behoud van het a-formans (type Caningahem),
22 met een verdofte vocaal (type Idingehem, Thrassaldingehem, Evergehem
enz.). In de periode tot 900 zijn daarentegen gevallen met verdoffing praktisch onbestaande. Ze beperken zich tot volgende toponiemen: 844-64
Morningehem, 868 Makingeheim, Geveringeheim, Amolringeheim, Thisingheim, 9e eeuw Hatingem. Ze komen vrijwel zeker voor rekening van
kopiisten uit latere eeuwen. Na het jaar 1000 verdwijnen de genitiefmorfemen
in plaatsnamen vrijwel volledig. In zuidwestelijk en vooral Frans-Vlaanderen
verschijnen nog wel zeer laattijdig spellingen als 1119 Gomelingaham, 1176
Lidingahem 1170 lblingahem enz., maar een vergelijking met oudere varianten als 1075 Gomelingehem 1085 Liedengehem enz. toont aan dat -a- toen al
geen morfeem meer was, maar de weergave van een open sjwa2.
Buiten dat Zuidwestvlaamse gebied noteerden we vrijwel exhaustief
volgende vormen met behoud van het genitiefmorfeem na het jaar 1000:
1000-1050Getakoton = Getokoton (bij Helmstedt),
Amutheria uualda (Emmerwold),
Bedorouualda (Bedum; alle oorkonden uit Werden);
1020
Rothalmingahuson (bron: Karoli Vita Meinwerci);

1015-25 Hoddingahusun, Emingarothe, Halogokircan, Heingahusun,
1033-50
1046
ca. 1050
1052
1063
1068
1089
ca. 1100
ca. 1100
1112
1116
ca. 1140
1144
ca. 1150
1174
1219
2

Liudulfingaroth (Karoli Vita Meinwerci);
Liefburgahusoro marcon, Netteppero marcon (Werden);
Agastaldaburg (Hazelberg, Gelderl.; oork. uit Arras);
Rolinkhusaro marca (Werden);
Luopanheldero marko, Angerohuson, Lindthorpero marko (alle
drie uit Werden);
Spirnerauualt = 1148 Spirnerawalt (Spaarnwoude; bron: Echternach);
Magadabwgensis;
Hadiggaland (Meetkerke);
Linuurthurouualda, Bedara uualda, Heuunorouualda, Stedarauualda, Emuthero uuald (alle prov. Groningen; bron: Werden);
Ambraueld (Aam bij Eist, Gelderl.; oork. uit Arras);
Taleuangero marca (Thalfang bij Trier);
Atingohoua (Etikhove; oork. uit Cambrai voor Liessies);
Thuringa vlit (Beveland?);
Rameshemeroherthi (bij Siegburg?; oork. uit Vilich);
Francanouordi (Karoli Vita Meinwerci);
Monacawerve (Munkewerve, Zeeland);
Munecareda (Monnikerede, Zeeland).

