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*

De lexikale leemte als verklaringsprincipe

Hoewel taalverandering in veel gevallen door ontlening tot stand komt, wordt aan
dat soort veranderingen naar verhouding weinig aandacht besteed. In de regel
worden die veranderingen onderzocht waarvan aangenomen kan worden dat ze
(ook) een gevolg kunnen zijn van een interne, autochtone ontwikkeling, binnen een
bepaald min of meer homogeen taalsysteem; vgl. de bundel Aspecten van
taalverandering (Koefoed-Van Marle 1978). Het strikt formele begrippenapparaat
dat daarbij vaak gehanteerd wordt, illustreert dat ook. Op dit punt verschilt bijv. de
generatieve diachrone taalkunde van de dialektologie (en de sociolinguistiek) waar
juist steeds veel aandacht bestaan heeft voor het verschijnsel ‘ontlening’ en in het
verlengde daarvan, voor externe faktoren van taalverandering. Dat hangt ongetwijfeld
samen met het feit dat in de dialektkunde vanouds bij taalonderzoek één bepaalde
sociale komponent nooit heeft ontbroken, te weten de geografische.
De Nederlandse dialektkunde heeft aan de diskussie over de oorzaken van
taalverandering een belangrijke bijdrage geleverd. Ik herinner bijv. aan de kontroverse
Leiden-Amsterdam, gepersonifieerd respektievelijk door Kloeke en Hellinga, die
y

zich afspeelde rondom de vraag of de diftongering van /y:/ → /ö /, en eventueel ook
de daaraan voorafgaande palatalisering van /u:/ → /y:/, een autochtone
Amsterdams-Hollandse ontwikkeling geweest is, dan wel een gevolg van ontlening
uit Antwerpen, door bemiddeling van de tienduizenden Zuidnederlandse emigranten
die op het eind van de 16de eeuw naar het Noorden vluchtten en daar in de steden
meestal een vooraanstaande rol gingen spelen (Briels 1978).
Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek van Kloeke is echter dat naar de
korrelatie tussen het kulturele overwicht van Holland over de andere gewesten en
het voorkomen van bepaalde taalverschijnselen daar. Zijn konklusie was dat overal
waar /u:/ als /y:/ gerealiseerd wordt (bijv. huus, muus), dat een gevolg is van
Hollandse invloed. Die laatste is dus eigenlijk de verklaringsgrond. We zien Kloeke
dan ook voortdurend op zoek naar bewijzen van die Hollandse invloed, en meestal
vindt hij die ook wel, al blijft het wel eens een kwestie van appreciatie. Hedentendage
is zijn opvatting over streven naar superioriteit, dat tot
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ontlening aan een hoger geacht milieu leidt, algemeen aanvaard (Kloeke 1927:
10-11) en door recente hertoetsing nog beter gefundeerd (Gerritsen-Jansen 1979).
Volgens een andere opvatting van Kloeke verloopt een klankverandering door
ontlening steeds woord voor woord en in het ene geval sneller dan in het andere,
zodat de klankverandering bij het ene woord in geografisch opzicht verder gevorderd
kan zijn dan bij een tweede. Vandaar ook dat de grenslijn tussen de uitspraak moes
en muus een ander verloop heeft dan die tussen de uitspraak hoes en huus.
Sommigen gaan nog een stap verder en menen dat niet van klankontlening
gesproken moet worden, maar van woordontlening (Gerritsen-Jansen 1979: 85).
In deze richting werd al in 1871 gedacht door F.W. Wahlenberg. Hij meent dat de
Oudhoogduitse klankverschuiving eertijds met (door middel van) een bepaalde
groep woorden vanuit het zuiden in het noordelijke Rijnland ingevoerd is en dat
daarom die woorden in de Rijnlandse dialekten onverschoven moesten blijven, waar
in het zuiden niet een naar vorm en betekenis overeenkomend woord
tegenoverstond. ‘Es sind Provinzialismen und da ihnen die Anlehnung an ein durch
die Lautverschiebung schon umgebildetes hd. Wort unmöglich war, so verblieben
sie in ihrer älteren heimischen Gestalt’ (geciteerd naar Bach 1950: 76).
Wie ofwel de gedachte aan klankontlening per woord aanvaard heeft of de sterkere
variant van woordontlening, zal zonder moeite inzien welke kruciale rol het woord
in dat proces speelt. Immers de woorden fungeren nu als ‘voertuig’ van de
veranderde of nieuwe klank; zonder woorden geen klankontlening.
Merkwaardig genoeg heeft deze opvatting, die op zich dus niet bepaald nieuw is,
naar het schijnt nog niemand op de gedachte gebracht tot welke belangrijke
konsekwenties de afwezigheid van een bepaald woord in één van beide elkaar
beïnvloedende gebieden moet leiden. Op basis van die afwezigheid, die ik voortaan
lexikale leemte zal noemen, moet het mogelijk zijn vast te stellen of er bij woorden
met een nieuwe klank sprake is van ontlening dan wel van een interne, autochtone
ontwikkeling en vervolgens waar die ontlening heeft plaats gevonden. Vooral bij
zogenaamde natuurlijke klankveranderingen speelt dat een belangrijke rol, omdat
zulke veranderingen per definitie niet ontleend hoeven te zijn (Gerritsen-Jansen
1982-1983: 55-59). Ze zullen dat in veel gevallen wel zijn, maar het bewijs is
vooralsnog niet te leveren.

1. Lexikale leemte, type A.
Op kaart 1 is een gestileerde situatie te zien van een lexikale leemte
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van het eerste type: in gebied A ontbreekt een woord (lex. 1y) dat in gebied en stad
B wel voorkomt, terwijl alle andere woorden van de kategorie lex. 1 zowel in A als
B voorkomen. In A hebben de voorhanden woorden van kategorie 1 vokaal V1, in
B hebben alle woorden van die kategorie, maar hier inklusief lex. 1y natuurlijk, vokaal
V2. Enige tijd later is de situatie in zoverre veranderd dat gebied A nu ook lex. 1y
blijkt te kennen en wel met het vokalisme van stad B, terwijl de andere woorden van
de kategorie 1 er nog steeds vokaal V1 vertonen. Nu kan gekonkludeerd worden
dat gebied A woord 1y aan B ontleend heeft; zie kaart 2.

1
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Kaart 3 geeft van het eerste type lexikale leemte een voorbeeld, ontleend aan
Van Bakel (1963: 66). Het is een kaartje van het zuidoostelijke deel van het
Nederlandse taalgebied met de benamingen voor resp. de hiel van de voet, en het
gereedschap waarmee de klompenmaker in de klomp het achterste gedeelte uitsnijdt
en modelleert. De kleine tekentjes simboliseren de namen voor de hiel van de voet,
de niet opgevulde staan voor vars, de opgevulde voor vers (het verschil tussen cir-
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keltje en driehoekje doet niet ter zake). Voor de duidelijkheid is de verspreiding van
de beide types gemarkeerd door ze met een stippellijn (gebroken lijn) te separeren.
Links van die lijn vars, rechts overal vers.
De grote tekens op de kaart staan voor de naam van de varshaak, het
klompenmakersgereedschap. Het beroep van klompenmaker is niet oud, dat betekent
dat ook de namen voor de gereedschappen geen hoge ouderdom kennen, en
natuurlijk evenmin de namen ervoor. Dat wil zeggen: er is een tijd geweest dat niet
het gehele in kaart gebrachte gebied de varshaak kende, maar alleen het beginnende
centrum van de klompenmakerij. Van daaruit heeft zich het beroep met alles wat
daarbij hoorde, verbreid over de omringende gebieden. Op de kaart weerspiegelt
zich die verbreiding in de grote, niet-opgevulde tekens rechts van de gebroken lijn:
het zijn varshaak-vormen in een vers-gebied. Van Bakel konkludeert dat deze
varshaak-vormen overgenomen zijn uit het vars-

3
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gebied links van de gebroken lijn, en dat dus ook het gereedschap aan dat gebied
ontleend is (Van Bakel 1963: 67).
Lexikale leemtes van dit type, waarbij het ‘zender’-gebied of het kultuurcentrum
een woord kent, dat aanvankelijk in het ontvangende gebied ontbreekt, zijn even
talrijk geweest als er nieuwe woorden zijn ontstaan, maar zeldzaam zijn de situaties
waarbij, zoals in het beschreven geval, een woord voor een tweede maal ontleend
wordt en wel aan een gebied met ander vokalisme.

2. Lexikale leemte, type B.
Als in een kultuurcentrum zich een klankverandering voordoet, dan zal die
klankverandering zich verbreiden door middel van de woorden waarin de veranderde
klank voorkomt. Kent het kultuurcentrum, het zendergebied, een bepaald woord
niet, dan kan het - afhankelijk van de theorie die men aanhangt - het vernieuwde
woord niet uitzenden, want dat bestaat er niet, ofwel het kan de nieuwe klank door
middel van dat woord niet uitzenden. Het wordt interessant als zo'n woord wel in
het ontvangende gebied voorkomt. Kaart 4 is een gestileerde voorstel-

4
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ling van zo'n situatie, die ik lexikale leemte noem, type B. Gebied A is de ontvangende
zijde, B is het kultuurcentrum. In beide gebieden hebben de woorden van een
bepaald deel van het lexikon vokaal 3, een natuurlijke ontwikkeling van vokaal 1,
via vokaal 2. Er is één woord in gebied A dat nog de vokaal van het eerste stadium
vertoont, lex. y. Dat woord komt in B niet voor (- lex. y). De konklusie luidt: de
woorden die wel vokaal 3 hebben, heeft gebied A in deze vorm aan B ontleend.
Het vervolg van dit artikel zal voornamelijk bestaan uit een illustratie van de hier
geschetste situatie met gevallen uit het Nederlandse en Duitse taalgebied. Allereerst
enkele gevallen uit de Brabantse dialekten.

5

In Noord-Brabant is spijker het woord voor ‘spijker’; het vertoont overal de vokaal
die men er op grond van de oorspronkelijke î mag verwachten. Op kaart 5, die een
deel van de provincie laat zien, is dat een ai in de zgn. Westhoek (hier het
noordwesten) en in één plaats in het noorden, een èè in het centrum van de provincie
Noord-Brabant, op de kaart het rechter gedeelte, en tenslotte een ei tussen beide
vorige
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gebieden in. Een opmerkelijke afwijking signaleer ik in enkele westelijke
Noordbrabantse plaatsen, alwaar de onde î in spiker (middelnederlands) gebleven
is en de uitspraak spieker (met korte ie overigens) luidt. Opmerkelijk omdat de î in
het Westbrabants klankwettig ei geworden is, én omdat daarnaast een formeel gelijk
woord wel die ei gekregen heeft, nl. spijker ‘voorraadschuur’, uit Latijns spicarium.
Het ligt in de lijn der ervaring de oorzaak van dit reliktmatige spieker in het
Antwerpse taalgebied te zoeken. Die blijkt er ook te vinden te zijn, maar in de vorm
van een lexikale leemte. Het woord spijker komt in Antwerpen stad en Antwerpen
provincie in geen enkele vorm met de betekenis ‘spijker’ voor. Men kent er alleen
het equivalente nagel (Franck-Van Wijk 1912: 645). Weijnen (1952: 19) meent
verband te kunnen leggen tussen de aanwezigheid van dit spijker ‘voorraadschuur’
en het vokalisme van spieker ‘spijker’. Hij vermoedt dat deze ie als een
voorbehoedmiddel tegen dreigende homonymie beschouwd moet worden. Maar
dat lijkt toch weinig waarschijnlijk gezien het feit dat al vóór 1300 spikere(e) ‘spijker’
en spiker(e) ‘voorraadschuur’ en de daarvan afgeleide betekenis ‘tiende’ en de
daarvan afgeleide persoonsnaam naast elkaar in dezelfde plaatsen of gebieden
voorkwamen (Gysseling 1977). En wat de 14de eeuw betreft, beschik ik over tal
van spiker(e)-attestaties, (‘spijker’) uit Bergen-op-Zoom, waar althans volgens
o

Gysseling honderd jaar eerder het andere spiker(e) genoteerd is (a 1292). Blijkbaar
bestond er ten aanzien van deze twee woorden toch geen homoniemenvrees, en
ook niet ná diftongering, want het door Weijnen uit Hoeufft (1836) genoemde Bredase
spijker ‘klein kasteeltje’ komt toch uit gebied waar de spijker gewoon spijker heet.
Trouwens ook bij het kontrast spieker-spijker blijft de vraag te beantwoorden waarom
het tweede (minder frekwente?) woord diftongeerde en niet het eerste.
Ik wijs liever op de koïncidentie dat spijker ‘voorraadschuur’ Westbrabants is en
in dezelfde gediftongeerde vorm eveneens in de Antwerpse dialekten aanwezig is
(Cornelissen 1938: 57; Goossenaerts 1956-1958: 704-705), terwijl het
niet-gediftongeerde Westbrabantse spieker ‘spijker’ in Antwerpen niet voorkomt en
ook niet voorkwam, blijkens de aanvulling hol. die Kiliaan bij de voorbereiding van
zijn vierde editie noteerde bij dit spijcker, spiecker. Clauus (Claes 1981: 429), in
overeenstemming met het lemma van het afgeleide werkwoord uit zijn derde editie:
spijckeren, spieckeren, Holl. clauo figere.
Een tweede Westbrabants geval betreft het werkwoord kwijlen ‘kwijlen’. De situatie
hier vertoont grote overeenkomst met die bij spijker, want ook nu heeft het overgrote
deel van Noord-Brabant ‘klank-
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wettige’ vokalen, die identiek zijn met de vokalen die in andere î-woorden optreden;
zie kaart 6. Alleen het westelijke deel vertegenwoordigt met kwielen (i.p.v. kwijlen)
een ouder ontwikkelingsstadium, dat van vóór de diftongering, zoals dat ook in het
aangrenzende Zeeland het geval is. Van kwijlen in welke vorm dan ook is mij geen
enkele oude schriftelijke melding bekend. Dat hoeft niet te verbazen bij een woord
voor een zo delikate menselijke gedragsvorm. Vaak gebruikt men het woord ook
tegen kinderen. Maar afwezigheid van schriftelijke getuigenissen hoeft ook niet bij
voorbaat te betekenen dat kwielen in West-Brabant niet oud zou zijn. Als er al sprake
zou zijn geweest van ontlening, dan zou alleen ontlening vanuit het niet-diftongerende
Zeeland in aanmerking komen. Maar kontakten na de Brabantse
diftongeringsperiode, dus na ± 1600, bestonden er tussen Zeeland en West-Brabant
praktisch niet meer (Weijnen 1938-1939).

6

Veel belangrijker in dit verband is echter de vermelding in Kiliaans woordenboek
(1599): quijlen/quielen Fland. fris. holl. sicamb. Deze impliceert toch dat het woord
in Antwerpen in elk geval niet bekend was.
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En ook nu gaat, net als bij spieker, het niet-gediftongeerd zijn van kwielen samen
met de afwezigheid van dat woord in Antwerpen. Het daar gebruikelijke woord is
overigens zeveren; zie kaart 6.
Een voorlopige konklusie: als een woord in het kultuurcentrum ontbreekt, komen
in het ‘ontvangende’ gebied vormen van dat woord voor die een ouder stadium
vertegenwoordigen ten opzichte van de vokaal in de overige woorden met
oorspronkelijk dezelfde vokaal.
Maar niet alleen in het zuidelijke deel van het Nederlandse taalgebied doen zich
dergelijke gevallen voor. Op kaart 7, Een Stoet, is de verspreiding van de
verschillende betekenissen van dat woord uitgebeeld. Uit de tekst blijkt dat de vorm
van het woord overal /stu.t/ is, met de /u./ van hoes en moes (Jobse-van Putten
1980: 61). Dit stoet wordt o.a. door Schönfeld (Van Loey 1965: 85) als een oe-relikt
beschouwd; hij noemt het woord samen met vele andere die ook een
niet-gepalataliseerde of niet-gediftongeerde vokaal hebben. Dat betekent dat het
woord in deze vorm, overal waar nu hoes, moes en andere gepalataliseerd of
gediftongeerd worden uitgesproken, als een relikt beschouwd moet worden. Dat
geldt voor alle vormen westelijk van de stippellijn bij de IJssel, die de meest westelijke
loop van de grens tussen oe en uu aangeeft, dus ook voor de stoet-vormen in
Noord-Holland, naast die op de Veluwe.

7
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Ook hier een vergelijkbare koïncidentie: het kultuurcentrum Holland dat voor de
verspreiding van palatalisering en diftongering gezorgd heeft, kent het woord stoet
niet.
Weer een opvallend ander geval is dat van het zuidelijke ruken; kaart 8. Ruken
heeft in het Noordbrabants zowel de transitieve als intransitieve betekenis. Hetzelfde
kan in het Antwerpse gebied gezegd worden van rieken, dat historisch bezien een
ontronde vorm van ruken kan zijn (Van Loey 1965: 81). Volgens Goossens gaat de
tegenstelling rieken-ruken op de tegenstelling westgermaans eo-iu (voor germaans
eu) terug, een tegenstelling die zijn oorzaak vindt in de aard van de volgende
lettergreep. ‘Nochtans is deze verhouding al in het mnl. door analogie en
geografische nivellering gestoord’ (Goossens 1980: 73).

8

Hoe dit zij, in het Nederlands zijn ruken, dat met woorden met een /y:/ van andere
oorsprong meegediftongeerd is, en rieken twee verschillende woorden geworden,
ieder met een eigen betekenis, de een transitief, de ander intransitief. In de dialekten
is doorgaans maar een van beide paradigma's aanwezig en wat de zuidelijke
Nederlandse dialekten betreft, geografisch verdeeld zoals kaart 8 te zien geeft.
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Op die kaart is te zien dat een groot deel van Noord-Brabant waar de /y:/ normaal
1
gediftongeerd wordt, de reliktvorm ruken praktiseert . Omdat het verschijnsel van
niet-diftongeren van /y:/ en /i:/ zich, zeker wat het westelijke deel van Noord-Brabant
aangaat, nog al eens voordoet vóór k: suker, ruken, muken, spieker, is de
aanwezigheid van die konsonant wel als verklaring gepresenteerd of is er minstens
verband gezocht (Bakx 1958: 171).
Deze verklaring faalt echter bij kwielen, biedeur (‘bijdeur’ van een kar), die in
West-Brabant ook monoftongisch blijven, en anderzijds bij blijken en kijken, die daar
juist weer wel diftongeren. Dat ook dit kijken daaraan meedoet, ook al is dat woord,
zoals verderop zal blijken, in het Antwerps een weinig gebruikelijk woord, is niet in
strijd met mijn hypothese. Die luidt namelijk niet dat alle woorden die in een
ontvangend gebied wel voorkomen en in het kultuurcentrum niet, een oudere vokaal
moeten hebben dan de verwante overige woorden, want door de werking van de
‘fonetische analogie’ kan een taalgebied een bepaalde regel ook uitbreiden over
die tot dezelfde groep behoren (dezelfde fonologische kondities bezitten), maar in
het kultuurcentrum onbekend zijn. Mijn hypothese is deze:
als woorden in een ontvangend gebied een ouder klankstadium vertonen, dus
residuën of relikten zijn, dan kan dat samenhangen met de afwezigheid van juist
deze woorden in het kultuurcentrum: de lexikale leemte.
Een verklaring op grond van de lexikale leemte gaat vrijwel in alle gevallen op.
Er zijn mogelijk drie uitzonderingen, suker, juken en muken. Het eerste is een Frans
leenwoord, sucre, dat wellicht daardoor nog lang in Antwerpen zijn /y:/ behouden
heeft. In het Coock Boeck van Gheeraert Vorselman, dat in 1560 te Antwerpen
gedrukt werd, komen van suiker twee spellingen voor: suycker en suker, op vele
plaatsen, soms zelfs in één regel (Cockx-Indestege 1971: 147). Aangezien dergelijke
doubletten bij geen enkel ander woord voorkomen en elke oude /y:/ er met uy
geschreven wordt, mag aangenomen worden dat de uitspraak sykər in Antwerpen
in de 16de eeuw ook nog voorkwam. Bij de Delftse herdruk van het Coock Boeck
in 1599 zijn alle suker-vormen vervangen door zuycker (Cockx-Indestege 1971: 27).
De konklusie die ik uit het voorafgaande wil trekken is deze: als West-Brabant dit
woord al aan Antwerpen ontleend heeft, dan toch in een tijd dat het ook daar nog
ongediftongeerd werd uitgesproken, en dat is waarschijnlijk zeker het geval geweest
in de periode tot omstreeks 1600 toen de kontakten sterk terugliepen.
De beide andere uitzonderingen op de regel ‘wat in West-Brabant

Taal en Tongval. Jaargang 36

12
niet gediftongeerd wordt, is in Antwerpen onbekend’, nl. muken ‘fruit een tijdlang
laten rusten om te rijpen’ en juken ‘jeuken’, hebben beide in het Antwerpse, en al
in Kiliaans tijd, een diftong, subs. een andere vokaal. Weijnen (1946: 151) verklaart
het uitblijven van de diftongering in deze Westbrabantse gevallen uit de familiaire
sfeer waarin de woorden gebruikt worden en vergelijkt die met het onderscheid dat
Janssen (1941: 81) maakt tussen lokaal en interlokaal taalgebruik: hoe frekwenter
een woord in lokaal taalgebruik hoe minder kans op verandering; terwijl een gering
lokaal gebruik naast een frekwent interlokaal gebruik, verandering bevordert.
Goossens wijst mij, althans bij juken, op de afwijkende vokaal van het eerdere
stadium: jeuken (een eu door rekking in open lettergreep ontstaan uit /u/).
Het hiervoor al gesignaleerde verschil tussen lokaal en interlokaal taalgebruik
geeft mij aanleiding tot een nadere omschrijving van het begrip ‘lexikale leemte’. Er
is in mijn opvatting sprake van een lexikale leemte niet alleen als in een van beide
op elkaar betrokken plaatsen of gebieden een woord ontbreekt, maar ook als een
bepaald woord in een zodanig sociaal bepaalde taalvariëteit aanwezig is dat
interferentie met een dergelijke taalvariëteit in de andere plaats uitgesloten is. Dat
is bijvoorbeeld het geval bij kindertaal. Kontakten tussen kinderen uit de ene plaats
en uit de andere plaats zijn, of waren uiterst zeldzaam. Wederzijdse beïnvloeding
dus ook.
Een andere vorm van beperking in het interlokale taalverkeer hangt samen met
de betekenis van het woord. Huiselijke woorden lenen zich weinig voor ontlening,
zoals bekend is, maar dat geldt nog meer voor intieme of persoonlijke woorden. Tot
die kategorie zijn jeuken en muken te rekenen. Nog sterker geldt deze beperking
bij woorden die taboe zijn in ander dan heel persoonlijk taalverkeer. Tot die groep
behoort misschien duvel, een van de bekende uitzonderingen op de
diftongerings-regel, en het zeker vroeger emotioneel geladen telwoord duzend.
Echter alleen indien deze woorden niet gebruikt worden in interlokaal taalverkeer
2
kan gesproken worden van lexikale leemte .
Hamans (1980: 311) maakt aannemelijk dat o.a. sexuele woorden zich onttrekken
aan klankverandering en hun oorspronkelijke vorm behouden. Piel voor ‘mannelijk
lid’ is daar een voorbeeld van, zijnde hetzelfde woord in oorsprong als pijl (... en
boog). En mocht hier het erotische karakter van de woorden niet de enige oorzaak
zijn, het feit dat woorden als piel, piemel e.d. ook tot de kindertaal (‘childish’) behoren,
3
bevestigt hun lexikale isolement in het interlokale taalverkeer .
Er is één bepaald soort woorden dat per definitie te maken heeft met
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een lexikale leemte in het uitstralende kultuurcentrum en dat zijn de aardrijkskundige
namen van strikt lokale aard. Een voorbeeld biedt de toponymie van het
Noordhollandse Jisp, waar een stuk land liemland geheten is, een samenstelling
met het woord voor ‘lijm’, dat in normaal Noordhollands gebruik gediftongeerd is.
Dit toponiem liemland, dat verband houdt met de lokale industrie van het
papiermaken, is in zijn gebruik strikt lokaal beperkt gebleven en kon daarom niet
met de ontlening van allerlei in het kultuurcentrum (Amsterdam) gediftongeerde
woorden meedoen.
Trouwens in Noord-Holland zijn ook een aantal met lijm samengestelde
substantieven die als vaktermen in de papierindustrie fungeerden, nog steeds niet
gediftongeerd: liemen, liemgoed, liemkamer, enz. (Boekenoogen 1897: 579). In het
kader van de idee van de lexikale leemte kan daaruit gekonkludeerd worden dat
plaatsen als Jisp niet autochtoon zijn gaan diftongeren, maar die klankverandering
hebben ontleend aan een plaats waar geen papierindustrie bestond.
Nog een ander voorbeeld van een reliktvorm die deel uitmaakt van een strikt
lokale vakterminologie, is by :t voor ‘buit’ zoals dat woord gebruikt wordt door de
4
riviervissers uit Mariakerke aan de Schelde (kodenummer I 265) . Deze plaats ligt
midden in het Brabantse diftongeringsgebied; alle in aanmerking komende
ə

ə

ə

representanten van de oude /u: / zijn er gediftongeerd tot ɔ. : bɔ. tendae. k
‘buitendijk’ (Maerevoet 1960: 48-49). En uit de Zaanstreek is bekend kuul voor
‘treknet’ (Boekenoogen 1897: 532).
In Culemborg is een veldnaam Lieflaant genoteerd, die door Ausems (1953: 53)
voorzichtig als een vorm met ie-relikt beschouwd wordt, in een plaats die doorgaans
een vergaande diftongering vertoont: laif, aaizer. De plaats Strijen in de Hoekse
Waard, een gebied dat normaal diftongeert, wordt door de bewoners zelf Strien
genoemd. En tenslotte noem ik het toponiem Kiekindepot te Bergen-op-Zoom,
oorspronkelijk de naam voor een bepaald type belegeringstoren waarmee over een
vijandelijke muur of linie heen gekeken kon worden, nu de naam van een stadswijk.
Het woord is een samenstelling met de stam van kijken, maar terwijl dat werkwoord
in West-Brabant met de verandering van î is meegegaan, heeft het toponiem de
oorspronkelijke vokaal bewaard.
Om mijn overzicht van achtergebleven toponiemen niet onnodig uit te breiden
verwijs ik tot slot naar Van Loey (1964: 85), die een aanzienlijk aantal in toponiemen
bewaarde oe-relikten opsomt en daarbij in het bijzonder West-Vlaanderen, Zeeland,
Zuid-Holland, en vooral Noord-Holland noemt.
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In Stroop (1981) is overigens al gewezen op de korrelatie tussen de afwezigheid
van het woord kijken in enkele zuidnederlandse (Belgische) kultuurcentra en het
achterwege blijven van de diftongering in kijken in gebieden waar anders
gediftongeerd wordt. Ik druk hier een nieuw kaartje van kijken af, kaart 9, maar dan
alleen van het gebied in kwestie, dat zijn de Belgische provincies Antwerpen, Brabant
en Limburg. Gezien het overal verspreid voorkomen van kijken, juist ook in de oudste
vorm kieken (te weten in alle plaatsen die met een half gevulde cirkel zijn

9

aangegeven), mag aangenomen worden dat het werkwoord aanvankelijk algemeen
bekend was, maar vóór de periode van de diftongering verdrongen is door
synoniemen als zien en letten, waardoor geen sprake meer was van een geografisch
kontinuum kijken. Juist in de plaatsen Antwerpen, Mechelen en Brussel was het
woord toen er gediftongeerd werd, verdwenen, zodat de naaste omgeving, of de
verdergelegen grotere plaatsen en hun omgeving (Leuven, Tongeren) geen
werkwoord kijken in nieuwe vorm konden overnemen en bleven vasthouden aan
het oude kieken, waar zij in alle andere gevallen de î diftongeerden en verder
velariseerden.
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3. Lexikale leemtes in de Hoogduitse klankverschuiving.
De bekendste proeftuin voor evaluatie van een nieuwe theorie of methode betreffende
klankveranderingsonderzoek is het gebied van de Tweede Germaanse
klankverschuiving, de Hoogduitse klankverschuiving, die verandering van p, t en k
teweeg gebracht heeft met als resultaat pf, ts en ch. Kaart 10, die aan Frings (1956:
136) ontleend is, toont het gebied met de begrenzingen die tesamen de bekende
‘Rijnlandse waaier’ vormen. Van belang is vooraf te konstateren dat de getekende
grenslijnen enerzijds betrekking hebben op telkens één woord, maar anderzijds
toch ook globaal aangeven waar de betreffende konsonant in andere verschoven
is.