Zie C. TAVERNIER-VEREECKEN in Handel.Kon.Comm.TopDial. 22 (1948), p. 75-88.
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Bij de lijst zijn een drietal vaststellingen te maken:
1) In enkele van de genoemde gevallen is zeker geen sprake meer van een nog
levend genitiefmorfeem. In Monacawerve en Munacareda is -a- gewoon weergave van de open sjwa. Bij de stadsnamen Francanouordi en Magaddburgensis gaat het om een gefixeerde oude spellingtraditie. Reeds in 941 en 947
komen trouwens reeds verdofte vormen voor als Vranconevurt en Franconefurt. De toestand is vergelijkbaar met het grote aantal Vlaamse ingehemverdoffingen uit de tweede helft van de tiende eeuw (cf. supra). Er mag
bijgevolg aangenomen worden dat het genitiefmorfeem bij die oude namen
reeds omstreeks 950 volledig was geneutraliseerd, maar nog lange tijd in
verzorgde spreektaal of wat archaïscher taairegisters beschikbaar bleef. Het is
wellicht dan ook geen toeval dat nogal wat toponiemen uit de lijst (die uit
1020 en 1015-25) uit een literaire bron komen, de Karoli Vita Meinwerci.
2) De verdoffing van het genitiefmorfeem in de tiende eeuw gold enkel zeer
oude en dus niet langer etymologisch gemotiveerde plaatsnamen. In gewone
syntagma's bleef het morfeem echter tot laat in de elfde eeuw produktief. De
Duitser Notker maakte er omstreeks 1000 nog volop gebruik van en ook de
auteur van de Vita Meinwerci zou zijn toponiemen wellicht morfologisch niet
correct hebben kunnen archaïseren, mochten de genitiefmorfemen uit zijn
moedertaal zijn verdwenen. Een andere aanwijzing is in de lijst zelf te vinden.
De meerderheid van de daar geciteerde gevallen zijn blijkens hun spelling nog
op te vatten als synchroon ontstane syntagma's, niet als (aan elkaar geschreven) samenstellingen (Luopanheldero marko, Taleuangero marca enz.). Het
betreft bijgevolg zeer recent gevormde, doorzichtige woordgroepen met een
nog produktief genitiefmorfeem.
3) De meeste voorbeelden met laattijdig behoud van het genitiefmorfeem zijn
afkomstig uit Duitse scriptoria (Werden, Echternach, Vilich). Zulks staat in
geen enkele geografische verhouding tot het overige materiaal in Gysselings
Woordenboek. Die vaststelling kan suggereren dat de verdoffing van de
genitiefuitgang in de Nederlanden vroeger heeft plaatsgevonden dan in het
Duitse taalgebied. Een aantal in tijd en qua vorm goed vergelijkbare toponiemen uit de Nederlanden lijken trouwens in die richting te wijzen:
1047 Hascreold (Asserhout, Asse);
1063
Velsereburc (3x; Velzen), Rinsateruualt, Ascmannedilf (Assendelft);
1083 Waldmannevenna (bij Leiden?), Radenburgarebroke (Roomburgerbroek), Siuuirdingelant (bij Akersloot);
1105-20 Scepelingheberche (Schepelenberg, Beverwijk).
Het nog weinig afgesleten uitzicht van deze namen geeft de indruk dat ze
niet lang tevoren zijn ontstaan. Dat daarnaast nog tot ca. 1100 namen zijn
overgeleverd met wellicht intacte genitiefformantia zoals Hadiggaland, Atingo-
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houa, Agastaldaburg, Ambraueld is daarmee uiteraard niet in overeenstemming. Het is weinig waarschijnlijk dat ze nog recenter zouden zijn gevormd
dan de eerder genoemde en daaraan het behoud van het morfeem te danken
zouden hebben. Of dienen we te veronderstellen dat de heldere uitgangen in
zuidelijke dialecten iets langer bewaard zijn gebleven? Met uitzondering van
Hascreold (Asse) zijn immers alle geciteerde voorbeelden met verdoft suffix
Hollands.
Besluitend kan men zeggen dat het genitiefmorfeem in onze oudste en
etymologisch niet meer begrepen plaatsnamen reeds omstreeks 950 was verdoft, maar in verzorgde taairegisters nog lange tijd als 'gekleurd' foneem
bewaard bleef, zonder echter nog over morfemische status te beschikken. In
niet-propriale contexten, waar de meervoudsgenitief op -o of -a om syntactische redenen noodzakelijk bleef, zou hij echter pas omstreeks 1100 voorgoed zijn verdwenen.
2. Hetformans van de genitief meervoud
De gangbare uitgang van de genitief meervoud was in het Oudgents en het
Oudwestvlaams -o". Gysselings Woordenboek staaft zulks met tientallen
voorbeelden van het type Addingahem (d.d. 840), Astenneria mariscum
(856), Bagingatun (810-812). Hetzelfde mag op grond van een weliswaar
niet zo rijke overlevering verondersteld worden voor Holland en Zeeland (zie
kaart). Aan de oostrand van ons taalgebied, tussen Maas en Rijn, werd
daarentegen volgens het getuigenis van de Oudnederfrankische Psalmen zoals
in het Oudhoogduits het suffix -o gebruikt: hando,fetheraco,
leono,
uuidouuano enz.4 Het ligt bijgevolg voor de hand dat de belangrijke isomorf
tussen o- en a-uitgangen ergens tussen Schelde en Maas zijn beloop moet
hebben gehad. Zoals op de bijgevoegde kaart is af te lezen, is het aantal
overgeleverde plaatsnamen voor dat gebied ongelukkig genoeg slechts een
fractie van het materiaal waarover we in West- en Oost-Vlaanderen beschikken. Het vaststellen van de isomorf wordt bovendien gecompliceerd door het
feit dat a- en o-vormen er blijkbaar willekeurig door elkaar zijn gebruikt, een
situatie die veelvuldig is geattesteerd voor het aangrenzende Nederduits: 943
Bergarahuson = lOe-lle eeuw Bergarohuson, ca. 1000 Getokoton = ca.
1100 Getakoton, 820 Mimigernaford = 10e eeuw Mimigernoford e.v.a. Deze
hybridische morfologie komt ook voor in de rijke Oudsaksische tekstover-