10

Over oorsprong en verbreiding van de Hoogduitse klankverschuiving bestaan
diverse opvattingen, waarvan hier enkele en dan nog alleen vanwege hun
geografische aspekten en wat daarmee verband houdt, genoemd worden. De
traditionele opvatting luidt dat de vernieuwing in
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het zuiden, in het Oostenrijks-Beierse gebied begonnen is en zich in de periode van
de 5de tot de 9de eeuw verbreid heeft tot de hedendaagse grenzen (Frings 1950:
26). De revolutionaire, maar zonder respons gebleven opvatting van Robert King
is dat de verbreiding in de richting noord-zuid gegaan is. King (1969: 91-92) komt
tot die stellingname op grond van het zuiver formele argument dat de regels die de
verschuiving in het noorden beschrijven meer gespecificeerd zijn dan die voor de
zuidelijke verschijnselen: bij het overnemen hebben de taalgebruikers in het zuiden
generalisaties toegepast.
Bekend is tenslotte de mening van Schützeichel, die ook in het Rijnlandse
taalgebied al zeer vroege gevallen van klankverschuiving heeft gekonstateerd en
daarom aanneemt dat deze klankontwikkeling ook in het Frankische gebied
autochtoon is (Schützeichel 1976).
Het komplex taalveranderingen van de Hoogduitse klankverschuiving vormt steeds
een aantrekkelijk, maar gevaarlijk proefterrein voor een taalgeografische methode.
Tot die konklusie is blijkbaar ook Gerhard Hard gekomen, toen hij besloot zijn
methode van simulatiemodellen ook hier uit te proberen. Een van de uitkomsten
van zijn onderzoek is dat de Hoogduitse klankverschuiving zich, overeenkomstig
de traditionele opvatting vanuit het zuiden verbreid moet hebben en niet omgekeerd
(Hard 1972: 25-58).
De meest omvangrijke studie over het fenomeen die ik ken, is het boek van Gotthard
Lerchner. Lerchner komt, na konstatering van het grote aantal uitzonderingen dat
de klankverschuiving in het Mitteldeutsch kent, nooit een gevolg van een autochtone
ontwikkeling kan zijn, maar een geval van Lautersatz ‘klankvervanging’, die weer
door ontlening tot stand gekomen is (Lerchner 1971: 194). Het spreekt vanzelf dat
deze grote groep uitzonderingen de aandacht getrokken heeft en dat er pogingen
in het werk gesteld zijn er een verklaring voor te vinden. Lerchner noemt (1971:
244-246) een aantal van de verklaringen, zoals die al door de eerder genoemde
Wahlenberg geopperd zijn:
1. Klankverandering blijft uit omdat anders homonymie zou ontstaan; we hebben
dit argument hierboven ontmoet bij het geval spieker.
2. Invloed van een voorafgaande lange vokaal, die vooral een rol speelt als de
konsonant in kwestie door een morfologisch procedé (toevoeging van een uitgang)
naar de volgende lettergreep overgaat (resyllabifikatie), waardoor de konsonant
zich aan de verschuiving kon onttrekken: neip → nei$pe (Lerchner 1971: 246).
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3. Sociologische faktoren zijn in het spel als er een korrelatie bestaat tussen het
uitblijven van verschuiving en de geringe verkeerswaarde van een woord (Lerchner
1971: 246-254). Een gedeelte van de door Lerchner bij deze laatste kategorie
ondergebrachte woorden, valt onder wat Frings ‘Provinzialismen’ noemt, woorden
die aan de klankverschuiving niet meedoen, vanwege hun beperkte
verspreidingsgebied (Frings 1932: 192).
Nu zal het duidelijk zijn dat beide begrippen, geringe verkeerswaarde en
‘Provinzialisme’, niet zover afstaan van de door mij gepresenteerde lexikale leemte,
immers woorden met een beperkt verspreidingsgebied ontbreken in ander gebied
en vormen daar dus een lexikale leemte. Toch loopt niet alles altijd parallel. Dat wil
ik demonstreren aan de hand van enkele kaartjes van begrippen die in elk geval
niet een geringe verkeerswaarde hebben. Allereerst een kaartje met de benamingen
voor het ploegijzer in het Westeuropese gebied; kaartje 11, uit Frings (1950: 113).

11
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Het woord waar het om gaat is kolter, dat via het Romaanse het Germaanse
taalgebied binnengedrongen is en wel zover in zuidelijke richting dat daarbij de
‘Lautverschiebungs-grens’ overschreden is (dat/dass-lijn, kaart 10). Frings (1932:
210) rekent culter (kolter) tot de leenwoorden uit de Latinitas waarbij de
klankverschuiving achterwege gebleven is, volgens Lerchner (1971: 251) juist
doordat het leenwoorden zijn. Veel belangrijker is natuurlijk de opvallende
afwezigheid van culter in het Beiers-Oostenrijkse gebied, dat o.a. voor Frings als
oorsprong van de Hoogduitse klankverschuiving geldt.
Een ander voorbeeld van een woord dat op grond van zijn vorm, ouderdom en
verkeerswaarde verschoven had moeten worden, is kelter voor ‘wijnpers’; zie kaartje
12 (uit Frings 1950: 111). Kelter is wederom een Romaans leenwoord (vgl.
calcatorium) en het had de vorm kelzer behoren aan te nemen, net zoals spelta
spelz ‘kaf’ geworden is. Ook hier

12
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blijkt het bewuste woord te ontbreken in het zuidoostelijke deel van het Duitse
taalgebied, zodat een oorzakelijk verband tussen lexikale leemte en uitblijven van
de klankverandering verondersteld kan worden.
Een komplikatie bij dit type leenwoorden is overigens dat zulke woorden vaak
niet één enkele maal ontleend zijn, maar in verschillende periodes opnieuw, waardoor
zo'n woord in het ontlenende gebied verschillende vormen kan vertonen. In het
Nederlandse taalgebied is dat bijv. het geval met de namen voor de ‘ui’ (D'Haene
1950). Die verschillende vormen, un, ajuin en andjoen, hangen hier samen met de
veranderingen die het woord in het lenende gebied ondergaan had. In het Duitse
taalgebied kan de vorm verschillend zijn al naargelang het woord vóór of na de
periode van de klankverschuiving ontleend is. Is zo'n woord tweemaal ontleend,
een keer vóór en een keer na de klankverschuiving, dan verschijnen van dat woord
soms twee gedaantes. Dat is volgens König (1978: 171) o.a. het geval bij pate
‘peetoom’, dat pate luidt waar het ná de klankverschuiving ontleend is en pfetter bij
ontlening ervóór. Niet steeds is duidelijk of in zulke gevallen die chronologie niet
wordt verondersteld juist op grond van de vormen van een woord.
Het vinden van geschikte voorbeelden om de stelling van de lexikale leemte te
onderbouwen, is een kwestie van veel zoekwerk: men moet een massa kaarten
stuk voor stuk bekijken in de hoop een geval te treffen van een lexikale leemte in
een kultuurcentrum of in een gebied dat een taalverandering geïnitieerd heeft. Mijn
Duitse voorbeelden zijn, zoals de voorafgaande, gevonden in werk van Frings, en,
zoals de volgende, in de Deutscher Wortatlas. Eén geval heb ik zelf op een nieuwe,
vereenvoudigde wijze in kaart gebracht, die het reproduceren én het lezen van de
kaarten gemakkelijker maakte.
Deze laatste voorbeelden dan betreffen woorden waarbij niet het aspekt van de
ontlening invloed gehad kan hebben, zoals bij kolter en kelter (Lerchner 1971: 251).
Het eerste voorbeeld betreft de naam buttel voor rozebottel (kaart 13, naar Deutscher
Wortatlas 11). Vreemd genoeg wordt dit woord door Lerchner (1971: 207) gerekend
tot de woorden met geringe verkeerswaarde, al is het in grote delen van Duitsland
bekend: overal waar op kaart 13 arcering is aangebracht. Vertikale arcering wil
zeggen dat het woord normaal de klankverschuiving heeft ondergaan. Schuine
arcering betekent dat er geen klankverschuiving heeft plaats gevonden, wat overal
ten zuiden van de gestippelde lijn als een onregelmatigheid beschouwd moet worden:
die stippellijn geeft de grens aan tussen gebied met klankwettig -tt- en gebied met
klankwettig -ts-. De lexikale leemte die hiervoor de verklaring kan geven bevindt
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zich in het niet gearceerde gebied tussen beide andere in. Die verhinderde dat de
verschoven vorm butzel vanuit het zuiden naar het noorden doorgegeven kon
worden.

13

Nog een voorbeeld is misschien de vorm schnuppen voor ‘verkoudheid’, die
voorkomt in gebieden waar het woord klankwettig schnupfen had moeten luiden,
zoals in de omgeving van Plauen en ten noorden van Stuttgart (König 1978: 173;
Deutscher Wortatlas). Ook nu weer gaat deze reliktvorm gepaard met afwezigheid
van het woord in het zuidoostelijke deel van het Duitse taalgebied, waar woorden
als katarrh en strauka in gebruik zijn. Een komplikatie is dat in de gebieden met
katarrh en strauka veel opgaven van schnuppen of schnupfen blijken voor te komen,
al is het daar volgens Kluge (1957: 673) een ‘Gebildetenwort’. Jammer is in dit
verband ook dat in veel gebieden op de Wortatlaskaart juist geen onderscheid
aangegeven is tussen verschoven en nietverschoven vormen.
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In zijn lijst ‘Wörter mit Verkehrswert’, waarvan nergens duidelijk wordt welk kriterium
eraan ten grondslag ligt, heeft Lerchner (1971: 249) ook het woord Pott ‘aarden
vaatwerk’ opgenomen. Dat woord komt alleen in onverschoven vorm voor, volgens
Lerchner alweer (1971: 251) omdat Pott een ontlening uit de Romania is. Over dit
laatste bestaat sinds jaar en dag gerede twijfel. Weijnen (1975: 30) houdt het op
een substraatvorm ónder het Germaans en West-Frans en dat lijkt gezien de
verbreiding van het woord niet onaannemelijk; zie het kaartje in Weijnen (1975:
308). Dit kaartje doet ons trouwens een veel betere verklaring aan de hand voor de
klankstand van pot. Het woord komt in het centrum en zuiden van het Duitse
taalgebied niet voor en dat betekent dat pot zijn onverschoven vorm behouden heeft
doordat zich nooit een verschoven variant vanuit het zuiden heeft aangediend.

4. Besluit.
In bovenstaande is geprobeerd het verschijnsel van de lexikale leemte te gebruiken
bij de verklaring van klankverandering. In de eerste plaats bleek het mogelijk
reliktvormen in een ontlenend gebied in verband te brengen met de afwezigheid
van de betreffende woorden in het kultuurcentrum of althans in het gebied
waarvandaan een vernieuwing zich geacht wordt verbreid te hebben. Het
Westbrabantse spieker en het Duitse schnuppen zijn daar voorbeelden van. Een
enkele keer, het geval suker en misschien duvel, hangt het reliktkarakter van een
woord samen met het feit dat zo'n woord ook in het kultuurcentrum niet de
vernieuwing heeft ondergaan. Het is ook opmerkelijk dat er in het algemeen nog
zoveel uitzonderingen op klankveranderingsregels bestaan, zeker wat betreft de
Hoogduitse klankverschuiving. Dat zou kunnen betekenen dat het proces van
‘fonetische analogie’ toch maar op beperkte schaal gewerkt heeft (Koefoed-Schultink
1978: 91).
De tweede mogelijkheid die de lexikale leemte biedt, is die van het bepalen van
de richting waarin het ontleningsproces verlopen is, een aspekt dat met het eerste
natuurlijk ten nauwste verband houdt. Als in B alle woorden een vernieuwing hebben
ondergaan behalve de woorden die in A (waar de vernieuwing ook algemeen is)
niet bestaan, dan is de ontlening van A naar B gegaan.
Het zou goed zijn om voor een absolutere uitspraak aangaande de lexikale leemte
en de verklarende waarde die ze heeft, een groter aantal gevallen te bestuderen
dan hier gebeurd is.
Jan STROOP
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Eindnoten:
* Het kritische lezen van J. Goossens van de vorige versie van mijn tekst heeft geleid tot enkele
essentiële korrekties en belangrijke aanvullingen. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor.
1 Een soortgelijk gedrag ten aanzien van wel of niet diftongeren blijkt ook vaak de stad Tongeren
e.o. aan de dag te leggen. Zo blijft de diftongering bij ruken uit, maar ook bij kieken ‘kijken’; zie
kaart 8 en 9 en Stroop 1981. Goossens wijst mij nog op het daar niet-gediftongeerde Duuts voor
‘volkstaal’, dat toch merkwaardigerwijze samengaat met de afwezigheid van een gediftongeerd
Duits in het centrum van het oude Brabant. Daar is Diets in gebruik (Goossens 1966). Men kan
zich natuurlijk afvragen waarom West-Noord-Brabant en Tongeren dan niet rieken en Diets van
het kultuurcentrum hebben overgenomen. Blijkbaar (of waarschijnlijk) was de afstand tussen
rieken en ruken in fonologisch opzicht te groot, groter in elk geval dan die tussen huis en huus.
2 Zowel duivel als duizend hebben in het Antwerps een y: d vel, d zet (Smout 1905: 24). Ze
zijn daarmee natuurlijk niet in strijd met de gedachte dat het Westbrabants de diftongering uit
Antwerpen heeft, immers er was hier geen gediftongeerde vorm te ontlenen.
3 Dat een lexikaal isolement nier per definitie voor alle woorden uit deze kategorie hoeft te gelden,
blijkt uit het aan het Brabants ontleende jongere pupə ‘coïre’, dat in het dialekt van Genk verschijnt
naast de oude realisatie popə. Persoonlijke mededeling van J. Goossens.
4 Ook het Antwerps kent een buit met y: b t (Smout 1905: 24). Als dit hetzelfde woord is als het
by: t in Mariakerke, wat te betwijfelen is aangezien het om een specifieke vakterm gaat, vervalt
dit voorbeeld en behoort het woord tot de groep van duivel en duizend, die in Antwerpen ook
niet gediftongeerd worden.
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Cognitieve en evaluatieve reacties met betrekking tot regionale
standaardvariëteiten. Een vergelijking tussen Vlamingen en
Nederlanders.
Samenvatting.
Door toepassing van de ‘matched-guise’-techniek in een uitgebreide en aangepaste
versie is een onderzoek uitgevoerd naar de cognitieve en evaluatieve reacties van
een groep Vlaamse en een groep Nederlandse studenten ten aanzien van tien
regionale standaardvariëteiten, waarvan vijf uit nederlandstalig België, vijf uit
Nederland.
Zowel Vlamingen als Nederlanders blijken de nationaliteit van de sprekers, in
tegenstelling tot de regionale herkomst, nagenoeg feilloos te identificeren. Daarbij
worden kenmerken van de uitspraak, de woordenschat, de syntaxis en de vertelstijl
in verschillende maten gehanteerd. T-toetsen voor afhankelijke steekproeven tonen
aan dat de Vlamingen de eigen groep gunstiger beoordelen op de via een
factoranalyse afgescheiden evaluatieve dimensies: verstaanbaarheid, vertelkwaliteit
en agressiviteit. Zij prefereren het taalgebruik van de Nederlanders wat de lexicale
adequaatheid betreft. De Nederlanders beoordelen de eigen groep positiever op
de dimensies syntactische en lexicale adequaatheid, complexiteit, stemkwaliteit,
competentie en spontaneïteit; hun oordeel over de Vlamingen is positiever op de
dimensie agressiviteit. Uitvoerig wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen
in de evaluatieve en cognitieve reacties van Vlamingen en Nederlanders.

Deel 1.
1. Inleiding.
Het hoeft geen betoog dat de Nederlandse standaardtaal aan deze en gene zijde
van de Belgisch-Nederlandse grens op een andere wijze wordt gerealiseerd.
Afwijkingen zijn constateerbaar op het gebied van de spelling, het accent, het lexicon,
de morfologie en de syntaxis. Afgezien van deze verschillen, die verband houden
met de nationale groepen waartoe
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sprekers van de Nederlandse standaardtaal kunnen behoren, zijn er binnen iedere
nationale variëteit linguïstische verschillen die met weer andere sociale factoren
samenhangen, zoals regio, sociale klasse, leeftijd en sekse. In Nederland zouden
die verschillen zich hoofdzakelijk tot het fonetische terrein beperken. In Vlaanderen
zou behalve fonetische, ook lexicale, morfologische en syntactische variabiliteit
constateerbaar zijn.
In dit onderzoek is onze aandacht niet gericht op de pure beschrijving van
taalvariatie in relatie tot sociale factoren, maar wel op de evaluatieve aspecten van
taalvariatie. Wij hebben in de eerste plaats onderzocht hoe taalverschillen in
Vlaanderen en in Nederland subjectief worden ervaren. In de tweede plaats is
aandacht besteed aan meer objectieve gegevens over gebruikers van de
Nederlandse standaardtaal (bijv. gebied van herkomst), onder meer omdat ervan
kan worden uitgegaan dat deze de subjectieve reacties beïnvloeden.
Meer bepaald wilden wij onderzoeken of Vlaamse en Nederlandse variëteiten
van de standaardtaal voor de respectieve groepen een symbolische functie hebben
en welke sociale betekenis daaruit voor de Nederlandse taalgemeenschap als
geheel kan worden afgeleid. Met andere woorden: worden standaardtaalsprekers
anders beoordeeld naargelang ze als Vlaming of als Nederlander worden herkend,
en zo ja, welke groep wordt dan als subjectief meerwaardig beschouwd, door wie
en in welke opzichten? In aansluiting daarop wilden wij onderzoeken wat de
linguïstische en eventueel paralinguïstische identificatiekenmerken van de beide
groepen zijn en op welke linguïstische dimensies de ‘ingroup’, dan wel de ‘outgroup’
positiever beoordeeld wordt. Tenslotte wilden wij onderzoeken of regionale
standaardvariëteiten ook een identiteitskenmerk van regionale groepen zijn.
Bij al deze vragen gaat het ons om de verschillen tussen Vlamingen en
Nederlanders ten aanzien van hun attitudes tegenover de Nederlandse standaardtaal
als zodanig en als symbool voor de respectieve nationale groepen. Het onderzoek
1
is zowel bij Vlamingen als bij Nederlanders uitgevoerd .

2. De onderzoeksopzet.
2.1. De ‘matched-guise’-techniek.
De met het oog op onze onderzoeksdoeleinden meest geschikte opzet hebben wij
menen te vinden in de ‘matched-guise’-techniek in een uitgebreide en aangepaste
versie. Deze techniek bestaat erin dat uitsluitend
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op basis van taal evaluatieve reacties met betrekking tot sociale (meestal etnische)
groepen worden uitgelokt. Taal wordt als de onafhankelijke variabele gemanipuleerd;
het effect van die manipulatie op de evaluatie (afhankelijke variabele) wordt
2
onderzocht (verg. Anisfeld en Lambert 1964) .
De onafhankelijke variabele bestaat uit ‘matched guises’. Dat zijn op de band
gesproken taalfragmenten waarvan de extra- en paralinguïstische variabelen onder
controle zijn gehouden. De gesproken taalstimuli zijn namelijk afkomstig van
(nagenoeg) perfect tweetaligen die een zelfde tekst twee keer lezen, telkens in één
van de twee talen die ze beheersen. De luisteraars die de gesproken fragmenten
ter evaluatie krijgen voorgelegd, weten niet dat een zelfde tekst twee keer in twee
verschillende talen slechts door één spreker is gelezen. Het wordt hun niet verteld
en niets wijst erop dat ze er zelf achter komen.
De gecontroleerde extra- en paralinguïstische variabelen zijn in deze opzet de
inhoud van het gelezene, de stemkwaliteit en de persoonlijkheid van de lezer. De
inhoud van het gelezene is in de verschillende talen telkens dezelfde, zodat het
effect daarvan is geneutraliseerd. Van de stemkwaliteit en de persoonlijkheid van
één tweetalige lezer wordt ook aangenomen dat die in de verschillende talen dezelfde
3
zijn . Er zijn wel telkens verschillende tweetalige lezers aan het woord, maar het
effect van die individuele sprekers kan in de resultaten worden nagegaan.
De afhankelijke variabelen, de stereotypen over de sociale groepen, worden
verkregen door middel van semantische-differentiaalschalen. De informanten krijgen
na ieder fragment een reeks van circa veertien zespuntenschalen met polair
gerangschikte bijvoeglijke naamwoorden die naar persoonlijkheidskenmerken
verwijzen. Er wordt hun gevraagd telkens na het horen van een fragment de
persoonlijkheid van de spreker te evalueren. Als uit de evaluatieve reacties blijkt
dat eenzelfde spreker in zijn verschillende versies systematisch anders wordt
beoordeeld, dan moet dit verschil aan het effect van de linguïstische variabele
worden toegeschreven. De evaluatieve reacties kunnen dan worden geïnterpreteerd
als de stereotypen over de via de taalvariatie door de luisteraars geïdentificeerde
sociale groepen.