3

J. MANSION, Oud-Gentsche Naamkunde ('s-Gravenhage 1924), p. 282.
P. TACK, Proeve van een Oudnederfrankische grammatica. Gent 1897.
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DE GENITIEF MEERVOUD IN
OUDNEDERLANDSE
PLAATSNAMEN
A : uitgaand op -a
0 : uitgaand op -o
- - - - : huidige umlautsisofoon in
'groen, zoeken'
(voor Oost-Vlaanderen werd per plaats slechts
één excerpt ingetekend, elders zijn alle varianten gekarteerd; westelijk Vlaanderen is niet
opgenomen omdat het een homogeen a-gebied
is.)
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levering5. Men vermoedt dat de autochtoon Saksisch-Friese vormen op -a er
gaandeweg door een Frankisch superstraat met -o zijn verdrongen.
2.1. Dezelfde invloed is ook duidelijk merkbaar in volgende exhaustieve lijst
voorbeelden uit het noordoosten van ons taalgebied (zie tevens kaart):
793
Bidningahusum =796 Bidningahem =805 Bidingahem (bij Hattum?)
9e eeuw Fresionouuic (Vreeswijk; Utr.),
Lonora laca (Loenersloot; Utr.),
Hamalando (Hameland; ten o. van Geld. IJsel),
Fengrimahuson (bij Maurik? Geld.; alle vier uit Utrecht);
892
Watlarero marca (oostel. Betuwe?),
Waganleisero marca (id.?),
Duuelero marca (Duffelgouw, Nijmegen; alle drie uit Lorsch);
944
Fulnaho (Vollenhove, Overijsel; oork. uit Utrecht; fulana 'der veulens');
1046 Agastaldaburg (Hazelberg, Lochem; oork. Utrecht);
eind l l e eeuw Ambraueld (Amerveld, Eist, Gelderl.; oork. Arras),
Stedarauualda (Steerwolde, Gron.; oork. Werden);
ca. HOOHeuunorouualda (bij Ezinge, Gron.),
Linuurthurouualda (Liuwerderwolde, Hoogkerk),
Bedarauualda = 1000-50 Bedorouualda (Bedum, Gron.).
Laatstgenoemde vier vormen van ca. 1100 zijn alle afkomstig uit het scriptorium van het Westfaalse Werden, de drie Oostbetuwse gevallen van 892
(twee zijn niet precies te lokaliseren) werden geschreven in het Rijnfrankische
Lorsch. Een vergelijking met de a-genitieven uit de lijst wettigt de indruk dat
deze laatste wellicht de autochtone vormen zijn. Het niet lokaliseerbare
Fengrimahuson (niet ingetekend) zou, indien het althans een genitief bevat,
eveneens in dat beeld passen. Hoe eenvormiger ons dat beeld na afweging
van de bronnen overkomt, des te frappanter blijkt de 9e-eeuwse vorm Fresionouuic in het midden van Nederland. De zwakke genitief op -ono stamt
namelijk niet uit een Duits scriptorium, maar uit Utrecht. Wat de plaatsnaam
qua spelling nog onverdachter maakt, is dat de goederenlijst waarin hij voorkomt, nog een aantal andere plaatsen vermeldt met het genitiefmorfeem -a:
Lonora laca, Suattingabvrim, Ualcanaburg, Scranaholt, Uagarafelda (alle in
Holland?) en het reeds genoemde Fengrimahuson. De afwijking te beoor5

F. HOLTHAUSEN, Altsdchsisches Elementarbuch (Heidelberg 1921), p. 92. Voor de afwisseling tussen a-, o- en e-uitgangen in het Oudsaksisch zie Thomas KLEIN, Studiën zur
Wechselbeziehung zwischen altsachsischen und alihochdeutschen Schreibusus und ihre sprachund kulturgeschichlliche Bedeutang, Göppingen 1977. Ik dank T. Goeman voor deze
verwijzing en enige andere opmerkingen bij de tekst.