2.2. Aanpassing en uitbreiding van de ‘matched-guise’-techniek.
Om een aantal redenen zijn wij op verschillende punten van het inmiddels klassiek
geworden experimentele design van de ‘matched-guise’-techniek afgeweken. De
veranderingen die wij hebben aangebracht
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hebben zowel op de onafhankelijke als op de afhankelijke variabelen betrekking.
Wat de onafhankelijke variabelen betreft, hebben wij afgezien van de
gebruikmaking van tweetalige sprekers, omdat het ons onmogelijk leek sprekers te
vinden die zowel een Vlaamse als een Nederlandse standaardvariëteit perfect
beheersen. Het linguïstische stimulusmateriaal is daarom afkomstig van twee
groepen eentalige sprekers die elk hun eigen variëteit spreken. Omdat de
steekproeven van sprekers aanzienlijk groter zijn dan in het ‘matched-guise’-design,
is de assumptie geoorloofd dat extra- en paralinguïstische verschijnselen in verband
met stemkwaliteit en persoonlijkheid at random over de verschillende sprekers van
een variëteit zijn verdeeld. Wij mogen dan aannemen dat de gemiddelden van de
evaluatieve reacties op de gebruikers van een bepaalde taalvariëteit een algemeen
beeld van de attitudes tegenover de via de taalvariëteit geïdentificeerde sociale
groep representeren.
Ook de inhoud van het vertelde is door ons niet constant gehouden. De verklaring
hiervoor moet alweer worden gezocht in de specificiteit van de taalvariëteiten
waartegenover wij de attitudes wilden onderzoeken. Er dient van uit te worden
gegaan dat de verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse variëteiten en
tussen de Vlaamse variëteiten onderling zich voordoen op fonetisch-fonologisch,
lexicaal, morfologisch en syntactisch niveau. Door een zelfde, geschreven tekst
telkens door de verschillende sprekers van de variëteiten te laten voorlezen, zouden
wij de variatie in het linguïstische stimulusmateriaal hebben beperkt tot het
fonetisch-fonologische niveau, hetgeen niet beantwoordt aan de reële taalsituatie.
Om ook de verschillen op lexicaal, morfologisch en syntactisch niveau op de meest
natuurlijke wijze te verkrijgen, hebben wij de sprekers vrij laten vertellen en niet
laten voorlezen of navertellen. Het onderwerp van de verhalen was wel min of meer
vastgelegd.
Wat de afhankelijke variabelen betreft, hebben wij ons niet beperkt tot het uitlokken
van stereotypen aangaande de persoonlijkheid van de sprekers. Wij hebben de
afhankelijke variabelen uitgebreid met taalgebruiksvariabelen, zodat ook de
taalattitudes van de verschillende groepen konden worden onderzocht. Men dient
er immers van uit te gaan dat taalgebruik een bron is niet alleen van niet-linguïstische,
maar ook van linguïstische waarde-oordelen. De uitbreiding van de afhankelijke
variabelen met taalgebruiksvariabelen lag min of meer voor de hand, aangezien wij
de diversiteit in het linguïstische stimulusmateriaal om hierboven genoemde redenen
hebben opgevoerd.
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2.3. Het stimulusmateriaal .
Voor de totstandkoming van het stimulusmateriaal hebben wij de medewerking
gevraagd van een vijftiental mannelijke sprekers van 25 à 35 jaar oud, allemaal
wetenschappelijke medewerkers van de universiteiten van Nijmegen of Leuven.
Hun werd gevraagd de plot van een film die ze onlangs hadden gezien, in
standaardnederlands na te vertellen. Deze verhalen werden op de band opgenomen.
Bij de keuze van de sprekers is er sterk gelet op homogeniteit wat de sociale
kenmerken betreft: alleen mannelijke sprekers met een vergelijkbare
socio-economische status en behorend tot een zelfde leeftijdscategorie werden voor
de totstandkoming van het stimulusmateriaal in aanmerking genomen. Daarentegen
werd een grote heterogeniteit in de linguïstische kenmerken nagestreefd. De sprekers
hanteren weliswaar allemaal de Nederlandse standaardtaal, maar hun
standaardvariëteiten zijn regionaal en nationaal gekleurd. Het onderwerp van de
verhalen was wel min of meer vastgelegd, maar zoals wij al signaleerden zijn de
verhalen vrij verteld en niet voorgelezen of naverteld.
Uit het vijftiental opgenomen verhalen werden vijf Vlaamse en vijf Nederlandse
fragmenten met een gemiddelde duur van anderhalve minuut geselecteerd op grond
van de gelijkwaardigheid in de kwaliteit van de opnamen en de kwaliteit van de
sprekers en op grond van het evenwicht in de nationale en regionale representatie.
De gemiddelde duur van het fragment is vastgelegd op anderhalve minuut, omdat
dat de meest geschikte tijd blijkt te zijn voor het uitlokken van evaluatieve reacties
tegenover taalgebruik (verg. Williams e.a. 1976). Voor de bepaling van de
gelijkwaardigheid in de kwaliteit van de opnamen en de kwaliteit van de sprekers
hadden we weinig objectieve criteria bij de hand. Uiteraard is er gelet op de
hoeveelheid ruis en op evidente storingen of haperingen in het taalgebruik van de
sprekers. Verder heeft de intersubjectieve overeenkomst in het oordeel van een
aantal collega-linguïsten over de kwaliteit van opname en spreker de doorslag
gegeven.
De vijf Vlaamse sprekers zijn elk uit één van de vijf nederlandstalige provincies
van België afkomstig. Onder de Nederlandse sprekers bevinden zich twee
Zuidhollanders, waarvan er één afkomstig is uit een stad (Den Haag), de ander uit
een minder verstedelijkt gebied (Boskoop). De overige drie Nederlandse sprekers
komen uit drie verschillende Nederlandse provincies. De geselecteerde fragmenten
werden op een nieuwe band opgenomen in een volgorde die door de toekenning
van een random-
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volgnummer aan ieder fragment was bepaald. De definitieve volgorde van de
sprekers, aangegeven met de naam van de provincie waar ze vandaan komen, was
als volgt: 1) Zuidhollander (Den Haag), 8) Oost-Vlaming, 3) Zuidhollander (Boskoop),
4) Groninger, 5) Belgisch Limburger, 6) West-Vlaming, 7) Noordbrabander, 8)
Belgisch Brabander, 9) Antwerpenaar en 10) Nederlands Limburger.

2.4. De vragenlijst.
De vragenlijst bestond uit vier onderdelen. In een eerste gedeelte werd gevraagd
naar een beoordeling van het taalgebruik van de spreker en van de onvermijdelijk
met dit taalgebruik gepaard gaande paralinguïstische kenmerken van de spreker.
Daartoe werd een beroep gedaan op semantische-differentiaalschalen,
zevenpuntenschalen met aan de polen telkens een positief en een negatief
geformuleerd kenmerk van taalgebruik. Waar de formulering in positieve en negatieve
termen niet mogelijk was, werd een beroep gedaan op ‘neutrale’ contrastparen. Bij
de keuze van de kenmerken is er zorg voor gedragen dat zoveel mogelijk
variatiebronnen in het taalgebruik van de sprekers in de schalen werden opgevangen.
Wij geven hieronder een overzicht van de schalen gerangschikt naar de variatiebron
waarop ze betrekking hebben. De cijfers voorafgegaan door de letter V verwijzen
naar de volgorde van de schalen in de vragenlijst zoals die aan de informanten is
gepresenteerd:
1. extralinguïstische verschillen:
V01

bandopname: goed - slecht

2. paralinguïstische verschillen:
1. stemkwaliteitsverschillen
V03

stem: aangenaam onaangenaam

V06

stem: diep - hoog

V09

stem: zacht - schel

2. vertelkwaliteitsverschillen:
(V04

toon: gevarieerd monotoon)

V07

verteltrant: vloeiend moeizaam

V12

verteltrant: onderhoudend
- saai

(V15

verhaal: samenhangend onsamenhangend)

3. linguïstische verschillen:
1. fonetische verschillen:
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1. suprasegmentele verschillen:
(V04

toon: gevarieerd monotoon)

V17

spreektempo: snel
- langzaam

2. segmentele verschillen:
(V02) verstaanbaarheid:
goed - slecht)
V10

articulatie: duidelijk
- onduidelijk

3. verschillen in dialectinvloed:
(V31

dialectinvloed: klein
- groot)

V05

woorden: juist onjuist

V11

woordkeuze:
precies - onprecies

V16

woordenschat: rijk
- beperkt

V08

zinnen:
goedgevormd gebrekkig

V13

zinnen: complex simpel

(V15

verhaal:
samenhangend onsamenhangend)

V14

register: formeel omgangstalig

2. lexicale verschillen:

3. grammaticale verschillen:
1. syntactische verschillen

2. tekstuele verschillen:

4. stilistische of registerverschillen:

Doordat er bij de formulering van de polen van de schalen naar is gestreefd zoveel
mogelijk bij het normale, courante spreken over taal aan te sluiten, zijn sommige
items dubbelzinnig geworden. V04 (toon: gevarieerd - monotoon) kan betrekking
hebben op de intonatie of op een aspect van de vertelkwaliteit; V02
(verstaanbaarheid: goed - slecht) kan slaan op alle mogelijke linguïstische aspecten
of op de fonetische aspecten van taalgebruik; hetzelfde geldt voor V31
(dialectinvloed: klein - groot); V15 (verhaal: samenhangend - onsamenhangend)

Taal en Tongval. Jaargang 36

kan een aspect zijn van de vertelkwaliteit of van de tekststructuur, in
linguïstisch-syntactische zin. Uit een factoranalyse zal gedeeltelijk kunnen worden
opgemaakt hoe die items door de informanten zijn geïnterpreteerd (zie 3.1.1.).
In een tweede gedeelte werd gevraagd naar een beoordeling van de
persoonlijkheid van de sprekers. Dit gedeelte bestond uit acht
semantische-differentiaalschalen met aan de polen telkens positief of negatief gefor-
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muleerde persoonlijkheidskenmerken, die mutatis mutandis met de items uit klassieke
‘matched-guise’-onderzoekingen vergelijkbaar zijn:
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25

levendig - sloom
intelligent - niet intelligent
vriendelijk - onvriendelijk
spontaan - geremd
zelfverzekerd - onzeker
beleefd - onbeschoft
bescheiden - arrogant
sympathiek - onsympathiek

Aan deze reeks werden nog drie schalen toegevoegd, een negenpuntenschaal en
twee zevenpuntenschalen. De negenpuntenschaal representeerde een
beroepenschaal, met op ieder punt van het continuum een concrete beroepsnaam
(lopend van ‘arts’ tot ‘bouwvakker’). De eerste van de twee overblijvende
zevenpuntenschalen was door ons opgevat als een ‘toughness’-item: de informanten
werd gevraagd hoe groot ze de kans achtten dat de spreker in zijn vrije tijd de
boxsport - algemeen ervaren als de ruigste, mannelijke sporttak - beoefende. In de
laatste zevenpuntenschaal, een solidariteitsitem, werd de informanten gevraagd
hoe groot ze de kans achtten dat ze goed met de spreker zouden kunnen opschieten.
Zowel de ruigheids- als de solidariteitsschaal zijn door ons opgenomen omdat uit
onderzoekingen is gebleken dat de erin uitgedrukte waarden veeleer verborgen
normen in taalevaluatie representeren (zie Labov 1966, d'Anglejan en Tucker 1973,
Ryan 1979).
Het derde gedeelte bevatte zowel gesloten als open vragen. Ze hebben betrekking
op de nationale en de regionale identificatie van de sprekers en op de linguïstische
en paralinguïstische kenmerken die de informanten in het identificatieproces hebben
gehanteerd.
In de vraag naar de nationale identiteit van de sprekers waren de
antwoordmogelijkheden (Nederland - België) aangegeven. In de vraag naar de
regionale identiteit was dat niet het geval. De vraag naar de taalgebruikskenmerken
waarop de nationale identificatie was gebaseerd bestond uit een open en een
gesloten gedeelte. Het gesloten gedeelte bevatte een opsomming van vijf
‘linguïstische’ terreinen waarop de identificatie mogelijkerwijze was gebaseerd. Dat
zijn achtereenvolgens: uitspraak, intonatie, woordenschat, zinsbouw en verteltrant.
Elk van die terreinen kon door de informanten worden aangekruist. In het open
gedeelte werd gevraagd naar typische voorbeelden of, in de gevallen van
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intonatie en verteltrant, naar een omschrijving van het typisch Vlaamse,
5
respectievelijk Nederlandse, van de sprekers op het terrein in kwestie .
In een vierde en laatste gedeelte werden gegevens over de informanten zelf
opgevraagd, teneinde een stratificatie in de steekproeven te kunnen uitvoeren en
de invloed van sekse, moedertaal en originegebied van de informanten op de
6
evaluaties te kunnen onderzoeken . Bovendien bevatte dit gedeelte een aantal
vragen op grond waarvan eventueel bepaalde informanten uit de steekproef zouden
worden verwijderd. Dat zijn bijvoorbeeld informanten met een andere dan de
Belgische of de Nederlandse nationaliteit, informanten die niet of nauwelijks in
contact met Vlamingen of Nederlanders blijken te komen en informanten die naar
eigen zeggen nauwelijks de Nederlandse standaardtaal beheersen. Achteraf is
gebleken dat eliminatie op grond van de zojuist genoemde criteria onnodig was.

2.5. De steekproef.
De steekproef bestond uit 45 eerstejaars-talenstudenten van de Leuvense universiteit
en 40 eerstejaars-talenstudenten van de Nijmeegse universiteit. Twee homogene
groepen dus, die echter hoegenaamd niet representatief voor de Vlaamse of de
Nederlandse taalgemeenschap kunnen worden genoemd. Het ernstige bezwaar
dat het om een gepreselecteerd publiek gaat, is gedeeltelijk opgevangen doordat
het onderzoek bij iedere groep in de eerste maand van het eerste studiejaar heeft
plaatsgevonden. Praktische overwegingen en het voordeel van relatieve homogeniteit
met het oog op een factoranalyse van de resultaten hebben bij de keuze van de
informanten de doorslag gegeven.

2.6. Het verloop van het onderzoek.
Het onderzoek werd in ieder taalgebied drie maal uitgevoerd, telkens bij een groepje
van tien tot vijftien eerstejaarsstudenten. Voorstelling en verloop van het onderzoek
waren bij iedere uitvoering hetzelfde. Na een korte voorstelling van het
onderzoeksdoel werd de band met het stimulusmateriaal een eerste keer volledig
afgespeeld om de informanten met geluid, stem en onderwerp min of meer vertrouwd
te maken. Daarna werden de vragenlijsten verdeeld en werd er door de
onderzoeksleider uitleg gegeven over de wijze waarop de
semantische-differentiaalschalen dienden te worden gehanteerd. De band werd
dan voor een tweede keer afgespeeld, ditmaal met een pauze na iedere spreker,
ten einde de informanten in staat te stellen de schalen met taalgebruiks- en
persoonlijk-
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heidskenmerken na het beluisteren van ieder fragment in te vullen (eerste en tweede
gedeelte). Hetzelfde werd nog eens herhaald, met de bedoeling dat de informanten
de vragen over de regionale en nationale identiteit van de sprekers zouden oplossen
(derde gedeelte). Als dit was gebeurd, werd de informanten gevraagd het laatste
gedeelte van de vragenlijst, de vragen naar achtergrondgegevens, in te vullen. Het
onderzoek nam bij iedere uitvoering ongeveer twee uur tijd in beslag. Dat is vrij lang
en verklaart ook al waarom we met kleine steekproeven die gemakkelijk konden
worden samengesteld, genoegen dienden te nemen.

7

3. Resultaten .
3.1. De evaluatieve dimensies.
3.1.1. Factoranalyse van de taalgebruiksvariabelen
3.1.1.0. Inleiding
Een eerste resultaat dat wij beoogden, was het bereiken van een zinvolle reductie
in de gegevens tot de aan de attitudes ten grondslag liggende evaluatieve dimensies.
Het meest geschikte statistische instrumentarium daartoe biedt de factoranalyse.
Het principe van een factoranalyse is vrij eenvoudig: men poogt een groot aantal
variabelen zo goed mogelijk te beschrijven door middel van een klein aantal nieuwe,
hypothetische variabelen. Deze nieuwe variabelen worden factoren genoemd en
bevatten ieder voor zich gemeenschappelijke elementen van de oorspronkelijke
variabelen (verg. Brand-Koolen 1972). De grondgedachte is dat de evaluaties op
de variabelen niet een onafhankelijke relatie met elkaar vertonen, maar met elkaar
correleren, wat wil zeggen dat groepjes variabelen door de informanten steeds
tegelijkertijd op min of meer dezelfde wijze gescoord zijn. Zo valt het bijvoorbeeld
te verwachten dat sprekers die positief beoordeeld worden op de variabele V02
(verstaanbaarheid: goed - slecht) tegelijkertijd positief beoordeeld worden op de
variabele V10 (articulatie: duidelijk - onduidelijk) en dat sprekers die ongunstig
beoordeeld worden op de variabele V23 (beleefd - onbeschoft) tegelijkertijd ongunstig
geëvalueerd worden op de variabele V24 (bescheiden - arrogant). Een factoranalyse
stelt ons in staat over die samenhang tussen de variabelen iets meer aan de weet
te komen en wel zo dat families van variabelen (factoren) worden onderscheiden.
Het ligt dan voor de hand dat deze afgescheiden factoren opgevat worden als de
eigenlijke criteria van het
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beoordelingsgedrag van de informanten in plaats van de door de onderzoeker aan
de informanten opgelegde, oorspronkelijke variabelen.
De in een factoranalyse toe te passen mathematische procedures, die vrij
ingewikkeld zijn en daarom buiten het bestek van dit artikel vallen, leveren een
factormatrix op en een aantal waarderingscijfers. De kolommen van de factormatrix
bevatten de correlaties tussen de oorspronkelijke variabelen en een factor. Zo'n
correlatie, ook lading genoemd, kan variëren van - 1 tot + 1. Daarbij geldt dat hoe
hoger de (positieve of negatieve) lading is, hoe belangrijker de bijbehorende factor
voor de variabele is. De waarderingscijfers, communaliteit, eigenwaarde, het
percentage door een factor verklaarde variante en het percentage totaal verklaarde
variantie drukken ieder op een bepaalde manier uit in hoeverre de gevonden
constructie recht doet aan het empirische materiaal.
Nu het principe van een factoranalyse duidelijk is, is ook duidelijk wat er door ons
mee beoogd wordt: een antwoord op de vragen welke evaluatieve dimensies in het
beoordelingsgedrag van Vlamingen en Nederlanders ten aanzien van
standaardtaalsprekers te onderscheiden zijn en welke overeenkomsten en verschillen
de waardesystemen van beide groepen vertonen. Een onderscheid is daarbij door
ons gemaakt tussen criteria die ten grondslag liggen aan de beoordeling van het
taalgebruik van standaardtaalsprekers en criteria die ten grondslag liggen aan de
8
beoordeling van de persoonlijkheid van de sprekers op basis van hun taalgebruik .
Iedere factoranalyse is bovendien afzonderlijk bij de Vlaamse en de Nederlandse
steekproef uitgevoerd. We behandelen eerst de resultaten van de factoranalyse
van de taalgebruiksvariabelen bij de Vlamingen (3.1.1.1.), dan die bij de Nederlanders
(3.1.1.2.). In 3.1.1.3. zal uitvoerig worden ingegaan op de overeenkomsten en
verschillen in het beoordelingsgedrag van beide groepen informanten. In verband
met de factoranalysen van de persoonlijkheidsvariabelen is een zelfde indeling
aangehouden. Na de behandeling van de resultaten van de factoranalysen kan
bekeken worden hoe de sprekers op de evaluatieve dimensies beoordeeld zijn (deel
2, 3.2.).

3.1.1.1. Vlamingen
Bij de Vlaamse steekproef werden uit de achttien taalgebruiksvariabelen vijf factoren
10
gedistilleerd (zie tabel 1). De variabelen die hoog tot zeer hoog op de eerste factor
laden, zijn in orde van dalende belangrijkheid: V08 (zinnen: goedgevormd gebrekkig), V11 (woordkeuze: precies - onprecies), V05 (woorden: juist - onjuist),
V15 (verhaal:
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Tabel 1
Geroteerde factormatrix van de taalgebruiksschalen bij de Vlaamse
9
informanten
factor 1
-0.04121

factor 2
0.04789

factor 3
0.10942

0.34287

0.24984

0.08917

V 03 stem:

aangenaam-onaangenaam 0.05146

0.59774

0.31911

V 04 toon:

gevarieerd-monotoon 0.14391

0.35430

0.65265

V 01
bandopname:

goed-slecht

V 02
goed-slecht
verstaanbaarheid:

V 05 woorden: juist-onjuist

0.75010

0.09809

0.00687

V 06 stem:

diep-hoog

0.13949

0.75073

0.02926

V 07
verteltrant:

vloeiend-moeizaam 0.38767

0.35319

0.58088

V 08 zinnen:

goedgevormd-gebrekkig 0.85900

0.23893

0.04507

V 09 stem:

zacht-schel

0.11993

0.79448

0.13390

V 10 articulatie: duidelijk-onduidelijk 0.24043

0.14736

0.10942

V 11
woordkeuze:

precies-onprecies 0.84853

0.11608

-0.07495

V 12
verteltrant:

onderhoudend-saai 0.24279

0.04777

0.52194

V 13 zinnen:

complex-simpel 0.41762

0.04471

0.53541

V 14 register:

formeel-omgangstalig 0.12404

0.10261

-0.05886

V 15 verhaal:

samenhangend-onsamenhangend 0.66047

-0.08293

0.15675

0.64303

0.12764

0.39349

snel-langzaam 0.08877

0.09523

0.45720

V 16
rijk-beperkt
woordenschat:
V 17
spreektempo:

V 31
klein-groot
dialectinvloed:

-0.00302

-0.05769

0.31163

eigenwaarden:

6.22855

2.06006

1.78407

verklaarde
variantie:

34.6%

11.4%

9.9%

factor 4
-0.00082

factor 5
-0.01722

communaliteit
0.01626

totaal verklaarde variantie:
70.5%

V 01
bandopname:

goed-slecht
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V 02
goed-slecht
verstaanbaarheid:

0.72179

-0.12474

0.72447

V 03 stem:

aangenaam-onaangenaam 0.43530

-0.01377

0.65144

V 04 toon:

gevarieerd-monotoon 0.22830

0.08450

0.63145

V 05 woorden: juist-onjuist

0.16283

-0.03929

0.60038

V 06 stem:

diep-hoog

0.06656

0.02200

0.58882

V 07
verteltrant:

vloeiend-moeizaam 0.24205

0.34171

0.78780

V 08 zinnen:

goedgevormd-gebrekkig 0.09072

0.03264

0.80630

V 09 stem:

zacht-schel

0.12957

0.17142

0.70968

V 10 articulatie: duidelijk-onduidelijk 0.66707

0.19669

0.57517

V 11
woordkeuze:

precies-onprecies 0.19639

0.06664

0.78811

V 12
verteltrant:

onderhoudend-saai 0.50924

-0.19546

0.63119

V 13 zinnen:

complex-simpel -0.07897

0.30882

0.56468

V 14 register:

formeel-omgangstalig 0.01277

0.94699

0.92633

V 15 verhaal:

samenhangend-onsamenhangend 0.23114

0.21395

0.56687

0.38670

0.77728

0.36941

0.36420
0.11031

V 16
rijk-beperkt
woordenschat:
V 17
spreektempo:

0.20767

snel-langzaam -0.04199

V 31
klein-groot
dialectinvloed:

0.09092

-0.03984

eigenwaarden:

1.47311

1.15090

verklaarde
variantie:

8.2%

6.4%

totaal verklaarde variantie:
70.5%
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samenhangend - onsamenhangend), V16 (woordenschat: rijk - beperkt) en V13
(zinnen: complex - simpel). Al deze variabelen staan in tegenstelling tot alle
overblijvende variabelen in verband met de beoordeling van de grammaticale
verschillen tussen de sprekers op het niveau van het woord, de zin en de
tekststructuur. We noemen deze dimensie de grammaticale correctheid.
Op de tweede factor laden de variabelen V09 (stem: zacht - schel) en V06 (stem:
diep - hoog) zeer hoog en V03 (stem: aangenaam - onaangenaam) hoog. Deze
variabelen hebben niet rechtstreeks te maken met de beoordeling van linguïstische
verschillen, maar met de beoordeling van met de produktie van mondeling taalgebruik
onverbrekelijk verbonden persoonlijke verschillen in stemkwaliteit.
De derde factor heeft geen extreem hoge ladingen. Gematigd hoge ladingen op
deze factor hebben de variabelen V07 (verteltrant: vloeiend - moeizaam) en V12
(verteltrant: onderhoudend - saai); twee variabelen die we zonder moeite onder de
noemer vertelkwaliteit kunnen rangschikken. Voorts zijn er hoge ladingen van de
variabelen V04 (toon: gevarieerd - monotoon) en V17 (spreektempo: snel langzaam), de beoordelingen van intonatie en spreektempo. Over de eerstgenoemde
variabele hebben we al opgemerkt dat het hier om een niet ondubbelzinnig
geformuleerd onderzoeksitem gaat dat inderdaad met evenveel recht als een
niet-linguïstisch item kan worden opgevat. Dat is blijkbaar gebeurd. Toch heeft deze
variabele daarnaast ook middelmatige ladingen op de factor stemkwaliteit en op de
vierde factor. Het gaat hier blijkbaar om een variabele die niet duidelijk bij slechts
één factor hoort. Tenslotte duikt de variabele V13 (zinnen: complex - simpel) bij
deze factor opnieuw op. Hij correleert zelfs hoger met deze factor dan met de eerste.
Daarnaast heeft deze variabele ook een middelmatige lading op de vijfde factor.
Ook hier gaat het blijkbaar om een driedimensionele variabele.
Met wat goede wil kan men alle hier genoemde variabelen met de noemer
vertelkwaliteit blijven vangen. Ook een scepticus zal immers moeten toegeven dat
de variabelen die niet ondubbelzinnig als aspecten van vertelkwaliteit kunnen worden
beschouwd, zich op de grens met dat terrein bewegen.
De vierde factor hebben we verstaanbaarheid genoemd, naar aanleiding van de
zeer hoge lading van V02 (verstaanbaarheid: goed - slecht). Een andere variabele
die hoog op deze factor laadt, is V10: de beoordeling van de duidelijkheid van de
articulatie. Verder zijn er nog hoge ladingen van V12 (verteltrant: onderhoudend saai) en van
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V03 (stem: aangenaam - onaangenaam). Op V12 na betreft het hier in de eerste
plaats variabelen die in verband staan met de mate waarin het luisteren niet door
storende factoren beïnvloed wordt. Op grond van de hoge positieve correlatie tussen
de twee eerstgenoemde variabelen (V02 en V10) mag worden aangenomen dat
verstaanbaarheid door de informanten in de eerste plaats is opgevat als de mate
waarin de fonetischfonologische decodering van de linguïstische boodschap
probleemloos heeft plaatsgevonden.
Op de laatste factor laadt slechts één variabele zeer hoog: V14 (register: formeel
- omgangstalig). Deze factor hebben wij stijl of register genoemd. Er zijn geen
gematigd hoge ladingen op deze factor. Wel zijn er middelmatige ladingen van de
variabelen V16 (woordenschat: rijk - beperkt), V17 (spreektempo: snel - langzaam),
V07 (verteltrant: vloeiend - moeizaam), V13 (zinnen: complex - simpel) en V15
(verhaal: samenhangend - onsamenhangend).
De vijf geëxtraheerde factoren zijn er niet in geslaagd de variabelen V01
(bandopname: goed - slecht) en in mindere mate V31 (dialectinvloed: klein - groot)
in voldoende mate te vervangen. Wat V01 betreft mogen we aannemen dat de
beoordeling van de bandopnamekwaliteit in een onafhankelijke relatie tot de andere
dimensies heeft gestaan. Een resultaat dat niet ongelukkig kan worden genoemd.
Het resultaat met betrekking tot V31 hadden we niet verwacht. Een onderzoek
van Williams e.a. (1976) met vergelijkbare variabelen als de onze leverde een
dimensie ‘ethnicity-nonstandardness’ op, met een hoog ladende variable
‘standardness of pronunciation’ naast relatief hoge ladingen van woordgebruik en
grammatica (Williams e.a. 1976, 29-31). Onze vraag naar de dialectinvloeden in
het taalgebruik van de sprekers is dezelfde als de vraag van Williams e.a. naar de
mate waarin een standaardtaalniveau wordt bereikt. Bijgevolg hadden we in
overeenstemming met de resultaten van Williams e.a. een hoge lading van V31 op
de grammaticale-correctheidsdimensie verwacht. Maar de variabele scoort
allesbehalve hoog op deze factor en evenmin op een van de andere factoren. Moeten
we hieruit besluiten dat ons stimulusmateriaal te weinig gedifferentieerd was op dit
gebied? Gaat het hier om een voor Vlamingen irrelevant aspect van
standaardtaalgebruik? Of gaat het hier om een geïsoleerd aspect dat in de schare
variabelen (te) dun vertegenwoordigd was en daardoor uit de analyse is
weggevallen? De vraag of het hier dan om een aspect van een beoordelingsdimensie
gaat, kunnen we niet beantwoorden, maar verdient verder onderzoek. We komen
op deze kwestie later nog terug.
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3.1.1.2. Nederlanders
Bij de Nederlandse steekproef werden uit de factoranalyse van de
taalgebruiksvariabelen niet vijf, maar zes factoren gedistilleerd (zie tabel 2). Op de
eerste factor laadt slechts één variabele zeer hoog: V15 (verhaal: samenhangend
- onsamenhangend). Voort zijn er hoge ladingen in orde van dalende waarde van
V08 (zinnen: goedgevormd - gebrekkig), V07 (verteltrant: vloeiend - moeizaam) en
V10 (articulatie: duidelijk - onduidelijk). Middelmatig op deze factor laden de
variabelen V11 (woordkeuze: precies - onprecies), V02 (verstaanbaarheid: goed slecht) en V05 (woorden: juist - onjuist). Net zoals bij de eerste factor van de analyse
bij de Vlamingen blijkt het hier vooral te gaan om de beoordeling van de grammaticale
correctheid, maar dan veeleer op het niveau van de tekststructuur, de zin en de
articulatie dan op het niveau van het woord. De gematigd hoge lading van de
articulatievariabele op de grammaticale correctheidsfactor is in overeenstemming
met de resultaten van Williams e.a. 1976.
Op de tweede factor laadt geen enkele variabele extreem hoog. Er zijn gematigd
hoge ladingen, en wel van de variabelen V11 (woordkeuze: precies - onprecies),
V16 (woordenschat: rijk - beperkt), V12 (verteltrant: onderhoudend - saai), V05
(woorden: juist - onjuist) en V08 (zinnen: goedgevormd - gebrekkig). Ook op deze
factor is er een middelmatige lading van V10 (articulatie: duidelijk - onduidelijk). Net
zoals bij de vorige factor betreft het hier de beoordeling van de grammaticale
correctheid, maar dan toch vooral op het niveau van het woord. We zouden deze
factor daarom de lexicale adequaatheid willen noemen en de eerste de syntactische
adequaatheid (op het niveau van de zin en de tekststructuur). De articulatievariabele
laadt op beide factoren.
Op de derde factor scoort de variabele V02 (verstaanbaarheid: goed - slecht)
zeer hoog; de variabelen V03 (stem: aangenaam - onaangenaam), V31
(dialectinvloed: klein - groot), V01 (bandopname: goed - slecht) en V10 (articulatie:
duidelijk - onduidelijk) laden hoog tot middelmatig. Vanwege de extreem hoge waarde
van V02 (verstaanbaarheid: goed - slecht) noemen wij deze factor de
verstaanbaarheid. Net zoals bij de Vlamingen betreft het hier de mate waarin de
auditieve perceptie van de linguïstische boodschap niet gehinderd wordt; in
tegenstelling tot de verstaanbaarheisfactor in Vlaanderen gaat het bij de
Nederlanders om een meer complexe factor, die niet alleen en zelfs niet in de eerste
plaats de articulatievariabele bevat, maar ook een stemkwaliteitsvariabele, een
dialectvariabele en een technische-kwaliteitsvariabele.
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Tabel 2
Geroteerde factormatrix van de taalgebruiksschalen bij de Nederlandse
informanten
factor 1
goed-slecht 0.14171

factor 2
0.01767

factor 3
0.51755

factor 4
-0.11222

V 02
goed-slecht 0.35955
verstaanbaarheid:

0.13642

0.81728

-0.28229

V 03 stem:

aangenaam-onaangenaam 0.30321

0.23080

0.54552

0.08182

V 04 toon:

gevare
i erd-monotoon 0.29602

0.25458

0.26318

0.23035

V 05
woorden:

juist-onjuist

0.34318

0.63438

0.08356

0.02951

V 06 stem:

diep-hoog

-0.02120

-0.05823

-0.01277

-0.20338

V 07
verteltrant:

vloeiend-moeizaam 0.59594

0.14702

0.26174

-0.03278

V 08 zinnen: goedgevormd-gebrekkg
i 0.67562

0.40887

-0.00848

0.19978

V 09 stem:

zacht-schel 0.11525

0.01941

0.11649

0.06455

V 10
articulatie:

duidelijk-onduidelijk 0.43245

0.36608

0.33576

-0.06082

V 11
precies-onprecies 0.36967
woordkeuze:

0.69715

-0.00771

0.26351

V 12
verteltrant:

0.63675

-0.08768

-0.06273

V 13 zinnen: complex-simpel -0.10220

0.21075

-0.02877

0.71960

V 14
register:

formeel-omgangstalig 0.15896

-0.01145

-0.13298

0.54713

V 15
verhaal:

samenhangend-onsamenh. 0.87835

0.13711

0.28247

0.03585

0.10214

0.66344

0.28721

0.50904

V 17
snel-langzaam 0.09777
spreektempo:

0.15527

-0.04393

0.07683

V 31
klein-groot
dialectinvloed:

-0.04598

-0.19440

0.54499

0.34216

eigenwaarden:

4.97886

2.28256

1.85056

1.47350

verklaarde
variantie:

27.7%

12.7%

10.3%

8.2%

V 01
bandopname:

onderhoudend-saai 0.04506

V 16
rijk-beperkt
woordenschat:
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totaal verklaarde variantie:
71.4%
factor 5
-0.01931

factor 6
-0.13738

communaliteit
0.32009

-0.01293

0.06597

0.90004

V 03 stem:

aangenaam-onaangenaam -0.34949

0.23943

0.62897

V 04 toon:

gevarieerd-monotoon 0.04265

0.64948

0.69841

V 01
bandopname:

goed-slecht

V 02
goed-slecht
verstaanbaarheid:

V 05 woorden: juist-onjuist

-0.04949

0.02976

0.53141

V 06 stem:

diep-hoog

0.70601

-0.20819

0.58716

V 07
verteltrant:

vloeiend-moeizaam 0.10895

0.03730

0.45961

V 08 zinnen:

goedgevormd-gebrekkig -0.12645

0.01462

0.67983

V 09 stem:

zacht-schel

-0.48074

0.37666

V 10 articulatie: duidelijk-onduidelijk -0.08924

-0.17462

0.47591

V 11
woordkeuze:

precies-onprecies 0.17523

-0.10613

0.73415

V 12
verteltrant:

onderhoudend-saai 0.10796

0.37049

0.56803

V 13 zinnen:

complex-simpel -0.01979

-0.04571

0.57600

V 14 register:

formeel-omgangstalig -0.06916

0.07989

0.35361

V 15 verhaal:

samenhangend-onsamenh. 0.21529

0.10268

0.92827

0.11174

0.07636

0.81052

snel-langzaam 0.38787

0.07264

0.19722
0.50180

V 16
rijk-beperkt
woordenschat:
V 17
spreektempo:

0.33787

V 31
klein-groot
dialectinvloed:

0.09972

0.18945

eigenwaarden:

1.20468

1.06526

verklaarde
variantie:

6.7%

5.9%

totaal verklaarde variantie:
71.4%

Taal en Tongval. Jaargang 36

41
De vierde factor vertoont overeenkomsten met de vijfde factor van de Vlamingen
die wij de stilistische dimensie hebben genoemd. Op deze factor laadt de variabele
V13 (zinnen: complex - simpel) zeer hoog en de variabelen V14 (register: formeel
- informeel) en V16 (woordenschat: rijk - beperkt) laden hoog. Door de extreem
hoge lading van V13 (zinnen: complex - simpel) en de hoge lading van V16
(woordenschat: rijk - beperkt) zijn wij geneigd deze factor in het geval van de
Nederlanders een complexiteitsdimensie te noemen. In Vlaanderen behaalden de
variabelen V16 en V13 slechts middelmatige waarden op de overeenkomstige factor.
De vijfde factor heeft een zeer hoge lading van V06 (stem: diep - hoog). Er zijn
geen variabelen met hoge ladingen op deze factor. Middelmatige waarden hebben
de variabelen V17 (spreektempo: snel - langzaam), V03 (stem: aangenaam onaangenaam) en V09 (stem: zacht - schel). We hebben deze factor de stemkwaliteit
genoemd. Opvallend is wel de middelmatige lading van V17 (spreektempo: snel langzaam) en de negatieve lading van V03 (stem: aangenaam - onaangenaam).
De zesde en laatste factor heeft geen extreem hoge ladingen, maar wel een
gematigd hoge lading van V04 (toon: gevarieerd - monotoon) en een gematigd hoge,
negatieve correlatie met V09 (stem: zacht - schel). Voorts zijn er middelmatige
ladingen van de variabelen V12 (verteltrant: onderhoudend - saai), V03 (stem:
aangenaam - onaangenaam) en V06 (stem: diep - hoog). De laatstgenoemde
variabele scoort net zoals V09 negatief op de factor. Een aantal van de variabelen
van de dimensie stemkwaliteit (V06, V03 en V09) laden opnieuw middelmatig tot
hoog op deze laatste factor. In afwijking van de vorige factor zijn er daarnaast
middelmatige tot hoge ladingen van V04 (toon: gevarieerd - monotoon) en V12
(verteltrant: onderhoudend - saai). We hebben deze factor daarom de vertelkwaliteit
genoemd, al moet hierbij worden opgemerkt dat de factor een andere constellatie
van variabelen samenvat, dan bij de Vlamingen het geval was.
De zes gedistilleerde factoren vervangen alle uitgangsvariabelen in voldoende
mate. Onvoldoende verklaarde variabelen zoals in de dimensieanalyse van de
Vlaamse steekproef zijn geconstateerd, doen zich bij de Nederlandse steekproef
niet voor.

3.1.1.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
Aan de evaluatie door Vlamingen en Nederlanders van vrij geïmproviseerd, nationaal
en regionaal gekleurd standaardtaalgebruik liggen vier
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gemeenschappelijke beoordelingsdimensies ten grondslag: de grammaticale
correctheid, de verstaanbaarheid, de stemkwaliteit en de vertelkwaliteit. Afgezien
van deze fundamentele overeenkomst, doen zich met betrekking tot de genoemde
factoren een aantal beoordelingsverschillen tussen Vlamingen en Nederlanders
voor, die wij even onder de loep nemen.
In de eerste plaats hebben wij geconstateerd dat de
grammaticale-correctheidsdimensie in Vlaanderen een complex van tekststructurele,
syntactische en lexicale variabelen bevat. In Nederland hebben we te maken met
twee dimensies van grammaticale-correctheid, een
syntactische-adequaatheidsdimensie die een complex van tekststructurele en
syntactische variabelen bevat, en een lexicale-adequaatheidsdimensie die een
complex van lexicale variabelen bevat. Deze twee Nederlandse correctheidsfactoren
bevatten bovendien, in afwijking van de Vlaamse grammaticale-correctheidsdimensie
een articulatievariabele.
Een mogelijke verklaring voor dit verschil in het beoordelingsgedrag van Vlamingen
en Nederlanders kan worden gevonden in het ook door anderen bij Vlamingen
vastgestelde geringe bewustzijn van syntactische variatie tussen Vlaamse en
Nederlandse variëteiten. Uit een onderzoek van Hagen (1980) is bijvoorbeeld
gebleken dat Vlaamse leraren van mening zijn dat de verschillen tussen Vlaams en
Nederlands het grootst zijn op het terrein van de uitspraak en het kleinst op het
terrein van de zinsbouw (zie ook Deprez 1981, 213, De Schutter 1980, 93, Goossens
1973, 231, Knops 1982, 99-100). Dat de beoordeling van syntactische variatie bij
de Vlamingen in tegenstelling tot de Nederlanders niet als een afzonderlijke
evaluatieve dimensie uit de factoranalyse te voorschijn is gekomen, zou dan in de
lijn van Hagen (1980) kunnen worden geïnterpreteerd als een bewijs voor de
geringere relevantie die syntactische verschillen voor Vlamingen hebben. Tegen
deze interpretatie pleit echter de extreem hoge lading van de variabele V08 (zinnen:
goedgevormd - gebrekkig) op de Vlaamse grammaticale-correctheidsdimensie.
Andere resultaten zullen daarom moeten uitwijzen of onze interpretatie van het
verschil juist is. Wij komen op deze kwestie nog terug.
De verstaanbaarheidsdimensie heeft zowel bij Vlamingen als bij Nederlanders
een extreem hoge lading van V02 (verstaanbaarheid: goed - slecht). Voorts zijn er
zowel bij Vlamingen als bij Nederlanders middelmatige tot hoge ladingen van de
variabelen V10 (articulatie: duidelijk - onduidelijk) en V03 (stem: aangenaam onaangenaam). Een opvallend verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is wel
de aanwezigheid van de hoog correlerende variabelen V31 (dialectinvloed:
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groot - klein) en V01 (bandopname: goed - slecht) op de verstaanbaarheidsdimensie
van de laatstgenoemden. Bij de eerstgenoemden zijn deze variabelen noch door
de verstaanbaarheidsfactor, noch door een van de andere gedistilleerde factoren
verklaard. Een eerste besluit dat daaruit kan worden getrokken, is dat de
verstaanbaarheid voor Nederlandse informanten een complexere dimensie is dan
voor Vlaamse informanten. Een tweede besluit zou kunnen zijn, dat de technische
kwaliteit van de bandopname en de mate van dialectinvloed in standaardtaalgebruik
voor Vlamingen minder relevante beoordelingscriteria zijn, aangezien ze uit de
Vlaamse factoranalyse zijn weggevallen. Dat accentverschillen in de standaardtaal
weinig aandacht van Vlamingen krijgen, moet misschien worden verklaard door de
vrij algemene diglossie in Vlaanderen, die met zich meebrengt dat sterker in
opposities tussen dialect en standaardtaal wordt gedacht dan in opposities tussen
standaardvariëteiten onderling.
De stemkwaliteitsdimensie bevat in beide steekproeven de variabelen V06 (stem:
diep - hoog), V09 (stem: zacht - schel) en V03 (stem: aangenaam - onaangenaam).
Een frappant verschil tussen de beide steekproeven betreft de laatstgenoemde
variabele. Deze correleert in Vlaanderen positief met de andere variabelen, in
Nederland negatief. Wij hebben geen verklaring voor dit verschil.
De vertelkwaliteitsdimensie constitueert in Vlaanderen een meer complexe
beoordelingsdimensie dan in Nederland. In beide steekproeven is de dimensie
opgebouwd uit de variabelen V04 (toon: gevarieerd - monotoon) en V12 (verteltrant:
onderhoudend - saai). In de Nederlandse steekproef komen daar nog de variabelen
V09 (stem: zacht - schel), V03 (stem: aangenaam - onaangenaam) en V06 (stem:
diep - hoog) bij; in Vlaanderen de variabelen V07 (verteltrant: vloeiend - moeizaam),
V13 (zinnen: complex - simpel), V17 (spreektempo: snel - langzaam) en V16
(woordenschat: rijk - beperkt). We hebben er al op gewezen dat de variabele V04
(toon: gevarieerd - monotoon) een dubbelzinnig onderzoeksitem is, dat
geïnterpreteerd kan worden als een intonatie-item of als een eloquentie-item. Bij de
Nederlandse steekproef blijkt de eerstgenoemde interpretatie een overwicht te
hebben gehad. Dat maken we op uit de clustering om de variabele heen van vooral
paralinguïstische, emfatische elementen. Bij de Vlaamse steekproef blijkt
daarentegen de laatstgenoemde interpretatie de bovenhand te hebben gehad. Op
de variabele V17 (spreektempo: snel - langzaam) na, hebben de om V04
gegroepeerde variabelen vooral betrekking op de beoordeling van linguïstische,
structurele aspecten van taalgebruik. De onderliggende beoordelingsdimensie blijkt
bij de Vlamingen vooral de welbespraaktheid
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en in mindere mate ook de welsprekendheid van de taalgebruikers te betreffen,
terwijl het bij de Nederlanders in de eerste plaats om de welluidendheid gaat.
Bij de Vlaamse steekproef is er tenslotte nog de stilistische dimensie, die door
ons zo is genoemd vanwege de enige zeer hoog ladende variabele, V14 (register:
formeel - omgangstalig). Middelmatige ladingen op deze factor hebben nog de
variabelen V16 (woordenschat: rijk - beperkt), V17 (spreektempo: snel - langzaam),
V07 (verteltrant: vloeiend - moeizaam), V13 (zinnen: complex - simpel) en V15
(verhaal: samenhangend - onsamenhangend). De hieraan meest verwante
beoordelingsdimensie van de Nederlandse steekproef, is de complexiteitsdimensie,
met een zeer hoge lading van V13 (zinnen: complex - simpel) en hoge ladingen van
V14 (register: formeel - omgangstalig) en V16 (woordenschat: rijk - beperkt). De
Nederlandse complexiteitsdimensie vertoont op z'n beurt een grote verwantschap
met de in het dimensioneel onderzoek van Shuy en Williams (1973) geëxtraheerde
complexiteitsdimensie, die daar typisch voor taalattitudes wordt genoemd. Dat er
in Vlaanderen minder aanleiding bestaat om een complexiteitsdimensie te postuleren,
is ook al, zij het op andere gronden, vastgesteld door Deprez en De Schutter (1980)
en zou op zijn beurt kunnen samenhangen met de hierboven gesuggereerde geringe
relevantie van syntactische variatie voor Vlamingen. De afwezigheid van een
complexiteitsdimensie in Vlaanderen is dan een bijkomend bewijs voor het geringe
bewustzijn aldaar van syntactische verschillen.

3.1.2. Factoranalyse van de persoonlijkheidsvariabelen
3.1.2.1. Vlamingen
Op basis van de correlaties tussen de elf schalen met persoonlijkheidskenmerken
konden drie factoren worden geëxtraheerd (zie tabel 3). Meer nog dan voor de
factoranalyses van de taalgebruiksvariabelen geldt dat verschillende variabelen niet
duidelijk aan één factor kunnen worden toegewezen. De variabelen V18 (levendig
- sloom) en V20 (vriendelijk - onvriendelijk) zijn driedimensioneel: ze correleren
middelmatig tot hoog met de drie factoren. De variabelen V19 (intelligent - niet
intelligent), V23 (beleefd - onbeschoft) en V25 (sympathiek - onsympathiek) zijn
tweedimensioneel: ze hebben hoge correlaties met twee van de drie factoren. Deze
omstandigheid bemoeilijkt de interpretatie van de resultaten.
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Tabel 3
Geroteerde factormatrix van de persoonlijkheidsschalen bij de Vlaamse
informanten
factor 1
0.44271

factor 2
0.33592

factor 3
0.42623

communaliteit
0.49051

0.31941

0.54050

-0.01021

0.39427

V 20
0.42566
vriendelijk-onvriendelijk

0.37320

0.55327

0.62657

V 21
0.54693
spontaan-geremd

0.19800

0.20694

0.38116

V 22
0.97557
zelfverzekerd-onzeker

0.14810

0.13464

0.99181

V 23
0.43509
beleefd-onbeschoft

0.17706

0.69070

0.69772

V 24
0.03905
bescheiden-arrogant

-0.11077

0.68535

0.48350

V 25
0.16852
sympathiek-onsympathiek

0.78537

0.38767

0.79550

V 26 beroep

0.47018

0.27391

0.02060

0.29652

V 27 boxsport

-0.01398

-0.00445

-0.29201

0.08549

V 28
vriendschap

0.23004

0.87925

-0.18169

0.85901

eigenwaarden: 4.39129

1.72194

1.06430

verklaarde
variantie:

15.7%

9.7%

V 18
levendig-sloom
V 19
intelligent-niet
intelligent

39.9%

totaal
verklaarde
variantie:
65.3%
Op de eerste factor scoort de variabele V22 (zelfverzekerd - onzeker) zeer hoog.
Verder zijn er middelmatige tot hoge correlaties - in orde van dalende waarde - van
V21 (spontaan - geremd), V26 (beroep), V18 (levendig - sloom), V23 (beleefd onbeschoft), V20 (vriendelijk - onvriendelijk) en V19 (intelligent - niet intelligent). De
vier laatste variabelen zijn, zoals we net hebben gezien, niet unidimensioneel.
Rekening houdend met de extreem hoge lading van V22 (zelfverzekerd - onzeker)
vermoeden wij dat het gemeenschappelijke van de elementen zit in de beoordeling
van de spreker op het feit of die zekerheid weet uit te stralen (V22), de indruk weet
te wekken de situatie aan te kunnen (V22, V23, V20, V19), en in zijn uitingen niet
geremd te worden (V21, V18, V20). Wij hebben deze dimensie het zelfvertrouwen
genoemd.
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Op de tweede factor scoren twee variabelen zeer hoog; V28 (vriendschap) en
V25 (sympathiek - onsympathiek). Verder is er nog een hoge lading van de
tweedimensionele variabele V19 (intelligent - niet intelligent) en zijn er middelmatige
ladingen van de variabelen V20 (vriendelijk - onvriendelijk) en V18 (levendig - sloom).

Taal en Tongval. Jaargang 36

46
Op V19 na, betreft het hier de beoordeling van de aantrekkingskracht van de spreker,
de genegenheid die hij opwekt. In tegenstelling tot de eerste factor gaat het hier
niet om het zelfvertrouwen dat de spreker uitstraalt, maar om het vertrouwen dat
de spreker bij anderen opwekt. We hebben deze factor de innemendheid genoemd.
Op de derde factor scoort geen enkele variabele extreem hoog, maar er zijn hoge
ladingen - in dalende orde - van V23 (beleefd - onbeschoft), V24 (bescheiden arrogant), V20 (vriendelijk - onvriendelijk) en V18 (levendig - sloom). Er is bovendien
nog een middelmatige, negatieve correlatie van V27 (boxsport).
Het gemeenschappelijke van de drie eerstgenoemde variabelen is te vinden in
de mate waarin de spreker zichzelf niet opdringt, de mate waarin hij niet meer ruimte
voor zichzelf opeist dan gewenst is, anderen respecteert en hen ontziet. Als we het
accent leggen op het actieve element van de dimensie (onbeschoft, arrogant,
onvriendelijk, levendig, beoefenaar van de boxsport), dan gaat het hier om de
agressiviteit van de spreker.

3.1.2.2. Nederlanders
Bij de Nederlandse steekproef konden vier factoren worden afgescheiden (zie tabel
4). Ook hier geldt dat een aantal variabelen meerdimensioneel zijn. De variabele
V20 (vriendelijk - onvriendelijk) is driedimensioneel. De variabelen V18 (levendig sloom), V21 (spontaan - geremd), V24 (bescheiden - arrogant) en V25 (sympathiek
- onsympathiek) zijn tweedimensioneel.
De eerste factor heeft een extreem hoge lading van V23 (beleefd - onbeschoft)
en hoge ladingen van V20 (vriendelijk - onvriendelijk), V24 (bescheiden - arrogant)
en V25 (sympathiek - onsympathiek). Er is op deze factor ook een middelmatige,
negatieve lading van V27 (boxsport). Leggen wij net zoals bij de Vlaamse steekproef
het accent op het actieve element in de dimensie, dan gaat het hier om de
agressiviteit van de spreker.
Op de tweede factor laadt V19 (intelligent - niet intelligent) extreem hoog. De
variabelen V22 (zelfverzekerd - onzeker), V18 (levendig - sloom) en V21 (spontaan
- geremd) laden hoog. De factor vertoont veel verwantschap met de dimensie
zelfvertrouwen van de Vlamingen. Vanwege de extreem hoge lading van V19
(intelligent - niet intelligent) zijn wij toch geneigd om in het geval van de Nederlandse
steekproef van competentie te spreken.
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Tabel 4
Geroteerde factormatrix van de persoonlijkheidsschalen bij de
Nederlandse informanten
factor 1
0.11091

factor 2
0.57327

factor 3
0.25835

factor 4
0.42142

communaliteit
0.58528

V 19
0.08977
intelligent-niet
intel.

0.80963

0.00873

-0.26099

0.73175

V 20
0.62790
vriendelijk-onvriend.

0.37634

0.41552

0.17847

0.74040

V 21
0.19840
spontaan-geremd

0.47687

0.29156

0.79249

0.97982

V 22
-0.00965
zelfverzekerd-onzeker

0.58885

0.11931

0.05511

0.36411

V 23
0.90130
beleefd-onbeschoft

0.18136

0.13833

-0.12078

0.87895

V 24
0.60305
bescheiden-arrogant

-0.22540

0.29113

0.12155

0.51401

V 25
0.51123
sympathiek-onsymp.