92

Genitief in Oudnederlands

delen als een geval van migratie (cf. Atingohoha hierna) zou, gegeven de
etymologie 'wijk der Friezen', enkel nog meer bevreemden.
2.2 Voor het huidige Belgisch grondgebied noteerden we exhaustief alle
genitiefvormen met -o en -a ten oosten van Schelde en Dender benevens alle
met -o ten westen van die lijn6:
830
Bettingaheim (Bettegem, Zellik; geschreven door de Duitser
Einhart!);
866
Tisingdbeim (sic; Diesegem, Mortsel; uit Lobbes);
946
Walahem = 987-91 Walaham = ca. 1070 UUalaham = 1197
Walahem (Walhain-Saint-Paul; uitgaande van Gembloux);
966
Idrengoham (Iddergem, O.-Vl.), Ippingohaim (Eppegem, Brab.;
keizerdiploma voor Nijvel);
980
Guodengohouo (Guigoven, Limb.; bissch. van Luik voor Gent);
1116
Atingohoua (Etikhove, O.-Vl.; bissch. Cambrai voor Liessies).
Het kaartbeeld dat aldus wordt verkregen, is evenmin erg duidelijk. Indien
we de gegevens interpreteren in het licht van de moderne dialectgeografie, dienen zich twee mogelijkheden aan. In de veronderstelling dat -a in het viermaal
genoemde Walahem/Walaham aan Romaanse invloed is toe te schrijven, zou
men geneigd zijn de dialectgeografïsch zo belangrijke Dender-Schelde-lijn als
isomorf tussen a- en o-dialecten te beschouwen7.
Indien we het geval Walaham wel in rekening brengen, moet een veel oostelijker isomorf overwogen worden, eventueel de Getelijn of zelfs de Oostlimburgse isofonenbundel boumlboom, stein/steen*. Voor die oostelijker ligging
pleiten m.i. twee argumenten.
Er is vooreerst het door J. Lindemans geconstateerde feit dat namen van
het type -ingo/inga + heim op een opvallende manier in het oude cultuurgebied tussen Gete en Maas ontbreken9. De westelijk daarvan optredende ingaheem-namen vormen m.a.w. de uitlopers van het grote blok Vlaamse
ingaheem-namen en zijn dus misschien de directe neerslag van een landname
door een zelfde dialectgroep.
Zeer uitzonderlijk wordt -o ook aangetroffen in twee Noordfranse toponiemen: 1119 Berganohouo (Bergueneuse, Arras), 899 Bouingolo (Bouveneuü, Valenciennes). Wellicht gaat
het om kopiistenfouten of Romaanse insluipsels?
Over het belang van die lijn: J. VAN LOON, Historische fonologie van het Nederlands
(Leuven 1986), p. 70.
8

De isoglossen 8 en 12 op de kaart in J. GOOSSENS, Niederlandische Mundarten vom Deutschen aus gesehen. Niederdeutsches Wort 10 (1970), p. 61-80.
J. LINDEMANS, Toponymische verschijnselen geografisch bewerkt (Nomina Geographica
Flandrica V, 1) (Brussel 1940), p. 13.
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Bij de drie Vlaamse voorbeelden met o-genitief is waarschijnlijk te maken,
dat het gaat om Duitse beïnvloeding. De vormen Idrengoham en Ippingohaim
komen namelijk voor in een oorkonde van 966, uitgaande van de Duitse
keizer Otto II. Voor het geval Atingohoua kan worden ingeroepen dat het pas
in 1116 voorkomt, op een ogenblik dat het genitiefmorfeem waarschijnlijk
niet meer produktief was (cf. de beschouwingen onder 1) en -o- bijgevolg de
weergave zou kunnen zijn van de dan reeds ingetreden sjwa. Dit bezwaar
verliest echter veel van zijn waarde door het feit dat de Laatoudnederlandse
sjwa vrijwel nooit met o, maar zeer vaak met a wordt weergegeven.
Dat de -o- van Atingohoua oorspronkelijk kan zijn en dan aan Oostlimburgse of zelfs Duitse invloed moet worden toegeschreven, krijgt onverwacht
steun vanuit een geheel andere hoek. In zijn rijke studie over de Oudenaardse
oorkondentaal heeft M. Hoebeke erop gewezen dat de dorpsnaam Etikhove
een voor dat dialectgebied merkwaardige secundaire umlaut [a.] > [e.] vertoont10. Op grond daarvan (en tevens op grond van het afwijkende vocalisme
in de naam van het aangrenzende Nukerke) speculeerde Hoebeke, dat beide
dorpen "op een gegeven ogenblik een sterke immigratie van meer Brabants
getinte gebieden uit hebben gekend". Onze morfologische analyse blijkt hem
in zijn gedurfde hypothese niet alleen te bevestigen, maar laat toe nog een
stap verder te gaan. De oostelijke invloed die in het o-formans is waar te
nemen dateert denkelijk van vóór 1047, toen de Vlaamse graaf de mark
Ename aan het Duitse Rijk had weten te ontfutselen. En aangezien vermoed
wordt dat de rijksburcht Ename omstreeks 973 door markgraaf Godfried de
Oude uit de Moezelstreek werd opgetrokken11, gaat het bij de migranten wellicht zelfs niet om Brabanders, maar om Duitsers. Deze veronderstelling zou
tevens kunnen verklaren waarom nog in 1116 een genitiefmorfeem in
Vlaanderen intact is overgeleverd. Zoals boven werd uiteengezet, zijn er
aanwijzingen dat de heldere morfeemuitgangen in het Duitse taalgebied langer
dan te onzent bewaard zijn gebleven.
We kunnen besluiten dat in het grootste deel van de Nederlanden -a het gebruikelijke morfeem voor de meervoudsgenitief is geweest. Zuid-Oost-Limburg lijkt blijkens het toponiem Guodengohouo (d.d. 980) morfologisch eerder aan te sluiten bij het dialectgebied van de auteur van de Nederfrankische
Psalmen. Het enige raadselachtige geval blijft Fresionouuic in de provincie
Utrecht, Gaat het om een geïsoleerd geval, b.v. als stichting vanuit het
keizersgezinde Utrecht, of betreft het de meest westelijke uitloper van een
Gelders-Noordbrabantse o-wig in het overigens homogeen a-reflecterende
Oudnederlands?
10