0.02657

0.68809

0.10914

0.74745

V 26 beroep -0.03720

0.10191

-0.00771

-0.33511

0.12413

V 27
boxsport

-0.02341

0.03711

-0.16986

0.12353

V 28
0.05607
vriendschap

0.20369

0.69961

0.06536

0.53836

eigenwaarden: 3.77187

1.82307

1.26162

1.06363

verklaarde
variantie:

34.3%

16.6%

11.5%

9.7%

totaal
verklaarde
variantie:

72%

V 18
levendig-sloom

-0.30455

De derde factor heeft hoge ladingen van de variabelen V28 (vriendschap), V25
(sympathiek - onsympathiek) en V20 (vriendelijk - onvriendelijk). Deze dimensie
komt overeen met de tweede factor bij de Vlamingen, die wij de innemendheid
hebben genoemd.
De laatste factor heeft een zeer hoge lading van V21 (spontaan - geremd) en een
hoge lading van V18 (levendig - sloom). Op deze factor zijn er ook nog middelmatige,
negatieve ladingen van de variabelen V26 (beroep) en V19 (intelligent - niet
intelligent). Bij de Vlamingen, waar de variabelen V21 (spontaan - geremd) en V18
(levendig - sloom) hoog correleren met de dimensie zelfvertrouwen en positief met
de variabelen V26 (beroep) en V19 (intelligent - niet intelligent) ontbreekt deze factor.
We hebben hem op grond van de zeer hoge lading van V21 spontaneĭteit genoemd,
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wat moet worden opgevat als de eigenschap tot onvoorbedacht, zondere nadere
overweging handelen (spreken).

3.1.2.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
Het dimensie-onderzoek van de persoonlijkheidsvariabelen bij een
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Vlaamse en een Nederlandse steekproef levert twee gemeenschappelijke dimensies
op, die wij de agressiviteit en de innemendheid hebben genoemd. De
agressiviteitsdimensie bevat in de beide analysen de variabelen V23 (beleefd onbeschoft), V24 (bescheiden - arrogant), V20 (vriendelijk - onvriendelijk) en V27
(boxsport). De innemendheidsdimensie bevat in de beide analysen de variabelen
V28 (vriendschap), V25 (sympathiek - onsympathiek) en V20 (vriendelijk onvriendelijk). De laatstgenoemde variabele is in beide onderzoekingen niet
unidimensioneel.
Vanwege de zeer hoge lading van V22 (zelfverzekerd - onzeker) hebben we voor
de Vlaamse steekproef naast de innemendheids- en de agressiviteitsdimensie een
dimensie zelfvertrouwen onderscheiden. Behalve V22, zijn de variabelen V21
(spontaan - geremd), V26 (beroep), V18 (levendig - sloom) en in mindere mate V19
(intelligent - niet intelligent) in deze factor genesteld. Bij de Nederlandse steekproef
constitueren diezelfde variabelen twee afzonderlijke dimensies; een
competentie-factor met hoge ladingen van de variabelen V19 (intelligent - niet
intelligent), V22 (zelfverzekerd - onzeker), V18 (levendig - sloom) en V21 (spontaan
- geremd) en een spontaneiteitsfactor met hoge ladingen van V21 (spontaan geremd) en V18 (levendig - sloom) en middelmatige, negatieve ladingen van V26
(beroep) en V19 (intelligent - niet intelligent).
Uus KNOPS

Eindnoten:
1 Het onderzoek bij de Vlaamse steekproef maakte deel uit van ons promotieonderzoek en is
uitvoerig beschreven in Knops (1982, 35-87). Het materiaal van de Nederlandse steekproef is
in het kader van een scriptie-opdracht verzameld door M. Wagemans, A.T.W.-studente aan de
K.U.-Nijmegen.
2 De bibliografie verschijnt bij deel 2.
3 De veronderstelling dat de persoonlijkheid en de stemkwaliteit van een tweetalige spreker bij
overschakeling van de ene naar de andere taal identiek zouden zijn, is herhaaldelijk betwijfeld.
Er is gesuggereerd dat iemands stemkwaliteit kan worden beïnvloed door de verschillende
perceptie die de spreker van zichzelf in zijn verschillende rollen heeft. Samenhangend daarmee
zou hij telkens andere persoonlijkheidskenmerken kunnen accentueren of verbergen (Robinson
1972; Brown, Strong en Rencher 1975). Aangezien deze hypothese nooit is getoetst, blijft het
onduidelijk of de oorzaak van deze op impressionistische gronden aangenomen
stemkwaliteitsverandering bij taalverandering in de produktie van de spreker dan wel in de
perceptie van de luisteraar moet worden gezocht.
4 Aan de samenstelling van de band en de opstelling van de vragenlijst heeft M. Ebertowski,
wetenschappelijk medewerker op de afdeling Nederlands van de Nijmeegse universiteit
meegewerkt. Onze welgemeende dank daarvoor.
5 De antwoorden op het open vraaggedeelte zullen hier niet worden behandeld. Voor een
beschrijving van de Vlaamse resultaten, zie Knops (1982, 80-81).
6 Op de invloed van deze stratificatievariabelen op de evaluatie, zal hier niet worden ingegaan.
Voor de Vlaamse resultaten dienaangaande, zie Knops (1982, 73-79).
7 Voor alle resultaten geldt dat ze door ons berekend zijn met behulp van computerprogramma's
uit Nie e.a. (1975).
8 Voor een verantwoording van dit onderscheid, zie Knops (1982, 46).
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10 Voor de gebruikte kwalificaties van de waarden van de ladingen (laag - middelmatig - hoog zeer hoog) hebben we ons gebaseerd op Brand-Koolen (1972, 48):
absolute waarde van de lading

kwalificatie

< .20

laag

.20 - .40

middelmatig

.40 - .70

hoog

> .70

zeer hoog

9 Voor alle factoranalysen geldt dat als methode voor de initiale factoranalyse het type ‘principal
factoring with iteration’ (Nie e.a. 1975, 480) (factoranalyse in engere zin) gekozen werd, omdat
deze in tegenstelling tot de principale-componentenanalyse voorzieningen aanneemt ten aanzien
van meetfouten en ‘volledig geënt is op het in kaart brengen van de achterliggende dimensies’
van de beoordelingen (Van der Zee 1979, 115). Als rotatiemethode werd alweer met het oog
op de onderliggende factoriële structuur van de data gekozen voor varimaxrotatie, een orthogonale
rotatiemethode gebaseerd op het bereiken van de meest eenvoudige structuur in de kolommen
van de factormatrix.
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De morfonologie van hoofdtelwoorden in de zuidwestelijke
dialekten
Vrij algemeen bekend is het feit dat in een groot zuidwestelijk gebied Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen, de westelijke 2/3 van Oost-Vlaanderen en
Zeeland (behalve het Land van Hulst) - niet-suffigale eind-ə bij een flink aantal
overigens monosyllabische woorden bewaard bleef.
Voor een richtinggevend overzicht ga ik uit van de toestand in het dialekt van mijn
geboortedorp Kleit (I 154a), dat vrij representatief genoemd mag worden voor het
hele gebied:
(a)

Substantieven op -ə:
-

alle vrouwelijke, behalve
1
broek ;

-

een 20-tal mannelijke: as
(v.e. wiel), balk, beuk,
boog, broer, bult, eik, es,
haan, haas, heer, hul (=
struik), kin, naam, neus,
os, rogge, rug, zoon;

-

vier onzijdige: bed, einde,
hart, hemd.

In historisch opzicht zijn de meeste mannelijke en onzijdige substantieven op -ə
oude n-stammen (b.v. boog, haan, hart), oude jă-stammen (b.v. bed, rug) of oude
ĭ/ŭ-stammen van het ‘korte’ type (b.v. neus, zoon). Analogiewerking en reduktie van
de onbeklemtoonde eindsyllabe hebben de oorspronkelijke verhoudingen echter
grondig verstoord.
Dat men de eind-ə in het Kleits en in vele andere zuidwestelijke dialekten toch
heel sterk als een aanduiding van het vrouwelijke genus is gaan aanvoelen, blijkt
vooral uit een aantal analogische genusveranderingen: enerzijds zijn oog en oor,
allebei oorspr. onzijdige n-stammen (dus met eind-ə), vrouwelijk geworden; anderzijds
is hand, oorspr. vrouwelijk maar zonder eind-ə, onzijdig geworden.
(b)

Adjektieven op -ə:
Een 40-tal: blij(de), braaf,
bruin, dicht, diep, dik,
droog, dun, duur, fijn,
gemeen, gewoon, grijs
(dia: grijzde), groen, hoog,
juist, klein, koel, laag, laat,
licht, luid, naakt, nauw,
nieuw, recht, rijk, rijp, ros
(dia: roste), schoon, stil,
streng, vaag (= braak),
vast, ver, vlug (v.
nest-verlatende
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Vooral uit de lijst van adjektieven blijkt ten overvloede dat de aan-of afwezigheid
van niet-suffigale eind-ə totaal onvoorspelbaar is op grond van fonologische en/of
semantische kenmerken van het woord. Die eind-ə behoort bijgevolg tot de
grondvorm van bovengenoemde woorden (die dus ongeleed zijn).
Met betrekking tot het fonologische ‘gedrag’ van die -ə kunnen de volgende regels
geformuleerd worden:
(F.R. 1)

Eind-ə valt weg als er aan het
grondwoord een suffiks toegevoegd
wordt.
Voorbeelden (uit het Kleits):
(h)ānə + tjə (dim.) → (h)āntjə diepə + st
(superl.) → diepst
Zoals we al vroeger aangetoond hebben
(TAELDEMAN, 1980: 229), laat deze
snoeiregel ons toe een morfonologische
eigenaardigheid aan adjektieven als dik,
diep, enz. systematisch te verklaren. Het
is namelijk zo dat die adjektieven op
eind-ə dat eindsegment verliezen
wanneer ze attributief gebruikt worden
vóór een onzijdig substantief in het
enkelvoud: cf. dikΦ stro, een diepΦ
water. Ogenschijnlijk gaat fleksie hier dus
gepaard met... stamreduktie. Deze
ongerijmdheid wordt heel elegant
opgelost, als we ervan uitgaan dat er aan
een adjektief een nulsuffiks aangehecht
wordt wanneer het aan een onz. enkv.
substantief voorafgaat (b.v. dĭkə + Φ
stro). Door op zo'n sekwentie snoeiregel
(F.R. 1) toe te passen, ontstaat de juiste
oppervlaktevorm.

(F.R. 2)

Eind-ə valt weg als er onmiddellijk een
woord volgt dat met een vokaal begint.
Voorbeelden (uit het Kleits):
de kătə is ziek → de kătΦ is ziek
vĕrə achter → vĕrΦ achter.

Bij een eerste intuïtieve benadering dacht ik dat ook de hoofdtelwoorden twee,
drie, vier, vijf, zes, acht, (samenstellingen met) tien, elf en twaalf tot de hierboven
besproken reeks van woorden met niet-suffigale eind-ə behoren. Nader onderzoek
brengt echter al gauw aan het licht dat eind-ə daar in andere omstandigheden
wegvalt dan bij de substantieven en de adjektieven.
Allereerst geven we enkele voorbeelden:

(1)

zelfstandig, vóór pauze: 't zijn (d)er vier[ə]
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(2)

zelfstandig, vóór vokaal: 't zijn (d)er vierΦ
over

(3)

zelfstandig, vóór kons.: 't zijn (d)er vier[ə]
meer

(4)

bijvoeglijk, vóór vokaal: vier appels

(5)

bijvoeglijk, vóór kons.: vier peren.

Hieruit blijkt dat bij de hierboven opgesomde hoofdtelwoorden de eind-ə bewaard
blijft in geval van zelfstandig gebruikt, tenzij er onmiddellijk een woord met
vokaalanlaut - cf. (2) - op volgt. Maar in geval van bijvoeglijk gebruik valt eind-ə
ALTIJD weg, wat voor anlaut het volgende woord ook heeft.
Een oplossing lijkt te kunnen bestaan in de formulering van de volgende fonologische
mineurregel:
(F.R. 3)

ə→/-ø⋕

twee, drie, vier, vijf,
zes, acht, tien, elf,
twaalf)

[NUM.]

[+ attr.]
Erg elegant is dat wel niet wegens het mineurkarakter van de fonologische regel,
maar de waarneembare taalfeiten lijken toch korrekt verantwoord te zijn.
Toch is ook dat laatste slechts schijn, want als we nog dieper in de fonologie van
de zuidwestelijke dialekten gaan graven, zien we dat we met de hierboven
gesuggereerde oplossing (?) op een ander punt in de knoei komen te zitten.
Ter illustratie geven we enkele zinnetjes met de substantieven bŏs en kăsə en
het telwoord zĕsə:
(6)

den bŏs is...

→

den bŏ[z] is...

(7)

de kăsə is...

→

de kă[s] is...

(~ F.R. 2)

(8)

zĕsə is...

zĕ[s] is...

(~ F.R. 2)

(9)

zĕsə appels

zĕ[z] appels (!) (~ F.R. 3)

Volgens (6) opereert er in de zuidwestelijke dialekten een (assimilatie)-regel die
stemloze frikatieven stemhebbend maakt als het onmiddellijk volgende woord met
een vokaal begint:
(F.R. 4)

[OBS.]
[+ kont.]

→ [+ stem] /... - ⋕ [VOK.]...

[- stem]
Cf. ook: 't stŏ is... → 't stŏ[v] is...
tŏch al → tŏ[g] al
Uit (7) en (8) leren we echter dat die regel niet van toepassing is op (onderliggend)
stemloze frikatieven die in de auslaut zijn komen te staan
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door apokope van eind-ə (via F.R. 2). In die optiek zouden we ook bij (9) een
realisatie zĕ[s] appels mogen verwachten. Dat is echter duidelijk niet het geval: net
als in (6) bij het sjwa-loze bos heeft assimilatieregel (F.R. 4) gewerkt!
Uit dit alles kan m.i. alleen maar het volgende gekonkludeerd worden:
(a) De hoofdtelwoorden twee, drie, vier, vijf, zes, acht, tien, elf en twaalf hebben
in geval van bijvoeglijk gebruik een sjwa-loze grondvorm, waardoor de
fonologische parallellie tussen (6) en (9) verklaard wordt.
(b) In geval van zelfstandig gebruik krijgen ze een suffiks-ə, die wegvalt als het
onmiddellijk volgende woord met een vokaal begint (cf. voorbeeld 8). De
eventueel voorafgaande stemloze frikatief valt echter niet binnen het bereik
van de hierboven geformuleerde assimilatieregel (F.R. 4), wat evenmin het
geval is bij de andere woorden met suffigale of niet-suffigale eind-ə (cf.
2
voorbeeld 7) .

De hierboven voorgestelde oplossing kunnen we nu als volgt formaliseren:
ø → [ə]; /... C + - ⋕

[NUM.]
[- attr.]

Tot nog toe hebben we met geen woord gerept over de andere hoofdtelwoorden:
zeven, negen, twintig, dertig..., honderd en duizend (dia: duust). Met uitzondering
van zeven en negen verschijnen deze telwoorden nooit/nergens met suffiks-ə. Bij
zeven en negen komt ‘zelfstandigheids’-ə enkel nog in archaïsch dialekt in ± het
noord-westelijke kwart van Oost-Vlaanderen voor. Even abstraktie makend van
duust (< duzend) kunnen we grosso modo de volgende fonologische restriktie op
de hierboven geformaliseerde morfonologische regel aanbrengen:
Hoofdtelwoorden waarvan de stam niet eindigt op een ‘doffe’ syllabe, krijgen bij
zelfstandig gebruik een suffiks-ə. Zoals echter al gesuggereerd werd, is duust hier
een vervelend maar onverbiddelijk tegenvoorbeeld. Er zit dan ook niets anders op
dan onze morfonologische regel als een mineurregel te beschouwen:
ø → [ə] /... C + - ⋕

[NUM.]

(twee, drie, vier, vijf, zes,
acht, tien, elf, twaalf)

[- attr.]
Johan TAELDEMAN
Bevoegdverklaard Navorser NFWO
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Eindnoten:
1 In vele Vlaamse dialekten is broek door diverse evoluties zijn uitzonderings-status kwijtgeraakt:
in Veurne-Ambacht werd het substantief mannelijk (nen broek), in Zele(I 258) en omgeving kreeg
het een eind-ə en kon het dus vrouwelijk blijven (een broekə).
2 Dit impliceert dat de assimilatieregel (F.R. 4) hiërarchisch hoger staat dan de apokoperegel (F.R.
2).

Etymologische invallen 2
Kankatig
A. OPPREL, Het dialect van Oud-Beierland 1896, geeft blz. 63 kankatəg in de
betekenis ‘lastig, kies, jaloers’. Het woord komt voor in een groep kankatəg op jə
ētə. Opprel verwijst naar kies-aetigh en kies-etigh bij Kiliaen maar ziet voor kankgeen etymologie.
Het woord verschijnt verder in WNT VII 1253 met citaten uit Tuinman, Van
Beverwijck en Oudaan. De betekenis is o.a. ‘kieskeurig op zijn eten’.
Waar het tweede deel duidelijk een afleiding is van eten, moet het eerste deel
afgeleid zijn van indoeur, geng-, gong- ‘klomp’, gongu-s ‘bal’, vgl. Gr. γογγρος ‘uitwas
aan de stam van een olijfboom’ en γογγύλος ‘rond’; vgl. ook lit. gungulỹs ‘bal’, lit.
gùnga ‘bal’ en oudnoors kǫkkr ‘bal’. Het benoemingsmotief van kankatig is dan bij
het eten het slecht smakende voedsel niet doorslikkend, maar het in balvorm in de
mond houdend.
Ik heb neiging ook Zweeds dialectisch iskank ‘ijspegel’ erbij te betrekken, welk
woord blijkens de ALE-enquête als antwoord op vraag 21 voorkomt in Undenäs en
als nevenopgave van iskanke in Ek. De betekenisovergang van ‘bal’ op ‘ijs(kegel’
wordt gesteund door de opgave voor Zweeds iskisel ‘ijspegel’ te Edefors, waarvan
het tweede deel ‘kiezel’ betekent.
Zie voor de etymologie Pokorny 379.
A. WEIJNEN
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Baggertaal op drift: enige aspekten van dialektverandering in het
Sliedrechts
Samenvatting.
In dit artikel wordt betoogd dat het Sliedrechts enkele oude Germaanse
foneemverschillen heeft gehandhaafd. Daarnaast blijkt dat jongere
dialektsprekers genoemde fonemen op een andere manier distribueren;
hierin vallen echter wel patronen te ontdekken.
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
De Sliedrechtse equivalenten van ABN /a./, /e./ en /o./
Historische overwegingen
Veranderingen in het dialekt
Slotbeschouwing

1. Inleiding.
Het doel van dit artikel is het leveren van een kleine bijdrage aan de kennis van de
Nederlandse dialekten. Het gaat hier om het dialekt dat gesproken wordt in mijn
geboorteplaats Sliedrecht, een dorp van ± 23.000 inwoners, gelegen aan de Merwede
en beroemd om zijn baggeraars. Over dit dialekt, dat nog steeds door veel ouderen
en jongeren gesproken wordt, is betrekkelijk weinig bekend. Relevante publikaties
zijn Van der Zijde 1874, dat een goede woordenlijst heeft maar fonetisch weinig
adekwate informatie verstrekt, Weijnen 1952, waar Sliedrecht is opgenomen in een
dialektatlas, en Daan en Heeroma 1965, waar Sliedrecht verwerkt is op de kaarten
en een bijbehorend grammofoonplaatje tevens een stukje gesproken Sliedrechts
bevat. Kaarten waarop het Sliedrechts verwerkt is vinden we eveneens in Daan en
Francken 1972.
In dit artikel beperk ik mij tot de equivalenten van de ABN half-lange klinkers /a./,
/e./ en /o./ in het Sliedrechts (verder: S) (§2). Tevens poog ik verbanden te leggen
met oudere taalfasen van het Nederlands (§ 3). Daarna bekijk ik hoe de
sociolinguistische variabele leeftijd van invloed is op S (§ 4).
Mijn werkwijze was als volgt. In augustus '82 en januari '83 verbleef
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ik enkele dagen in Sliedrecht. Mijn informanten vond ik voornamelijk in kennissen
van familie en mezelf. Twintig informanten hebben hun medewerking verleend: 11
mannen en 9 vrouwen, een groep die in sociaal opzicht voldoende homogeen was.
Naar leeftijd bestond er een duidelijk onderscheid: tien ouderen van rond de 70 en
1
10 jongeren van 14-22 . Aan hen werd gevraagd een door mij samengestelde
woordenlijst ‘op z'n Sliedrechts’ voor te lezen. Evenals Labov 1961, 71 noteerde ik
de uitspraken ter plekke; het gebruik van een cassetterecorder leidde nl. vaak tot
een ABN-achtige uitspraak. Voor deze woordenlijst, zie bijlage.
Ik ben me ervan bewust dat deze methode niet dialektgebruik, maar dialektkennis
onderzoekt. Als hypothese kunnen we formuleren dat er tussen die twee een relatie
bestaat die voor alle leeftijdsgroepen dezelfde is. We nemen derhalve voorzichtig
aan dat dit onderzoek geen vertekend beeld geeft m.b.t. de verschillen in
dialektgebruik.

2. De Sliedrechtse equivalenten van ABN /a./, /e./ en /o./.
Het Sliedrechts kent twee klinkers die corresponderen met ABN /a./. Dat zijn ten
eerste ɛː, een lange tot zeer lange halfopen voorklinker, die in het ABN voorkomt
in woorden als blèren en prairie; in de tweede plaats ɑː, een lange open geronde
achterklinker, die bij sommige sprekers iets minder open en meer gerond is. Het
klinkerdiagram, waarvoor ik de conventies volg van Collins en Mees 1981, geeft
hun posities weer t.o.v. de standaard /a./; de stippellijn duidt eventuele idiolektische
variatie aan.

De woordenlijst bevatte twintig woorden met ABN /a./; voor de uitspraak van deze
woorden verwijs ik naar de bijlage. In deze paragraaf behandel ik verder alleen de
uitspraak van de ouderen (informanten 1-10). Opvallend is de grote eenstemmigheid
onder de ouderen. Slechts in drie gevallen zijn er enige verschillen, nl. in 8. slapen,
40.laag en 52. daad.

Taal en Tongval. Jaargang 36

57
De afwijkende uitspraak van slapen, die beperkt is tot informant 3, is te verwaarlozen;
laag is een geval apart en wordt hieronder besproken; alleen daad lijkt een echte
uitzondering te zijn. Hoewel deze woordenlijst geen minimale paren voor ɛː-ɑː
2
oplevert, bestaat er wel het paar blɛːrə ‘blaren’ - blɑːrə ‘bladeren’ , wat wijst in de
richting van een foneemstatus voor beide klanken. In geen geval zijn de klinkers in
vrije variatie.
Een soortgelijke situatie bestaat er t.a.v. ABN /e./. In S vinden we twee
corresponderende klinkers, nl. eɪ en ɪə, die beide ook in het ABN voorkomen, ɪə
alleen als allofoon van /e./ voor /r/, zoals in weer. Dat het in S waarschijnlijk om twee
fonemen gaat mag blijken uit 53. week wɪək (iets in de week zetten) en 56. week
weɪk (een week vrij). Ik noteer hen in het vervolg als /e:/ en /ɪ:/. De posities van
deze klinkers zijn ook op het klinkerdiagram weergegeven, de pijltjes geven de
richting van de diftong aan.

Vergelijkbaar is eveneens het geval van /o./. Allereerst vinden we in S twee
corresponderende klinkers, nl. ou en ə; deze laatste vinden we in het ABN als
allofoon van /o./ voor /r/ als in door, een geslotener en meer centrale klinker. De
foneemstatus van deze klinkers blijkt uit paren als 27. hoop houp (hoop doet leven)
en 60. hoop h əp (een hoop stenen); ik noteer hen in het vervolg als /o:/ en /ʊ:/. In
de derde plaats komt ook nog de uitspraak ø. voor, zoals in ABN sleutel, b.v. in 39.
zoon /zø.n/. Het klinkerdiagram geeft hun articulatieplaats weer.
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Uit het voorafgaande volgt dat S een uitgebreid klinkersysteem heeft: de gebruikelijke
3
4
zes korte klinkers, tien lange klinkers (drie meer dan ABN) en drie à vier diftongen .
Het volgende overzicht maakt een en ander duidelijk.
korte klinkers
ɪœ

lange klinkers
iyu

diftongen

ɛəɔ

ɪʊ

ɑ

e: ø o:

ɛɪ œy ɑu

ɛ: ɑ:

(ɑ:ɪ)

3. Historische overwegingen.
Een vraag die onvermijdelijk opkomt bij bestudering van deze gegevens is die naar
de oorzaken van deze klinkerverschillen in S. Een eerste mogelijkheid lijkt fonetische
conditionering te zijn; dit wordt echter uitgesloten door paren als /ɑ:p/ - /sxɛ:p/,
/ho:p/ - /h :p/ en /we:k/ - /wɪ:k/. De historische fonologie van de Germaanse talen
levert meer op.
Zoals bekend is hebben ABN /a./, /e./ en /o./ ieder een tweeledige oorsprong (Van
Loey 1970, Van Bree 1977). Wat /a./ betreft valt op te merken dat de twee
oorspronkelijke klinkers, Gemeengermaans ɛ̆: en ă, in een groot deel van het
taalgebied al zijn samengevallen vóór de periode van het Middelnederlands; ieder
spellingsverschil ontbreekt in Middelnederlandse teksten. Deze samenval vond
alleen plaats in open lettergrepen met hoofdaccent. Volgens Kloeke 1933 is het
oude verschil bewaard gebleven aan weerszijden van de Zuiderzee, hoewel de
klinkers in het oostelijke gedeelte in een later stadium zijn beïnvloed door de volgende
konsonant waardoor de distributie anders is komen te liggen. In S geldt dus eveneens
dat er geen samenval heeft plaatsgevonden en is tevens de oude verdeling van de
klinkers bewaard gebleven. In de meeste historische grammatica's wordt dit oude
verschil weergegeven door â (de vanouds lange klinker) en ɑ̄, (de gerekte klinker).
Deze schrijfwijze is ook gevolgd in de woordenlijst onder B. Ter verduidelijking en
vergelijking volgen hier nog enkele voorbeelden.

ABN
water (ɑ̄)

Gotisch
wăto

Sliedrechts
/wɑ:tər/

malen (ɑ̄)

mălăn

/mɑ:lə/

slapen (â)

slepăn

/slɛ:pə/

jaar (â)

jer

/jɛ:r/
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Zoals te zien is, correspondeert S /ɛ:/ met â en S /ɑ:/ met ɑ̄. Dit is echter niet voor
alle in de woordenlijst voorkomende woorden het geval: 7. maan (/mɑ:n/ i.p.v. het
te verwachten /mɛ:n/), 14. laat (/lɛ:t/ i.p.v. het te verwachten /lɑ:t/), 40. laag (/lɪ:x/
i.p.v. het te verwachten /lɛ:x/) en 46. kwaad (/kwɑ:t/ i.p.v. het te verwachten /kwɛ:t/).
Over 52. daad bestaat geen eenstemmigheid, maar te verwachten was /dɛ:t/. Wellicht
speelt bij maan fonetische conditionering toch een rol. Met een van de oudere
informanten heb ik een aantal woorden op -aan doorgenomen: gaan, slaan, baan,
laan, staan, Daan en haan bleken allen met /ɑ:/ te worden uitgesproken, hoewel
gaan, slaan en staan de vanouds lange klinker hebben en /ɛ:/ dus te verwachten
was. Laat is heel misschien naar analogie van 22. laten met /ɛ:/ uitgesproken, hoewel
hier moeilijk iets met zekerheid te zeggen valt. Laag (adj.) is opmerkelijk, daar er
een /ɪ:/ gevonden wordt; waarschijnlijk is deze uit een spontane dialektische umlaut
te verklaren (â naar ê). Dit resulteert in homofonie van laag en leeg, beide /lɪ:x/.
(Een aardig voorbeeld is dat van de man die de opdracht kreeg de ketel laag op het
5
gas te zetten en hem leeg opzette) . Daan en Francken 1972 (kaart 7) laten zien
dat deze uitspraak vooral in oostelijke dialekten gevonden wordt. Voor kwaad en
daad zie ik geen aannemelijke verklaring.
ABN /e./ heeft als oorsprong de vanouds lange klinker (ontstaan uit Ggm. ai) én
de gerekte klinker (ontstaan uit Ggm. ĕ of ĭ of ă + umlaut). Deze klinkers worden
weergegeven als ê en ē respektievelijk. Al vroeg zijn die in een groot deel van het
taalgebied samengevallen, hoewel ze nog in veel dialekten, met name in de
zuidelijke, onderscheiden worden. S houdt deze klinkers eveneens gescheiden.
Een voorbeeld ter illustratie:

ABN
week (ê)

Duits
weich

Sliedrechts
/wɪ:k/

week (ē)

Woche

/we:k/

Over het algemeen kloppen de overeenkomsten ê - /ɪ:/ en ē - /e:/; uitzonderingen
zijn 32. wreken (/vrɪ:kə/ i.p.v. het te verwachten /vre:kə/) en 47. bleek (/ble:k/ i.p.v.
het te verwachten /blɪ:k/). T.a.v. bleek zij opgemerkt dat de voorbeeldzin wat zie je
bleek door de meeste informanten veranderd werd in wat zie je wit. Wellicht is bleek
geen oorspronkelijk woord in S.
ABN /o./ is op eenzelfde manier het resultaat van het samenvallen van ô, de
vanouds lange klinker (Ggm au) en ō, de gerekte klinker (Ggm ŏ of ŭ). Deze
samenval vond waarschijnlijk plaats in de 17de en 18de eeuw,
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maar het verschil is bewaard gebleven in het Zeeuws, Brabants, Vlaams én in het
Sliedrechts. Ter illustratie:

ABN
hoop (ô)

Duits
Haufen

Sliedrechts
/hʊ:p/

hoop (ō)

Hoffnung

/ho:p/

De correspondenties kloppen geheel: ō - /o:/ en soms /ø:/ (spontane palatalisatie)
en ô - /U:/. 6. geboden, uitgesproken als gebooien, lijkt een uitzondering (/U:/ voor
ō), maar is m.i. het gevolg van de d-syncope; voor /i/ en /j/ komt alleen ː voor, nooit
oː, mooi is b.v. m ːɪ.
In het licht van dit alles lijkt het gerechtvaardigd S een fonologisch ‘behoudend’
dialekt te noemen, waar het de lange klinkers betreft.

4. Veranderingen in het dialekt.
De vraag werpt zich op of dit systeem door jongere dialektsprekers onveranderd
overgenomen wordt. Zoals in de eerste paragraaf vermeld hebben tien jeugdige
informanten meegewerkt aan dit onderzoek; de nrs. 11-20 in de bijlage wijzen op
deze informanten, van wie van tevoren nagegaan werd of ze het dialekt tot op zekere
hoogte beheersten. Dat geldt nl. zeker niet voor alle Sliedrechtse jongeren; velen
beheersen alleen het ABN, al dan niet enigzins regionaal gekleurd. Te verwachten
is dus een toename van ABN-uitspraak.
Eén blik op de bijlage laat zien dat de grote mate van eenstemmigheid die
kenmerkend was voor de ouderen, onder de jeugd niet gevonden wordt. Slechts
over 1/3 van de woorden is er volledige eensgezindheid. De afwijkingen verschillen
sterk van persoon tot persoon en van woord tot woord. Tabel 1 geeft het percentage
afwijkende uitspraken per informant, getoetst aan de consensus van de oudere
informanten.

Tabel 1
inf.

6

inf.

perc. afw.

11

perc. afw.
23%

16

19%

12

14%

17

45%

13

0%

18

28%

14

30%

19

18%

15

13%

20

8%
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Zoals uit de bijlage blijkt, beweegt de afwijking zich veelal niet in de richting van het
ABN, maar bestaat uit een andere distributie van dezelfde fonemen. De verwachting
dat de ABN-uitspraak terrein wint is dus niet gerechtvaardigd; de situatie is
complexer. Er kunnen m.i. tien gevallen waargenomen worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

/ɑ:/ voor /ɛ:/ (8, 14, 19, 22, 28, 34, 58)
/ɛ:/ voor /ɑ:/ (37, 43, 46)
/ɪ:/ voor /e:/ (3, 4, 20, 23, 26, 38, 44, 47, 50, 56)
/e:/ voor /ɪ:/ (32, 53, 59)
/ʊ:/ voor /o:/ (5, 17, 18, 27)
/o:/ voor /ʊ:/ (6, 12)
/o:/ voor /ø:/ (33, 39, 45, 51, 57)
/ʊ:/ voor /ø:/ (33, 39, 45, 51, 57)
/ø:/ voor /o:/ (18)
/ø:/ voor /ʊ:/ (11, 21, 24, 36, 54)

T.a.v. geval 10 zij opgemerkt dat het hier slechts om 1 informant gaat (nr. 16); haar
uitspraak is zeker niet representatief, ze gebruikt af en toe de/œ:/, zoals in œuvre,
waar anderen de /ø:/ gebruiken. Volledigheidshalve heb ik de gegevens toch hier
verwerkt. Geval 8 kan beschouwd worden als een toevoeging van geval 5 aan 7;
het patroon is in elk geval duidelijk herkenbaar.
Tabel 2 geeft voor ieder van deze tien gevallen de percentages voor het aantal
woorden waarin de afwijking voorkomt (a), én het percentage werkelijke afwijkende
uitspraken (b).

Tabel 2
geval
1

a
100

b
33

2

36

7

3

100

33

4

36

7

5

100

22

6

18

3½

7

100

21 ½

8

100

33

9

25

3½

10

22

3
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A
B
Opm. ɔ dient als
gelezen te worden.
1.
water
ɑ̄

C
1

2

3

4

5

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

2.

wagen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

3.

keel

ē

e

e

e

e

e

4.

leven

ē

e

e

e

e

e

5.

genomen ō

o

o

o

o

o

6.

geboden ō

ɔj

ɔj

ɔj

ɔj

ɔj

7.

maan

â

ɑ

ɑ

ɑ

â

â

8.

slapen

â

ɛ

ɛ

ɑ

ɛ

ɛ

9.

been

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

10.

één

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

11.

lopen

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

12.

oog

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

13.

malen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

14.

laat

ɑ̄

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

15.

steen

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

16.

zeep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

17.

kogel

ō

o

o

o

o

o

18.

beloven

ō

o

o

o

o

o

19.

schaap

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

20.

hemel

ē

e

e

e

e

e

21.

hoog

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

22.

laten

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

23.

nemen

ē

e

e

e

e

e

24.

boom

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

25.

betalen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

26.

geven

ē

e

e

e

e

e

27.

hoop

ō

o

o

o

o

o
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Opm. ɔ dient als
gelezen te worden.
1.
water
ɑ̄

C
6

7

8

9

10

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

2.

wagen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

3.

keel

ē

e

e

e

e

e
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4.

leven

ē

e

e

e

e

e

5.

genomen ō

o

o

o

o

o

6.

geboden ō

ɔj

ɔj

ɔj

ɔj

ɔj

7.

maan

â

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

8.

slapen

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

9.
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ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

10.

één

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

11.
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ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

12.

oog

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

13.

malen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

14.

laat

ɑ̄

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

15.

steen

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

16.

zeep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

17.

kogel

ō

o

o

o

o

o

18.

beloven

ō

o

o

o

o

o

19.

schaap

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

20.

hemel

ē

e

e

e

e

e

21.

hoog

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ
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â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ
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e

e

e

e

e

24.
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ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

25.
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ɑ

ɑ

ɑ

ɑ
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e

e

e
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o

o

o

o
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Opm. ɔ dient als
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1.
water
ɑ̄

D
11

12

13

14
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ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

2.

wagen

ɑ̄

a

a

ɑ

ɑ

ɑ

3.

keel

ē

e

ɪ/e

e

ɪ

e

4.

leven

ē

e

e

e

ɪ

e

5.

genomen ō

o

o

o

o

o

6.

geboden ō

o

ɔj

ɔj

ɔj

ɔj

7.

maan

â

ɑ

a

ɑ

ɑ

ɑ

8.

slapen

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɑ

9.

been

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

10.

één

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ
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11.

lopen

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

12.

oog

ô

o

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

13.

malen

ɑ̄

a

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

14.

laat

ɑ̄

ɛ/ɑ

ɛ/ɑ

ɛ

ɛ

ɛ

15.

steen

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

16.

zeep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

17.

kogel

ō

o

o

o

o

o

18.

beloven

ō

o

o

o

o/ø

o

19.

schaap

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

20.
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e
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ɪ

e
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ɔ

ɔ

ɔ

ɔ
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ɑ

ɑ
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e

e

e

ɪ
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ō
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o

o

ɔ

o
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Opm. ɔ dient als
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1.
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ɑ̄

D
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19

20

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

2.

wagen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

3.

keel

ē

e

ɪ

e

e

e

4.

leven

ē

e

ɪ

ɪ

e

e

5.

genomen ō

o

ɔ

o

o

o

6.

geboden ō

ɔj

ɔj

ɔd

o

ɔj

7.

maan

â

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

8.

slapen

â

ɑ

ɑ

ɛ

ɑ

ɑ

9.

been

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

10.

één

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

11.

lopen

ô

ø/ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

12.

oog

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

13.

malen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

14.

laat

ɑ̄

ɛ

ɑ

ɑ

ɑ

ɛ

15.

steen

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

16.

zeep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

17.

kogel

ō

o

ɔ

o

o

o
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18.

beloven

ō

œ

ɔ

ɔ

ɔ/o

o

19.

schaap

â

ɛ

ɑ

ɛ

ɛ

ɛ

20.

hemel

ē

e

ɪ

ɪ

e

e

21.

hoog

ô

œ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

22.

laten

â

ɑ

ɑ

ɛ

ɛ

ɛ

23.

nemen

ē

e

ɪ

ɪ

e

e

24.

boom

ô

œ/ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

25.

betalen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

a

26.

geven

ē

e

ɪ

e

e

e

27.

hoop

ō

o

ɔ

ɔ

ɔ

o
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A
B
Opm. ɔ dient als
gelezen te worden.
28.
jaar
â

C
1

2

3

4

5

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

29.

heel

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

30.

dood

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

31.

zaal

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

32.

wreken

ē

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

33.

zomer

ō

ø

ø

ø/o

ø

ø

34.

zaad

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

35.

zee

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

36.

stoten

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

37.

aap

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

38.

bleek

ē

e

e

e

e

e

39.

zoon

ō

ø

ø

ø

ø

ø

40.

laag

â

ɛ

ɪ

ɪ/ɑ

ɪ

ɪ

41.

breed

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

42.

rood

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

43.

rapen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

44.

beet

ê

ɪ?

e

e

e

e

45.

vogel

ō

ø

ø

ø

ø

ø

46.

kwaad

â

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

47.

bleek

ê

e

e

e

e

e

48.

rook

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

49.

halen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

50.

geel

ē

e

e

e

e

e

51.

wonen

ō

ø

ø

ø

ø

ø

52.

daad

â

ɛ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ/ɛ

53.

week

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

54.

geloven

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

55.

maken

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

56.

week

ē

e

e

e

e

e

57.

noot

ō

ø

ø

ø

ø

ø

58.

haring

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

59.

reep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ
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28.
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â

C
6

7

8

9
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ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

29.

heel

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

30.

dood

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

31.

zaal

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

32.

wreken

ē

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

33.

zomer

ō

ø

ø

ø

ø

ø

34.

zaad

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

35.

zee

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

36.

stoten

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

37.

aap

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

38.

bleek

ē

e

e

e

e

e

39.

zoon

ō

ø

ø

ø

ø

ø

40.

laag

â

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

41.

breed

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

42.

rood

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

43.

rapen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

44.

beet

ê

e

e

e

e

e

45.

vogel

ō

ø

ø

ø

ø

ø

46.

kwaad

â

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

47.

bleek

ê

e

e

e

e

e

48.

rook

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

49.

halen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

50.

geel

ē

e

e

e

e

e

51.

wonen

ō

ø

ø

ø

ø

ø

52.

daad

â

ɛ

ɑ

ɛ

ɑ

ɛ

53.

week

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

54.

geloven

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

55.

maken

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

56.

week

ē

e

e

e

e

e

57.

noot

ō

ø

ø

ø

ø

ø

58.

haring

â

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

ɛ

59.

reep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ
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D
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29.

heel
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ɪ
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dood
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ē
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ɪ
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33.
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ō
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o

34.
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ɛ
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ɔ

ɔ

ɔ

ɔ
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ɛ
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ɪ

ɛ

ɑ

41.

breed

ê

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

ɪ

42.

rood

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

43.

rapen

ɑ̄

ɑ

ɛ/ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

44.

beet

ê

e

e

e

ɪ

e

45.

vogel

ō

o

ø

ø

ɔ

ø

46.

kwaad

â
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ɛ/ɑ

ɑ

ɑ
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bleek

ê

e
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e

ɪ

ɪ

48.

rook

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

49.
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ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ
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ē
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ɪ
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ø
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ø
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week

ê
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ɔ
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ɑ
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ɔ
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ɛ

59.
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ɛ
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ɔ
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ɪ
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ɔ
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ɑ̄
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ɑ
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beet

ê

e

ɪ

ɪ

e

e

45.

vogel
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ø
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kwaad
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ɑ
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bleek
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rook

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

49.

halen

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

50.

geel

ē

e

ɪ

ɪ

e

e

51.

wonen

ō

ø

o

ɔ

ø

ɔ

52.

daad

â

ɛ

ɑ

ɛ

ɑ

ɑ

53.

week

ê

e

ɪ

ɪ

e

e

54.

geloven

ô

ɔ/ø

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

55.

maken

ɑ̄

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

ɑ

56.

week

ē

e

ɪ

e

ɪ

e

57.

noot

ō

ø

ɔ

ɔ

o/ø

o

58.

haring

â

ɛ

ɑ

ɛ

ɑ/ɛ

ɛ

59.

reep

ê

ɪ

ɪ

ɪ

e

ɪ

60.

hoop

ô

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ
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Nog enige opmerkingen vooraf. De woordenlijst bestond aanvankelijk uit 60 woorden,
waarbij voor ieder van de zes onderzochte klanken (ɑ̄, â, ē, ê, ō en ô) 10 woorden
gegeven waren. Zoals boven vermeld, spraken de ouderen sommige woorden
anders uit dan te verwachten was. Hierdoor zijn er niet meer 6 × 10 woorden per
klank (zoals in kolom B in de bijlage), maar is de verdeling als volgt: 11 /ɑ:/-woorden,
7 /ɛ:/, 10 /e:/, 11 /ɪ:/, 4 /o:/, 11 /ʊ:/ en 5 /ø:/. Slapen reken ik onder de /ɛ:/; daad heb
ik buiten beschouwing gelaten vanwege het al eerder genoemde gebrek aan
eenstemmigheid bij de ouderen.
Een uitgewerkt voorbeeld is wellicht verduidelijkend. Geval 1 (/ɑ:/ voor /ɛ:/) komt
voor in 7 van de 7 /ɛ:/-woorden, dat is 100%; van de 70 uitspraken (7 woorden ×
10 informanten) zijn er 21 inderdaad met /ɑ:/, dat is 33%.
Als voorzichtige konklusie mag gesteld worden dat /ɑ:/, /ɪ:/ en /ʊ:/ het gehele
lexicon doortrekken. De meeste jongere informanten hebben nog wel beschikking
over de verschillende fonemen, maar gebruiken ze in oneigenlijke konteksten. Voor
sommige (m.n. 14 en 17) geldt dat /e:/ en /o:/ vrijwel verdwenen zijn; anderen (m.n.
13) houden volledig vast aan de oudere uitspraak. /ø:/ verdwijnt in grote mate en
wordt zodoende beperkt tot woorden waar ABN ook /ø:/ heeft. 1, 2, 3, 5 en 8 zijn
gevallen van wat bekend staat als ‘hyperdialektisme’, de keuze van een
dialektfoneem in de verkeerde kontekst; een verschijnsel dat ook uit andere dialekten
bekend is. Het verschil tussen het oudere en jongere S laat zich dan ook het beste
beschrijven als een ‘lexical-distributional’ verschil (Wells 1982). Gevallen 4, 6 en 7
duiden waarschijnlijk op toename van ABN-uitspraak, als een secundaire
ontwikkeling. Een en ander wordt in de hand gewerkt door de eenheidsspelling in
het ABN en tal van sociale factoren die bijdragen tot een betere kennis van het ABN
bij dialektsprekers.

5. Slotbeschouwing.
Het Sliedrechts is volop in beweging. Oude onderscheidingen blijven niet langer
gehandhaafd door de toenemende invloed van het ABN. Het lijkt wenselijk na te
gaan of het hyperdialektisme dat geconstateerd werd ook werkelijk in spontane taal
tot uitdrukking komt, zodat de hypothese over dialektkennis en dialektgebruik tevens
getoetst wordt. Daarbij zal het raadzaam zijn zich niet alleen tot de halflange klinkers
te beperken, maar ook terreinen op het gebied van morfologie en syntaxis erbij te
betrekken. Alleen zo kunnen we een goed beeld krijgen van de
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problematiek dialekt versus standaardtaal en zullen processen van taalverandering
beter begrepen worden.
Leiden, februari 1983.
René VAN DEN BERG

Noten
Dank ben ik verschuldigd aan Prof. Dr. C. van Bree en Dr. Inger Mees voor
stimulerende discussies en kritische kanttekeningen bij een eerdere versie van dit
artikel, en aan mijn vrouw voor stilistische korrekties.
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Eindnoten:
1 De nadere preciezering van de leeftijden en het geslacht van de informanten is als volgt:
inf.

1:73 jaar m

11:14 jaar m

2:69 jaar m

12:15 jaar m

3:77 jaar m

13:22 jaar m

4:76 jaar m

14:16 jaar m

5:73 jaar m

15:22 jaar m

6:73 jaar v

16:18 jaar v

7:65 jaar v

17:15 jaar v

8:58 jaar v

18:16 jaar v

9:73 jaar v

19:14 jaar v

10:82 jaar v

20:19 jaar m

De in sociolinguistische studies gebruikelijke middengroep van ca. 40 jaar is hier om praktische
redenen buiten beschouwing gelaten; de te onderzoeken verschillen zijn in eerste instantie beter
zichtbaar tussen uitersten.
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Wat de correlatie tussen leeftijd en afwijking in de jongere groep betreft, hanteren we de indicering
1 = ABN-uitspraak, 2 = hyper-dialekt en 3 = dialekt, dan is de gemiddelde uitspraak van alle
personen in de jongere groep 2,73. Naar leeftijd valt dan de volgende indeling te maken:
inf.

2
3
4
5
6

11 (14 j.)

2,62 (- 0,11)

19 (14 j.)

2,71 (- 0,02)

12 (15 j.)

2,80 (+ 0,07)

17 (15 j.)

2,53 (- 0,20)

14 (16 j.)

2,62 (- 0,11)

18 (16 j.)

2,66 (- 0,07)

16 (18 j.)

2,79 (+ 0,06)

20 (19 j.)

2,81 (+ 0,08)

13 (22 j.)

3,00 (+ 0,17)

15 (22 j.)

2,78 (+ 0,05)

De ouderen binnen de jongere groep vertonen een uitslag in de richting van het dialekt, terwijl
de jongeren daarentegen meer neiging tot hyperdialekt en standaardtaal vertonen. Aangezien
er ook duidelijke uitzonderingen zijn (inf. 15 en 18) lijkt het - mede in het licht van sociolinguistisch
onderzoek - niet raadzaam hier vergaande conclusies uit te trekken.
Mijn zwager Jan Wisselink maakte me hierop attent.
Ik ben me ervan bewust dat /ɛ:/ ook in het ABN voorkomt, echter alleen in leenwoorden (elitair,
serre) en onomatopeëen (blèren).
/ɑ:ɪ/ wordt gevonden in woorden als klei, breien en meid en is wellicht een apart foneem, in
onderscheid van /ɛɪ/.
Dit voorbeeld ben ik aan mijn vader verschuldigd.
Enkele informanten maakten een extra verschil tussen ɑ: en a:. In deze tabel heb ik de a: wel
als afwijking genoteerd; in het vervolg zal ik die gemakshalve als allofoon van /ɑ:/ beschouwen.
Waar een informant twee mogelijkheden aangeeft, telt iedere mogelijkheid half.
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*

Nominale derivatie met -es in het Leuvens

Het Nederlandse derivatiemorfeem ɛs dat dient om feminina te vormen (meestal
van beroepsnamen), komt, in tegenstelling met stər (cf. verkoper ~ verkoopster;
werker ~ werkster; kleermaker ~ kleermaakster), enkel voor in een conjunctieve
ordening na het mannelijke derivatiesuffix -er ər of na de niet-derivationele uitgang
-er. Voorbeelden hiervan zijn:

onderwijzer ~ onderwijzeres
apotheker ~ apothekeres
1
meester ~ meesteres

In het Leuvens zijn de vormen onderwijzer ~ onderwijzeres ɔndərwɔ əzər ɔndərwɔ əzəræs en apotheker ~ apothekeres ɑpɔtɛ əkər - ɑpɔtɛ əkəræs uit de
standaardtaal ontleend. Het derde paar echter (meester ~ meesteres), werd door
het Leuvens nooit ontleend aan de standaardtaal, en bij deze vormen, die tot de
oorspronkelijke kern van het Leuvense dialect behoren, vinden we niet de
gebruikelijke conjunctieve ordening -er/-eres (Leuvens -ər/-əræs), maar een
disjunctieve relatie:
ʹmi˕stər
mi˕ʹstæs

Een interessant gegeven is dat deze uitgang ook voorkomt na werkwoordelijke
2
stammen :
əbɑbəlæs ‘babbelaarster’ (t.o.v. bɑbəli ər ‘babbelaar’)
lɛ əv ənæs ‘leugenaarster’ (t.o.v. lɛ əv əni ər ‘leugenaar’)
ko sæs ‘kuisvrouw’ (t.o.v. ko sər ‘kuiser’)

Men vindt deze uitgang ook na werkwoordelijke stammen die een typisch vrouwelijke
activiteit aanduiden, en waar er dus geen mannelijke tegenhangers in de nominale
3
afleidingen voorhanden zijn :
nu jæs ‘naaister’
vər wo əræs] ‘vroedvrouw’

1

2
3

Voor conjunctieve versus disjunctieve ordening in woordvormingsregels, zie ARONOFF 1976
en Kiparsky (in voorbereiding). Onder niet-derivationele -er versta ik elk woordeinde in -er
dat niet kan teruggevoerd worden op een Nederlands suffix -er. De hiernavolgende descriptieve
opmerkingen zijn geformuleerd vanuit een synchroon perspectief.
De infinitivale vormen zijn: bɑbələ, le əγə, ko sə; de stam van deze werkwoorden is dezelfde,
zonder eind -ə.
Infinitieven: nu ə, vərwo ərə.
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4

Tenslotte heb ik de uitgang -æs, onmiddellijk toegevoegd aan de verbale stam ,
teruggevonden in een woord dat in het hedendaagse dialect van Leuven niet meer
onafhankelijk wordt gebruikt, maar dat nog wel voorkomt in de naamgeving
(verwijzend naar een activiteit of beroep uit vroegere generaties). Het woord is
5
wɑsæs ‘wasvrouw, iemand die wast voor anderen’ . Deze vorm wordt door een
aantal sprekers uitgesproken als wɑ sæs, met de klemtoon op de derivationele
uitgang, dit in tegenstelling met de algemene regel voor de deverbale afleidingen
6
op -æs .
P. SWIGGERS
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