M. HOEBEKE, De Middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde (Gent 1968), p. 254.

11

M. HOEBEKE, O.c, p. 3-4.
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Voor dit Oudnederlands kunnen dan met quasi-zekerheid volgende genitiefvormen gereconstrueerd worden: daga, worda (a-stammen), lambira/lembira
(iz-stammen), hirdia (/a-stammen; vgl. 814-40 Gothemia ogian), bodana (nstammen; vgl. 9e eeuw Ualcanaburg, 944 Fulnahó), hira en thera bij de pronomina enz. Men zou de analogie echter te ver drijven door met Mansion uit
de genitiefuitgang -a zomaar af te leiden dat "de uitgang van den nom.sg.
msc. der n-stammen wel degelijk op -a moest eindigen"12. Die correspondentie is er weliswaar in het Oudhoogduits (hano: hariönó) en het Oudengels
(hona: honend), maar is geenszins dwingend. Men vergelijke Gotisch hana:
hananêcn Oudijslands hani: hana 'haan: der hanen'. Welke eindvocaal men
bij de Oudnederlandse mannelijke n-stammen moet aannemen, lijkt me in de
eerste plaats afhankelijk te zijn geweest van de uitgangen bij de vrouwelijke
en onzijdige n-stammen. In alle Germaanse dialecten stelt men namelijk een
strikt onderscheid vast tussen de nominatiefuitgang van de mannelijke n-stammen en die van de vrouwelijke en onzijdige13:
n-stammen:
Gotisch:
Oudnoors:
Oudhoogduits:
Oudsaksisch:
Oudengels:

mannelijk
hana
hane
hano
hano
hona

vrouwelijk
tuggö
tunga
zunga
tunga
tunge

onzijdi
hairto
hiarta
herza
herta
heorte

De veronderstelling is dan dat een Oudnederlandse nominatief op -a (hana,
boda, menniska enz.) slechts denkbaar is indien de vrouwelijke en onzijdige
zwakke substantieven over distinctieve formantia beschikten, b.v. tunge en
herte. Indien deze laatste echter op -a uitgingen, dan is een Oudnederlandse
nominatief op -o bij de mannelijke n-stammen het waarschijnlijkst. Dat is
trouwens ook de uitgang die men vrijwel steeds bij onze oudste mannelijke,
spijtig genoeg ook gelatiniseerde, persoonsnamen aantreft: Abbo, Bovo,
Poppo enz.14 Wie met Mansion aanneemt dat de Oudnederlandse mansnamen
op -a systematisch zijn gelatiniseerd (of gefrankiseerd) tot namen op -o, moet
kunnen verklaren waarom b.v. in de Annales Blandinienses en Elnonenses13
namen als Arno (abt van Saint-Amand) en Milo ('philosophus') wel zouden
12

J, MANSION, Oud-Gentsche Naamkunde ('s-Gravenhage 1924), p. 291. Kritisch daartegenover: C. TAVERNIER-VEREECKEN, Gentse Naamkunde van ca. 1000 tot 1253 (Brussel
1968), p. 177-178.
13

E. PROKOSCH, A Comparative Germanic Grammar (Baltimore 1938), p. 249-250.

14

J. MANSION, O.c, p. 291.

15

P.GRIERSON, Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand (Brussel 1937),
passim.
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zijn aangepast, die van Hatta (abt van St.-Vaast en Sint-Pieters) en Beda
(Venerabilis) echter niet. M.a.w. namen op -a in ons Oudnederlands namenmateriaal verwijzen met alle waarschijnlijkheid naar Engelsen, Friezen, eventueel ook Oostgermanen.
december 1986
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