4
5

6

De stam is wɑs; infinitief wɑsə.
Deze vorm vindt men in het Leuvense nog terug in persoonsidentificerende beschrijvingen
(of ‘omschrijvingsnamen’) met de volgende structuur: (voornaam) + genitiefbepaling (in casu
vɑn də wɑsæs).
De toestand in het Leuvens komt grotendeels overeen met die in het Aarschotse dialect,
beschreven door PAUWELS 1958: deel I, 423-424, waar mestęs (doch niet wåsęs) de klemtoon
op de uitgang heeft. In zijn bewonderenswaardige studie plaatst Pauwels alle gevallen onder
de hoofding ‘-es < -erse’: deze diachrone visie is te breed, aangezien Pauwels niet alleen
vormen als Aarschots brubəlęs, bę̄dəlęs en lø̄γənęs opneemt, maar ook gevallen als Aarschots
nọajęs, vərwo ręs, kösęs, en wåsęs, waarvan het woordeinde niet beantwoordt aan het
proces -erse > -es. Vermelden we nog dat in de studie van GOEMANS 1897-1898 geen
behandeling van de woordvorming is voorzien.
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Eindnoten:
* Met dank aan mijn Leuvense informanten, en aan Paul Kiparsky (M.I.T.), met wie ik de hier
behandelde gegevens heb kunnen bespreken in het kader van een seminarie over recente
ontwikkelingen in de fonologie en morfologie (cf. KIPARSKY, in voorbereiding).
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De Molkwerumse woordenlijst van A. Heeroma uit 1856
Een korte bijdrage over het Molkwerums (van 1856 en een eeuw later) is opgenomen
in het Willem Pée-nummer van Taal en tongval 1983. Hierin is al aangekondigd dat
we A. Heeroma's woordenlijst van het Molkwerums in ditzelfde tijdschrift zouden
uitgeven. Tevens is in dit inleidende artikel al naar enkele vroegere voorstudies
verwezen. Nu volgt eerst Heeroma's brief van 21 maart 1856 aan dr. J.H. Halbertsma
te Deventer. Deze brief begeleidde de woordenlijst. Blijkbaar had Heeroma van
Halbertsma een lijst van nederlandse en friese woorden (en mengvormen) ontvangen
met het verzoek de equivalenten van Molkwerum op te geven.
Vervolgens geven we ter oriëntatie van de belangstellenden een beknopt overzicht
van de inhoud. Daarna volgt de tekst van de woordenlijst. De nummers hebben wij
toegevoegd en ook wat tussen haakjes staat. De woorden van Heeroma's eerste
kolom, die Halbertsma blijkbaar had gevraagd, worden cursief weergegeven. Bij de
spelling moeten we bedenken dat Heeroma als schoolmeester sterk onder de invloed
van de hooghollandse spelling stond. Zo spelt hij in plaats van de friese f- en s- aan
het begin van het woord meestal een v- en een z-. Ook schrijft hij vaak een slot -n,
waar friese infinitieven deze niet hebben. Soms zijn de letters a en o bij Heeroma
moeilijk te onderscheiden.
Enkele tekens, vooral kruisjes, en ook woorden zijn vermoedelijk later toegevoegd,
misschien door Halbertsma. De familie Visser zal bij de antwoorden ongetwijfeld
wel beïnvloed zijn door de (niet-friese, maar wel bekende) woorden die Heeroma
hun noemde. Ook gaven ze wel een meervoud in plaats van een enkelvoud of een
werkwoord in plaats van een zelfstandig naamwoord. Verder mogen we wel zeggen
dat Heeroma - afgezien van de genoemde punten - voor die vroege tijd al een
uitstekende poging heeft gedaan de ongewone klanken van het (nu uitgestorven)
Molkwerums weer te geven.
Het handschrift van Heeroma bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek van
Friesland te Leeuwarden in de nalatenschap van Halbertsma en wel in een map,
genummerd BH 243 Hs. Het is de bedoeling dat in een latere bijdrage, eveneens
in Taal en Tongval een nader commentaar bij deze lijst zal worden opgenomen.
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1. De brief van A. Heeroma aan dr. J.H. Halbertsma.
Molkwerum, 21 Maart 1856.
WelEerw. en Zeer geleerde Heer!
Door het overlijden van een mijner kinderen, en eene naderhand ontstane hevige
ziekte mijner vrouw, ben ik verhinderd geworden, zoo spoedig aan uw, voor mij zoo
vereerend, verzoek te voldoen, als ik wel wenschte. - In hoe verre, dit mijn werk,
uw verlangen kan bevredigen, is moeijelijk door mij te beoordeelen; ik geef de
woorden, zoo als dezelve, door Doede Symens Visser, en diens ouders, aan mij
zijn opgegeven. - Wat de spelling aangaat, daarin zal wel iets te verbeteren zijn, ik
ben te weinig met het taaleigen van het Friesch bekend, om dit zuiver te kunnen
doen (verbeterd uit: bepalen). - Wel ben ik in Friesland geboren en opgevoed, maar
het dialect, dat men in de plaats mijner geboorte bezigt, verschilt hemelsbreed van
het eigenlijke Friesch. Het was daarom, voor mij, eene hoogst moeijelijke taak, om
de woorden zoodanig te schrijven, als het behoort. - ik heb nogtans mijn best gedaan
en ik hoop dat UEd tevreden zult zijn. - Gaarne had ik er eenige spreekwijzen of
buitengewone uitdrukkingen bijgevoegd - zoo als UEd aan het slot van de
woordenlijst kunt bemerken, doch daarin heb ik niet kunnen slagen. - Eene menigte
woorden waarnaar ik hen vroeg, waren zoo eensluidend met het Friesch, dat ik het
nutteloos achtte die er bij te voegen. - en om de waarheid te zeggen, ik geloof ook,
dat zij blijde waren toen ik ophield te vragen. - iets wat voor hen ook wel wat lastig
was. In de hoop dat het geleverde, UEd, tot het doel, dienstbaar kan zijn, noem ik mij
met alle hoogachting
WelEerw: zeer geleerde Heer!
Uw WelEerw. onderdanige dienaâr, A. Heeroma KHz

2. Beknopt inhoudsoverzicht van de woordenlijst.
1-4

voedselbereiding

5-9

metalen

10-24

zuivel

25-29

vlees, brood (ook 391)

30-34

groenten

35-38

meel en dergelijke

39-45

vat bier en dergel.

46-57

naaien en dergel.

58-61

wassen (ook 83, 411)

62-76

kraamhulp

77-82

schoonmaak

83-90

wassen (ook 58, 411)
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91-95

kleine dieren

96-98

brandstof

99-122

vissen

123-28

vissersboot
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129-32

in sloten

133-40

hooien (ook 197)

141-47

koestal

148-50

gereedschap

151-52

brug

153-72

(boeren)gezin

173-79

weekdagen

180-91

het weer

192-99

tuin, wei (ook 133)

200-04

vogels (ook 404)

205-10

huis, goot (ook 226)

211-16

bed en dergel. (ook 76)

217-18

hooi, stro

219-25

vloer, deur

226-28

dak (ook 205)

229-31

boom (ook 193)

232-35

huisraad (ook 238, 256)

236-37

biezen

238-44

lamp en dergelijke

245-48

spek, schoorsteen

249-55

haard en dergel.

256-66

put, pan en dergel.

267-72

fluit, dans, zoen

273-74

juk, emmer

275-93

koe, lichaam (ook 338)

294-307

hoofd en dergel. (ook 416)

308-11

hoed, muts

312-18

keel, borst (ook 287, 295, 338)

319-37

kleding

338-70

lichaam (ook 287, 294, 312, 415)

371-80

ziekte en dergelijke

381

toveren

382-90

dood

391-95

maaltijd (ook 10, 25)

396-401

tas, schaar (ook 53)
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402-09

kat, vogels (ook 200)

410

spitten

411-13

was, doek (ook 58, 83)

414

stoeien

415-22

tepel, hoofd (ook 294)

423-25

varia

3. De woordenlijst van 1856 (zie de inleiding).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

koken kökje
braden brieë
stoven stoven
afgieten aujette
goud goold
zilver zelwer
koper kaoper +
ijzer iezer
lood lae
melk maölken
room rimme
schotel kom of panne
melkaad molkade
molkenkamer molkenkelder
melk- of roomvat molkenvöt (39)
karn tsönne bijna tsiönne
pols pols
karnemelk soepe
wei wij
brokken brokken
brokaad brokade
kaas tsjiies
kaasketel tsjiies-zettel
boter buter
reuzel riesel
spek (247) spek
vleesch flesk
smeer smoor
roggenbrood rogenbrea
+orten aten /
boonen binnen
wortels (229) wöttels
rapen rapen
kool (98) kool
gort grot
meel maól
pannekoek pankoeken
wafel wafelkoek Ellypsis (hand van Halbertsma?)
vat (15) vöt bijna vot (ö = ä?)
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

hoepel hoeëp (o = a?)
kim kiemen
staaf staeve
sponsgat spoonsgat
bier bjer
brandewijn brandewien
naald nuddele
draad trieë
zoom zoom
naaijen tsieë
breiden breidje
breidpriem breidprieëm
besten besten
schaar (400) schiere
knippen knippe
vingerhoed tsiering
kleermaken kleenmaker
naaister tsiester
wasschen (83) wasschen
stijven stiefje
strijken strieke
schoonmaken schienmaitsje
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

baker kriem warster
vroedvrouw meuije
meid (156) faam
kraamkamer kriemkeemer
kraamvrouw kriemvrouw
kind baön
luier riften
bakeren inne riften bringe
bakermand bakerskoer
bakersmat
wieg weele
bakerspeld spiëlde
navelbandje nawelbandje
wiegekleed weelskleed
dekentje (213) weeletetsen
bezem biezem
luiwagen luiwagen
handschoen wanten
handschrobber handschrobber
+ schuier schoeijer
schrobben schrobje
wasschen (58) waskje
tobbe tobbe
zeep sjippe
zeepsop sjipsop
bleek bleek
bleken blikken
begieten natten
linnen linnen
muis moes
rot rot
vlo vlieg
luis loes
neet niet
turf turf
hout hoolt
kool koal (door Heeroma verbeterd uit: kaöl of) (34)
snoek snoeëk
baars beers
paling iel
blei blee
voorn voone
porsch porsk
kop kop
kieuw kieuw
vinnen vinnen
kuit kuut
staart (292) stut
ingewanden iengewand
visschen viskje
gal galle
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

+ paren der visschen het parjen (door Heeroma verbeterd uit: perjen)
fuik foeke
schakelnet schakel
totebel totebel
zegen seine
dobber dobber
haak (266) heek
aas aas
wormen wirmen
vischjes visken
aak aak
vischbun viskbun
bootje (423) schuutje
zeil zeel
mast mest
fok fokke
baggeren baggerje
modderen modderje
sloten zuiven haukje
riet reit
maaien maaije
hooijen heeë
een gemaaide ven niegos
gras (199) gos - gaós
time time
pontjer ponder
hooiwagen heewein
swijlje swijlje
stal staäl
drek stront
mest stront
de grup achter de koeijen groppe
het schut tusschen elke stal schaot
mest uit de stal kruijen muksje
gier jarre
hooivork vorke
hark harke
klaauw (293) klaauw
brug braege
vonder vonder
boer boer
boerin boerin
knecht fint
meid (64) faan
vrijster (160) vriester
jonge joenge
meisje vantje
oude vrijster ald faan (157)
grootvader ate
graetmoeder ame
vader veer of ta
moeder mem
zoon zoon
dochter doiter
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

broeder broeder
zuster zuster
neef neef
nicht nicht
zwager zweger
snoor snoor
zondag zindei
enz. mindei
tieswonstoensfrisnien
Donder toenger
weerlicht werluchtig
blikzem bliksem
regen riene
wind wiend
het waait het weeit
mist mist
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

sneeuw snie
ijs ies
vriezen friezen
dooijen teije
hagel hilje
Tuin toen
boomen bemmen
bloemen blommen
appel appel
weide weide
maailand haeland
klaver klaver
gras (136) gôs
kievit leep
ooijevaar ooijevaar
gans gans
eend iend
het mannetje arke
dak daak
hanebalk hanebalke
muur moer
huisgoot gaote
ton tonne
waterbak reenbak
bed bod
achtereind vant bed de weeg
deken (76) tetsne
beddelaken sliblekken
kussen kessen
sloop sloop
stroo striê
hooi heea
vloer flier
deur doar
slot slot
sleutel kij
klink (331) klienke
grendel schettele
de deur op het kier de doar int kier
dakspant spant
dakpan huuspanne
+ krimp steeger
wortel (32) wortel
bast bast
twijg twieg
tafel tafele
stoel stoel
bank bank
mat matte
biezen bobbels (later bijgeschreven:) popel
rusch rosch
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238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

lamp laampe
kaars korse
snuiter knipper
snuitsel korse vier
roet roet
rook rook
vlam flamme
schoorsteen scharstien
spek- en rookvleesch stok in den schoorsteen deizenstok
spek (26) spek
rookvleesch rookflesk
haard hordstee
haardkolk horddobbe
haardplaat hord
vuur berekene vier berekkene
tang tange
aschschop jiskopschepper
doofpet doofpot
put sae
puthaak scheepert +
emmer amer
goteling gôtling
ketel tsettel
aker aker
pan panne
deksel deksel
treeft treeft
ketting ketting
haak (119) heek
rommelpot goebe +
trom troemp
fluit fluite
dansen daonsje
zoene pappe
vrijen friesterje
koperen melkemmer molkamer
juk jok
koe koe
hokling hokling
rier rier
kalf keel
biest bjest
koe's nageboorte vuulens
hoorn horne
vang fang
Jadder jaar
uier oeren
longstal loengstal
pens panse
darmen tirmen
strot strot
leven libben
lever lever
milt miïlt
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292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

staart (109) stut
klaauwen (150) klaauwen
hoofd Ha
nek nekke
tand tosken
kies kjissen
oog (418, 416) eeg
oor aer
haar hier
neus noos
neusgaten nostergatten
wenkbraauw (417) wienkbraauwen
wang wing (later bijgeschreven:) wiek (?)
lip lippe
kin kin
bek bek
hoed hoe
muts môtse
tipmuts tipmôtse
oorijzer aeriezer
hals haöls
keel keel
slokdarm sloktierm
borst böst (door Heeroma verbeterd uit: börst)
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316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

vrouwenborst (idem als 315)
oxel hoksmen
schouder (352) scholder
borstrok borstrok
doek doeëk
jak jak
schoot schoot
schorteldoek schuldoek
hemd hemd
lijfje (336) liefje
opzetsel opzotten
band baänd
rok rok
onderrok rok
kous haos
klink van de kous klienke (223)
kouseband haosbiender
scheen (364) schien
gesp gaspe
riem rieter (of: vieter?)
rijglijf (325) liefje
veter-band vieter-band
navel nawele
buik boek
rug raeg
kruis kruus
+ ruggengraad raegbiên
arm ierm
+ elleboog jolmbaôge
hand haänd
duim tomme
vinger fienger
nagel neel
knokkel knaôkel
vel vel
rimpel rômfel
schouderblad scholderblee (318)
middel môddel
heup heup
liesch laske
dij bil
bil bil
aars gat
aarsspleet fondamint
knie knibbele
knieschijf de pan
knieholte hôksme
kuiten kuten
scheen (333) schienen
enkel ankel
hiel hak
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367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

krop van de voet krop van de voet of it grou van e voet
toonen tinnen
groote toon graette tinne
been bjinnen - bonken
ziekte sjeek
koorts koots
slaap sliepe
droom draôme
zweet zwitte
+ dorst taôst
honger hoenger
walging walgje
braken spieê
maandstonden (later bijgeschreven:) gedoente verandering of friesterwurk
betooveren tjoenen
+ Dood (383) Dea
lijk (382) dea
doodlaken deaklad
bekleeden beklije
doodkist deakiste
beluiden belieën
opdragen nei 't sorkhof briengen
dood over de aarde dea op ierde
begrafenis begraffenisse
maal 't miel
krentebollen krintebôllen
zoete melks kaas zoet melks sjies
witte brood wietebrea
wegge wigge
+ gat in een vrouwenrok fr: boesgat djussegat
beugeltas tas
lodereindoosje lodereinstontje
mes mes
schaar (53) schiere
+ knipmes knipmes
kat kat
kater bôrre
hen han
+ haan heânne
kuikens hannepieken
zwaluw zwelle
spreeuw starring
valk wiekel foegel verschoerder
spitten hakje
wasch waske
zakdoek naesdoeëk (of:) noes- (?)
halsdoek halsdoeëk
stoeien regeerje
tepel tate
oogappel eegappel
(303) wienkbraauw
ooglid eeglid
voorhoofd kaôlle
baard baöd
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421 lokken lokken
422 sliepmuts sliepmôtse Hier volgen nog eenige woorden en uitdrukkingen naar
mij dacht niet ongeschikt voor het doel.
4234
-24 Het schuutje (125) uutpoempje
425 spoken spookje
H.T.J. MIEDEMA en J.A. NIERMEIJER-HOLLEMAN
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Boekbesprekingen
G.H. Deunk, Nieuw Winterswijks Woordenboek. Bezorgd door het
Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Groningen
(Sasland), Doetinchem (Staring Instituut) 1982. [xxi en 365 blzz. Prijs: f
25, -].
De kwalificatie ‘nieuw’ in de titel van dit woordenboek is misleidend. Het gaat hier
immers om het derde deel van een reeks, waarvan de delen één en twee onder de
algemene titel ‘Het dialect van Winterswijk’, respectievelijk het Woordenboek van
het Winterswijks door G.H. Deunk, bewerkt door H. Entjes, ingeleid door Prof. Dr.
K. Heeroma (1971) en de Grammatica van het Winterswijks door G.H. Deunk, met
een voorwoord van Prof. Dr. H. Entjes (1977) bevatten. Blijkens het ‘Ten geleide’
zijn in dit derde deel alle woorden uit de voorgaande opgenomen en daarnaast nog
een aantal nieuwe: ‘behalve nog niet behandelde stamwoorden nu ook veel
afleidingen en samenstellingen’ (blz. I). Verderop heet het: ‘En dit deel III is het
eigenlijke WOORDENBOEK van het Winterswijks’.
Naar opbouw en indeling vertonen de drie delen veel overeenkomst. In deel I
beslaan de inleiding en de verantwoording van de gebruikte spelling dertien romeins
genummerde bladzijden en het Woordenboek 290 bladzijden; deel II heeft een
voorwerk van 22 romeins genummerde bladzijden, een grammatica van 157
bladzijden en een afdeling ‘Winterswijkse teksten’ van 73 bladzijden. In deel III
beslaat het woordenboekgedeelte 365 bladzijden, terwijl het voorwerk 21 romeins
genummerde bladzijden beslaat. Deze kleine vergelijking maakt al meteen duidelijk,
dat dit derde deel met recht ‘het eigenlijke woordenboek van het Winterswijks’
genoemd mag worden. De uitgevers van het derde deel hebben er duidelijk rekening
mee gehouden, dat het als zelfstandig woordenboek ten volle benut kan worden.
Daarom hebben zij in het Ten geleide opnieuw in het kort het gebruikte
spellingssysteem beschreven; de samenhang met de andere delen laten ze weer
zien door op de blzz. XVIII-XXI een lijst van corrigenda en aanvullingen op I en II af
te drukken. Niet helemaal duidelijk is mij de status van ‘Vlasbewarking van voorngood
an’, een lijst van 17 aan de vlasserij ontleende termen, getrokken uit‘'n artikel van
G.J. Meinen’ (blz. XVI-XVII). De daar opgevoerde woorden komen, althans niet in de
opgegeven betekenis, nog eens in het woordenboekgedeelte terug.
De samensteller van het Winterswijks woordenboek kan men met recht een purist
noemen, een purist wiens bekommernis het is, alleen het zuivere - zelf zegt hij: ‘een
zo ongerept mogelijk Winterswijks’ (blz. XI) - dialect in zijn woordenboek op te nemen.
Ofschoon hij de levende kracht van het dialect niet ontkent en zelfs de gebruiker
van zijn woordenboek in staat acht samenstellingen en afleidingen die hij in het
boek mist, zelf met behulp van het gebodene te maken, heeft hij toch gemeend, die
woorden die dialectisch niet zuiver op de graat zijn, uit zijn woordenboek te moeten
weren. Een voorbeeld is leagløaper of -loaper, ‘leegloper’. Leag is in het Winterswijks
‘laag’; ‘leeg’ is löög. Deunk zelf noemt het toch ‘een niet zelden gehoord woord’ (blz.
II). Ook de vorm molle kon in zijn ogen geen genade vinden, ook al is het woord
naar de vorm ‘aangepast’ aan dit niet-apocoperende
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dialect. Van de vorm molle zegt Deunk, dat ‘men tenminste nog [heeft] willen
aantonen dat het woord... vrouwelijk genomen moet worden’ (blz. II). Daarmee
ontkent nij in feite het voortdurend op elkaar inwerken van standaardtaal en dialect,
de interferentie; van de andere kant is het weer zo, dat het opnemen van werkelijk
alle door Winterswijkers gebezigde woorden een onbegonnen werk zou zijn. Het
feit, dat hij zijn werkwijze duidelijk verantwoordt en - voor zover dat in dit soort zaken
mogelijk is - aangeeft wat wel tot het echte dialect behoort en wat niet, geeft de
samensteller het volste recht zo te handelen.
De Winterswijke taal en de Winterswijkse grammatica zijn in deze trits grondig
en vooral ook boeiend beschreven. De toelichtende verklaringen, hoe beknopt soms
ook, zijn zeer duidelijk; verwijzingen zijn - en dat kan lang niet van elk woordenboek
gezegd worden - zeer consequent aangebracht. De uiterlijke vormgeving, en dan
met name het typewerk van de heer Vording van het Nedersaksisch Instituut te
Groningen, is buitengewoon goed verzorgd en duidelijk.
J.B. BERNS

Cornelis van Bree, Hebben-constructies en datiefconstructies binnen
het Nederlandse taalgebied. Een taalgeografisch onderzoek. Proefschrift
Leiden 1981. Uitg. in eigen beheer, XV + 448 blzz. + 8 kaarten, f. 37,50.
Het bestuderen van een dialectconstructie in al zijn facetten is op zijn zachtst gezegd
een bijzonder ingewikkelde en tijdrovende onderneming. Niet alleen laat zo'n
constructie zich dikwijls formeel al moeilijk afperken t.o.v. andere ‘gelijkaardige’
constructies, maar bovendien zijn ook de gebruiksvoorwaarden ervan vaak heel
moeilijk te achterhalen. Daarbij komt nog dat syntactische verschijnselen de
onhebbelijke neiging hebben zich geografisch niet graag te laten afgrenzen: de
onderzoeker stuit dan ook op allerlei gecompliceerde terraslandschappen en
constructionele overgangsgebieden. Daarenboven bestrijken tegelijk andere
concurrerende constructies hetzelfde semantisch-functionele terrein, zodat het voor
de onderzoeker zaak is ook die op hun gebruiksmogelijkheden, relatieve frequentie
en geografische verspreiding te bestuderen.
In zijn dissertatie heeft C. van Bree de niet geringe uitdaging aangenomen zo'n
net van gedeeltelijk met elkaar verwante en concurrerende constructies te ontwarren.
Dat het hier voornamelijk om een aantal syntactische Oost-Westtegenstellingen
gaat, zal niemand verbazen die de vroegere publicaties van de auteur op dit gebied
kent.
Het omvangrijke onderzoeksterrein omvat, zoals de titel het zegt, een aantal
hebben- en datiefconstructies binnen het Nederlandse taalgebied en enkele
syntactische verschijnselen die ermee samenhangen. De volgende constructietypes
komen aan bod:
1.
2.
3.
4.

hebben-constructies van het type ‘ik heb de band lek’,
hebben + plaatsbepaling + infinitief: ze hebben de/hun kinderen boven slapen,
possessieve datiefconstructies: de oren zijn hem bevroren,
benefactiefconstructies: ik ga haar een boek kopen,

Taal en Tongval. Jaargang 36

78
5. constructies met bep. lidw. of bez. vnw. als in ‘met de/zijn handen op de/zijn
rug’,
6. reflexieve verbindingen als in ‘hij gaat zich een boek kopen’.

Deze constructietypes en een aantal concurrerende patronen worden door Van
Bree aan een zorgvuldig taalgeografisch onderzoek onderworpen. Daar bovenop
biedt hij ons een aanzet tot een grammaticaal-semantische karakterisering en een
korte historische situering van deze constructies. Ook de methodologische aspecten
van het onderzoek worden uitvoerig belicht.
Een direct gevolg van deze erg ruime opzet is de omvang van het boek: meer
dan 450 blzz., verdeeld over een 8-tal hoofdstukken. Toch heeft Van Bree de
praktische bruikbaarheid van zijn werk niet over het hoofd gezien. Bij elk hoofdstuk
krijgt de lezer een korte samenvatting die op zichzelf gelezen kan worden. De lezer
die enkel kennis wenst te maken met de concrete onderzoeksresultaten - d.i. in
hoofdzaak de geografische afbakening en de gebruiksaspecten van de verschillende
constructietypes - kan in principe aan zijn trekken komen door lectuur van de
samenvattingen alleen (een 20-tal blzz.). Wie met een erg globale indruk van het
werk tevreden is, kan zelfs met de korte algemene samenvatting achter in het boek
volstaan. Daarvan is jammer genoeg enkel een Engelse versie voorhanden.
In het eerste inleidende hoofdstuk introduceert Van Bree de verschillende
constructies die hij in zijn werk bestudeert. De keuze daarvan is gedeeltelijk bepaald
door de voorgeschiedenis van het onderzoek: de dissertatie bouwt immers voort
op de resultaten van een 4-tal kandidatenwerkgroepen te Leiden. Een gevolg van
die gedeeltelijk ‘toevallige’ afbakening van het onderzoeksterrein is, dat de
bestudeerde syntactische verschijnselen niet zo'n hecht en homogeen blok vormen
als gewenst mocht worden en dat een paar fenomenen (met name de band
lek-constructies en de possessieve datieven) veel exhaustiever behandeld worden
dan de andere.
Geografisch richt de auteur zijn onderzoek primair op het Nederlandse taalgebied
(blz. 5 vv.), dat volgens de door hem gehanteerde - operationele - definitie heel
Nederland, inclusief Friesland, en Vlaams-België omvat. In tweede instantie wordt
ook het aan Oost-Nederland grenzende Duitse gebied op beperkte schaal bij het
onderzoek betrokken.
Algemeen gesproken onderzoekt Van Bree ‘het meest plaatselijke of regionale
taalgebruik’ (blz. 12) en, secundair, ook wel de algemene cultuurtaal. Op de kaarten
neemt hij voor de streken waar geen echt regionaal taalgebruik meer bestaat, d.w.z.
voor grote delen van West-Nederland, zijn toevlucht tot het AN-gebruik. Deze manier
van karteren is dus dialectologisch niet zuiver op de graat, maar ze is wel de enige
praktisch-mogelijke als men de niet-dialectgebieden niet volledig buiten beschouwing
wil laten. De grens tussen acceptabele AN-constructies en meer regionaal gebonden,
dialectische wendingen wordt trouwens ook bij de grammaticale bespreking (hfst.
4 vv.) geregeld erg vaag gehouden, wat voor sommige lezersgroepen wellicht
hinderlijk kan zijn.
Met de sociale variabelen als klasse, leeftijd, geslacht... wordt geen rekening
gehouden. Wel wordt zoveel mogelijk getracht het ‘ongedwongen’ dialectgebruik
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te vangen, o.m. via mondelinge enquêtes. Ben chronologisch overzicht van het
onderzoek, met zijn verschillende schriftelijke enquêtes en interviews, besluit dit
inleidende hoofdstuk.
Hoofdstuk 2 biedt nogal wat algemene methodologische opmerkingen i.v.m.
syntaxisonderzoek via enquêtes. Welke soorten enquêtes zijn mogelijk en wat zijn
de voor- en nadelen ervan? Welke eisen mag en moet men aan een goede enquête
stellen op het stuk van de structuur, de volgorde van het aanbod, de selectie van
de informanten...? En ten slotte: welke waarde mag men aan de resultaten van een
enquête toekennen? Bij al deze onderzoeksmethodische beschouwingen verliest
de auteur de band met de praktijk niet uit het oog: in een volgend hoofdstuk toetst
hij immers zijn eigen enquêtes aan deze algemene principes.
In dat derde hoofdstuk bespreekt Van Bree uitvoerig hoe zijn materiaalverzameling
tot stand is gekomen. Een combinatie van observatie, lectuur, schriftelijke en
mondelinge enquête staat borg voor een zo betrouwbaar mogelijk corpus.
Ruime uitleg krijgt de lezer ook over de informanten, hun reacties en de
consistentie van hun antwoorden, de opbouw en de bedoelingen van de enquêtes
en de wijze waarop de aldus verkregen gegevens zijn verwerkt. Wie zelf
dialect-enquêtes naar syntactische fenomenen op moet stellen, kan ongetwijfeld
zijn voordeel doen met de gedetailleerde uitleg bij en de kritische opmerkingen op
de enquêtes zoals Van Bree ze heeft uitgevoerd.
Een opmerking verdient hier zeker de manier waarop de auteur probeert de
spontaneïteit van het te onderzoeken taalgebruik te verhogen. Aan de ‘klassieke’
enquêtezinnetjes waarbij de informanten hun voorkeur voor één of meer van de
verschillende aangeboden alternatieven moeten uitdrukken, zijn ook z.g.
‘verhaaltjesnummers’ en (in de interviews) ‘plaatjesnummers’ toegevoegd. In een
verhaaltje of met een plaatje wordt dan een situatie geschetst die door de informant
met een zinnetje wordt aangevuld, resp. omschreven. De bedoeling daarvan is dat
de onderzochte constructies bij de informant worden uitgelokt zonder dat een
voorbeeldzin hem daarbij komt beïnvloeden.
De betrouwbaarheid van de gegevens wordt vanzelfsprekend ook verhoogd door
de interviews die de auteur in het kerngebied van de bestudeerde dialectconstructies
(d.w.z. Oost-Nederland) heeft afgenomen. Hoe hij bij de verschillende schriftelijke
enquêtes (van 1973 tot 1979) en bij het interview precies te werk is gegaan en welke
hypothesen bij het opstellen van de enquêtes voorop hebben gestaan, wordt op
een erg eerlijke manier toegelicht. De kritiek die Van Bree op heel wat plaatsen (b.v.
blz. 49, 52, 65-66...) op zijn eigen enquêtes formuleert is ook grotendeels de onze.
Veel van de tekorten zijn te wijten aan een gebrek aan voorkennis en aan te veel
improvisatie (bij hypothesen, b.v. blz. 65), vooral bij de eerste enquêtes. Uit de
‘schade en schande’ (blz. 52) van die vroege enquêtes heeft Van Bree zo tal van
verbeteringen voor het verdere onderzoek én suggesties voor andere
dialectonderzoekers weten te distilleren.
Toch zijn ook de latere enquêtes op sommige punten niet altijd waterdicht. Waarom
bijvoorbeeld wordt bij de vragen naar de band lek-constructie nooit een onbepaalde
constituent ingevoegd (type: ik had een band lek/ plat/ kapot...)? Steunt de
veronderstelling dat de band lek-constructie (vrijwel?) alleen met bepaalde
constituenten voorkomt (zie b.v. blz. 128, 249) niet op een (oostelijk?)
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vooroordeel? Waarom worden in de enquête 1978 de varianten ‘daarom kocht hij
(voor) zijn eigen een nieuw kostuum’ niet aangeboden? De reden die Van Bree
hiervoor geeft, voldoet niet: ‘vanuit de gedachte dat de westelijke informant toch
vooral de mogelijkheid zonder belanghebbend voorwerp of voor-bepaling zal kiezen’
(blz. 78). Ik kan me best voorstellen dat net mét z'n eigen de benefactiefconstructie
voor sommige westelijke/zuidelijke dialectsprekers natuurlijker wordt. In ieder geval
kan zoiets niet vóór het onderzoek uitgesloten worden.
Enkele van de tekortkomingen van de enquêtes, o.m. de te kleine diversificatie
van de enquêtezinnen bij bepaalde constructies, zijn wellicht toe te schrijven aan
een iets té oostelijke oriëntatie van de schrijver. Soms ontstaat zo de indruk dat hij
bij het opstellen van de enquêtes te weinig rekening heeft gehouden met de
mogelijkheid dat z.g. oostelijke constructies in het Westen of het Zuiden onder
bepaalde voorwaarden zouden kunnen opduiken. Doordat de auteur in deze studie
echter zo veel verschillende constructies op hun geografische verspreiding en
gebruik heeft willen onderzoeken, kon hij onmogelijk zo diep graven dat ook de
voorwaarden duidelijk zouden worden waaronder b.v. in het Westen en het Zuiden
band lek-achtige, poss. datief- en benefactiefconstructies voor kunnen komen.
Aanvullingen bij zijn onderzoek zijn, zeker vanuit ‘Vlaams’ oogpunt, erg gewenst.
Het theoretische hoofdstuk 4 staat in hoge mate los van de rest van het boek. In
principe wil Van Bree er de onderzochte constructies grammaticaal en semantisch
precies afbakenen, wat hem naar mijn smaak niet zo bijzonder goed lukt. Binnen
het kader van zijn toch erg praktisch gerichte onderzoek zie ik het nut van
theoretische beschouwingen over de betekenis van gewone ‘hebben’-constructies,
‘hebben + plaatsbep. + inf.’-zinnen, ‘zijn van’-zinnen enz. niet zo goed zitten als die
geen directe invloed hebben gehad op het onderzoek zelf.
Nu staan er in dit hoofdstuk aardig wat semantische en andere uitweidingen die
niet zo relevant zijn voor het dialectgeografische onderzoek. Het is me b.v. niet
duidelijk waarom de auteur zo veel aandacht besteedt aan constructies met inherente
datief als hij die toch van verder onderzoek uitsluit én als die uiteenzetting toch niet
dient om inherente en niet-inherente datieven zo precies mogelijk van elkaar te
scheiden. Dat laatste is immers van bijzonder belang voor de studie van de
possessieve datief- (en benefactief-) constructies, die hij per definitie als
niet-inherente datieven karakteriseert (blz. 162 e.a.).
Van Brees afbakening van de bestudeerde constructies is dus m.i. te ruim, te
theoretisch georiënteerd om nog duidelijk en overzichtelijk te blijven voor die lezer
die zich in de eerste plaats voor het dialectologische onderzoek interesseert en niet
voor het semantische kader waarbinnen de constructies geplaatst kunnen worden.
Dit theoretische intermezzo is een onterechte toegeving aan de huidige theoretische
‘vogue’ in de linguïstiek.
Het semantische verschil tussen bepaalde constructies die in de enquêtes als
keuzemogelijkheden worden gepresenteerd, blijkt overigens voor de informanten
nooit een probleem opgeleverd te hebben. Het theoretisch mogelijke
betekenisverschil wordt immers in de regel ‘situationeel geneutraliseerd’ (blz. 142)
of is m.a.w. pragmatisch irrelevant.
In hoofdstuk 5 behandelt Van Bree de taalgeografische aspecten van de onderzochte
constructies. Hij probeert daarbij vooral de constructionele kern-
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gebieden te bepalen. De acht synthesekaarten, die in een afzonderlijk boekje zijn
toegevoegd, geven een vrij betrouwbaar beeld van de relatieve frequentie van de
verschillende constructietypes in het Nederlandse taalgebied. In hoofdzaak blijken
deze constructietypes (band lek e.a., zie 1 tot 6 boven) een oostelijke
aangelegenheid, behalve de benefactiefconstructie, die ook in het Zuiden
(Vlaanderen) gewoon is. Met staafdiagrammen tekent Van Bree de wisselende
grenzen van het constructionele kerngebied: niet alle streken doen bij alle oostelijke
syntactische eigenaardigheden in dezelfde mate mee. Het geografische beeld dat
hier geschetst wordt, is dan ook duidelijk genuanceerd. Jammer is wel dat het aantal
zinnen waarop de synthesekaarten steunen soms te beperkt is, zodat de syntactische
omgeving niet altijd gevarieerd genoeg is voor een nauwkeurige kijk op de besproken
constructie. Met name voor de band lek-, de benefactief- en de ‘hebben +
plaatsbepaling’-constructies lijken de gebruiksmogelijkheden en -restricties zeker
voor Vlaanderen niet precies genoeg afgegrensd. Deze opmerking hoort in feite in
hogere mate bij het zesde hoofdstuk van Van Brees werk.
Daarin zoekt de auteur de gebruiksaspecten van de bestudeerde constructietypes
te achterhalen. Hij beperkt zich daarbij in (te) hoge mate tot het oostelijke kerngebied
en verwaarloost enigszins het Westen en het Zuiden. Mogelijke factoren die het
gebruik van band lek-structuren, possessieve datieven e.d. in de hand kunnen
werken of tegenwerken worden zorgvuldig gewikt en gewogen: de aard van het
subject, van het bezitsobject, van het gezegde, de betrokkenheid van het subject
in de situatie, een tijdelijke of permanente toestand enz. De lezer krijgt hier nogal
wat mogelijke factoren gepresenteerd die allemaal tot op zekere hoogte de frequentie
van de constructie beïnvloeden. Zin voor nuancering, precisie en voorzichtigheid
bij de interpretatie zijn opvallende kwaliteiten van dit stuk van de uiteenzetting.
Bij die massa van feitelijke gegevens is een goede synthese voor de gewone
lezer onontbeerlijk. Van Brees poging daartoe is m.i. niet altijd ten volle geslaagd:
de leesbaarheid kon beslist nog vergroot worden.
Een paar randopmerkingen nog. Als Vlaming kom je hier bij Van Bree niet
voldoende aan je trekken. De beperkingen die b.v. de benefactiefconstructie in
Vlaanderen kent zijn waarschijnlijk niet dezelfde als die voor het oostelijke gebied.
Benefactiefconstructies (of poss. dat. inclusief benefactiefc.) als ‘wil ik u het gras
ook maaien’ (blz. 172, 310, 370) zijn bij mijn weten in Vlaanderen ondenkbaar (i.t.t.
Oost-Nederland), terwijl het alternatief ‘wil ik uw gras ook maaien’, dat Van Bree
‘een beetje vreemd’ vindt (blz. 172), er net heel gewoon is. Evenmin denkbaar zijn
- tenminste in enkele Oostvlaamse dialecten waar ik vertrouwd mee ben - andere
gelijkaardige benefactiefzinnen die Van Bree op blz. 310 citeert als mogelijk in het
Oosten: *ik heb u de ramen vast gelapt... Misschien geldt voor Vlaanderen hier de
beperking dat het object tot stand of ter beschikking moet komen door de handeling
en is in andere gevallen de benefactiefconstructie gewoon ‘onvlaams’. De
gebruiksrestricties op dit constructietype in het Zuiden verdienen in ieder geval een
aparte studie.
Ook de weliswaar beperkte mogelijkheden van de band lek-constructie in de
zuidelijke dialecten komen onvoldoende uit de verf, waarschijnlijk omdat Van Bree
er de situatie niet goed genoeg kent. De aanwezigheid van een onbepaald lidwoord
b.v. is voor het Zuiden een belangrijke factor; vgl. in mijn Oostvlaams-Kleinbrabants
dialect (Gijzegem, O 57; genormaliseerd):
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*Ik heb de pedal scheef - Ik heb ne pedal scheef
*Ik heb het paard dood - Ik heb een paard dood
*Ik heb de notelaar kapot - Ik heb ne notelaar kapot.

Voorts: Hij heeft een oog uit; hij heeft al twee kinderen getrouwd, enz.
Van Brees poging om bij dergelijke band lek-constructies het onbepaalde direct
object toch nog als bepaald voor te stellen (blz. 128 v., 249 e.a.) lijkt me in deze
optiek niet zinvol.
Een zelfde opmerking geldt ook de bezitsconstituent in een possessieve
datiefconstructie: in het Vlaams lijkt vooral (maar niet alleen) bij een onbepaald
bezitsobject de constructie goed mogelijk. De ‘pregnantie’ van de handeling (vgl.
blz. 305 v.) is daarbij ongetwijfeld een hoofdfactor in het Zuiden en niet een
secundaire factor: ‘Schopt hem een been af, vijst hem een been uit, trekt hem ne
poot uit, kapt hem de kop af; hij zaagde hem zijn oren van zijne kop; steekt hem
twee frank in zijn handen en hij zwijgt...’. Het gebruik van possessieve
datiefconstructies in de Zuidnederlandse dialecten lijkt dus zeker niet typisch voor
formele stijl, integendeel (vgl. Van Bree voor Westen en AN blz. 305 v.).
Deze opmerkingen zijn zeker niet bedoeld als fundamentele kritiek op Van Brees
analyse. Ze tonen wel dat de Vlaming zich soms wat verwaarloosd gaat voelen in
het exposé, vooral in vergelijking met de Oostnederlander, wiens taalgebruik hier
minutieus wordt ontleed.
In het zevende hoofdstuk plaatst Van Bree de onderzochte constructies in een
ruimer geografisch en historisch perspectief. De situatie in het Nederlandse
taalgebied wordt er - heel voorlopig - vergeleken met die in het Duitse en het Franse
gebied. Voorts projecteert de auteur de huidige Nederlandse toestand tegen de
Middelnederlandse - voor zover die bekend is althans - en formuleert hij een paar
interessante hypothesen m.b.t. het ontstaan en de verspreiding van datief- en
hebben-constructies. Hij pleit daarbij voor een diachrone loskoppeling van beide
constructietypes. De feitelijke onderbouw van deze hypothesen is nogal beperkt,
zodat het wachten wordt op het ruimere historische onderzoek dat de auteur in het
vooruitzicht stelt (blz. 373). Vanuit eigen Middelnederlandse lectuur vrees ik dat
sommige veronderstellingen (o.m. de ouderdom van hebben + plaatsbepaling en/of
infinitiefconstructie: blz. 384) zeker genuanceerd dienen te worden.
Het slothoofdstuk is een appendix met de teksten en plaatjes van de verschillende
enquêtes waarop de studie steunt. Aan de hand daarvan kan het onderzoek a.h.w.
op de voet worden gevolgd.
Alles samen is het boek van C. van Bree een eerlijk, gedegen en goed gefundeerd
werk waarnaar vooral de dialectologisch geïnteresseerde lezer ‘met datiefproblemen’
graag en gemakkelijk zal teruggrijpen. Het zal bovendien zijn nut bewijzen voor wie
een syntactische dialectenquête op een methodologisch verantwoorde wijze wil
opzetten zonder al te veel vallen en opstaan. Kortom, het is een boek waar de
syntacticus-dialectgeograaf niet omheen kan. Voor de minder gespecialiseerde
lezer vind ik het wel jammer dat de vele feitelijke gegevens de overzichtelijkheid
van het werk soms geen goed hebben gedaan. Een iets uitgebreidere synthese
was daarom misschien wenselijk geweest. Ook blijft de zuidelijke en westelijke
dialectspreker en -onderzoeker na lezing van dit omvangrijke werk een beetje op
zijn honger zitten.
A. DE MEERSMAN
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Nils Törnqvist, Das niederdeutsche und niederländische Lehngut im
schwedischen Wortschatz (Sprache und Schrifttum, Neue Folge der
Forschungen, Reihe B). Neumünster, Karl Wachholtz Verlag, 1977. 199
blzz. (prijs: DM 36, -).
Nils Törnqvist heeft zich jarenlang beziggehouden met het onderzoek van de
Nederduitse en Nederlandse leenwoorden in het Zweeds. De resultaten van dit
onderzoek zijn neergelegd in het hier te bespreken boek, dat onder een eenvoudig
uiterlijk een zeer rijke inhoud verbergt. Bijna tweehonderd bladzijden, dicht bedrukt
en wat het woordenboekgedeelte betreft, in twee kolommen.
De opbouw van het boek is als volgt: Voorwoord; lijst van gebruikte afkortingen;
inleiding - negen bladzijden - woordenboek - blz. 19-115 - en ten slotte vier
appendices, waarvan de eerste een etymologische commentaar is, de tweede een
bloemlezing met teksten die in tijd en stijl verschillen, de derde een opsomming van
verouderde leenwoorden en de vierde een overzicht van geraadpleegde bronnen
en gebruikte literatuur.
‘Hinter der Geschichte der Wörter steckt also oft die Geschichte der Menschheit
selbst; der Weg und das Vordringen eines Wortes weist so auf den Weg der Kultur
selbst hin’ (blz. 10). Voor Törnqvist is het onderzoek van de Nederduits-Nederlandse
leenwoordenschat in de eerste plaats een kultuurhistorische aangelegenheid en in
veel mindere mate een linguistische, althans in moderne zin. Toch wordt het
kultuur-historische aspect in de inleiding in een paar bladzijden behandeld.
Schetsmatig geeft hij enkele wegen aan waarlangs juist leenwoorden uit deze talen
in het Zweeds zijn binnengedrongen, om in het hoofddeel van zijn werk - het
woordenboek - uitgebreide etymologische toelichting te geven bij ieder woord.
Ofschoon er steeds sprake is van ‘Lehngut’ - dit zelfs in de titel vermeld staat -,
ontbreekt in deze studie ieder woord over de geheel eigen problematiek van
leenwoorden. Met uitgebreide etymologische informatie komt men er niet, want het
is voor iedereen duidelijk, dat niet de etymologie van bijvoorbeeld een woord als
anker een verklaring is voor het feit, dat het in de vorm ankare in het Zweeds is
opgenomen, via het Oudfries of via het Middelnederduits. Om even bij ankare te
blijven, voor Törnqvist staat niet vast of dit woord via Middelnederduitse dan wel
Oudfriese bemiddeling in het Zweeds gekomen is; het woord komt uit Romaanse
talen, Frans ancre, Ital. ancora, waaraan ten grondslag ligt lat. ancora, dat uiteindelijk
een ontlening is aan Grieks ank ra. Verder wordt meegedeeld dat het woord ook
in het Russisch, Litauws en Lettisch ontleend is. Maar wat draagt dit allemaal bij
een het speciale probleem waarover het hier dient te gaan, namelijk het onderzoek
van de leenwoordenschat? Naar mijn mening niets. Ankare is een woord uit de
Zeemanstaal. Het kan ontleend zijn aan mnd. of ofri. anker, binnen het kader van
een studie over leenwoorden is vooral van belang wat er morfologisch en fonologisch
met zo'n vreemd woord gebeurt. De etymologische herkomst geeft elk etymologisch
woordenboek, zelfs beter. Leest men nu bij F.-v. W. s.v. anker dat het woord al
vroeg in Engeland bekend is en - vragenderwijs - tegelijkertijd aan de Nederlandse
kust, later doordrong in het Scandinaafs, het Neder- en het Hoogduits, dan is het
de vraag of het ofri. of mnd. wel de weg naar Zweden zijn geweest, temeer daar T.
zelf in zijn inleiding (blz. 11) ankare rekent tot de woorden die in de z.g. ‘Friesenzeit’
(500-900) zijn overgenomen. De Vries vraagt zich in het NEW zelfs af of de
Angelsaksen het woord al niet ontleend hadden voor hun emigratie naar Engeland.
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Een ander willekeurig voorbeeld: struva (blz. 97). Ook hier uitgebreide etymologische
informatie. Mnd. strûve is de leenheer en dat hoort bij het adj. strūf, nl. stroef. Maar
wat te denken van mnl. strûve, nnl. struif, waarover Van Lessen uitgebreid
geschreven heeft in TNTL 66 (1949), 126? De semantische overeenkomst is zo
evident dat men niet om deze etymologie heen kan. Ik vrees dat T's. kennis van het
Middelnederlands ontoereikend was.
Ondanks deze ernstige bezwaren blijft deze studie voor de geschiedenis van de
Zweedse woordenschat in relatie tot het Nederduits en het Nederlands van grote
waarde; alleen al om de uitputtende materiaalverzameling die hier geboden wordt.
En tenslotte is de poging in de inleiding ondernomen, om de leenwoordenschat ook
systematisch te ordenen, - al is de uitwerking wat magertjes - zeer de moeite waard
en een aanzet tot verdere studie.
Nils Törnqvist is in 1982 overleden. Al in 1939 houdt hij zich met het probleem
van de Zweedse leenwoordenschat bezig. De hier besproken studie is de kroon op
dat werk.
J.B. BERNS

W. Besch u.a. Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden. Ansätze zur
Theorie und Methode. Forschungsbericht Erp-Projekt. Band 1. Erich
Schmidt Verlag, Berlin 1981. 326 pp.
In deze publikatie van het ‘Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande’
van de universiteit van Bonn, is het eerste deel opgenomen van het verslag van
een ambitieus taalsociologisch projekt, waarvan de voltooiing tien jaar in beslag
heeft genomen, en waaraan door tientallen mensen is meegewerkt.
Rechtstreekse aanleiding tot het projekt was het Seminarie dat W. Besch in
1970-1971 aan de universiteit van Bonn heeft geleid en waarvan het onderwerp
luidde: ‘Mundart im Gesellschaftswandel. Vorarbeiten zu einer sprachsoziologischer
Felduntersuchung’.
Het onderzoeksobjekt in het projekt was het taalgebruik in de kleine gemeente
Erp; gekozen is voor een empirisch onderzoek van de taalverandering, meer bepaald
van de taalkundige veranderingsprocessen bij taalgebruikers die geregeld wegens
hun beroep met de taal van de grote industriële centra (in dit geval Keulen), worden
gekonfronteerd. Erp is een gemeente met ± 1700 inwoners, gelegen ten zuidwesten
van Keulen. Het is een in oorsprong landelijke gemeente, die als gevolg van de
modernisering van de kommunikatie- en de verkeersmiddelen, de laatste decennia
in toenemende mate in de greep van de industrialisatie en de verstedelijking kwam
te liggen.
Getuige hiervan zijn het grote aantal pendelaars (75%) onder de mannelijke helft
van de bevolking en het fenomeen van de nieuwbouw in kombinatie met een steeds
groeiend aantal inwijkelingen uit andere streken.
Samen met de leefgewoonten is in Erp - zoals elders - de taal steeds meer aan
verandering onderhevig. In dergelijke kleine leefgemeenschappen in de schaduw
van grote steden is de taalverandering en de daarmee gepaard gaande taalvariatie
indien niet meer opvallend, dan toch om allerlei redenen (die o.a. in de bijdrage van
W. Besch uiteengezet worden) gemakkelijker te vatten en te onderzoeken dan in
grotere gemeenschappen. Deze redenen hebben, samen met de
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gemakkelijke bereikbaarheid van het dorp vanuit Bonn, uiteindelijk tot de keuze van
het anders weinig opvallende Erp geleid.
Het boek dat we hier bespreken bevat de teoretische en metodologische
verantwoording van het ‘projekt-Erp’. Hierop volgen nog twee volumes (deel 2
verscheen in 1984), waarvan één met de presentatie van het konkrete taalmateriaal
(d.w.z. gegevens over klankvariatie, syntaxis, tekstsamenhang...) en een ander met
de verwerking van meer subjektieve gegevens, onder andere over spreker-oordelen.
Deze twee delen komen hier niet ter sprake.
‘Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden’ is opgedeeld in negen hoofdstukken,
telkens van de hand van één of twee van de vijf auteurs.
In een eerste hoofdstuk (Chronologischer Überblick über Planung und
Durchführung der Datenerhebung door K.J. Mattheier) vallen alvast twee aspekten
op die het boek, en tegelijk het hele projekt kenmerken.
Een eerste aspekt is de grondigheid waarmee alles in het projekt is aangevat en
uitgewerkt, en de uitvoerige manier waarop is gerapporteerd.
Vervolgens valt telkens weer op hoe arbeidsintensief het hele onderzoek - vanaf
de opzet tot de verzameling en de verwerking van de vele gegevens - is geweest.
Zoals uit de titel van dit hoofdstuk blijkt is dit in hoofdzaak een rapport over het
verloop van het onderzoek, en over de feiten/overwegingen die tot de gevolgde
taktiek en tot bepaalde aksenten, richtingveranderingen e.d. hebben geleid.
Het tweede hoofdstuk (Sprache und Gesellschaft. Überlegungen zu einer
integrierenden Beschreibung door J. Hufschmidt en K.J. Mattheier) is meer teoretisch
opgevat, zonder dat men pretendeert met een afgeronde, allesomvattende teorie
te werken. Veeleer is het een poging tot definiëring en situering in de
(socio)linguistische traditie van begrippen die later voortdurend gebruikt worden,
zoals taal, sociale handeling, socialisatie, sociale groep, situatie, taalvariatie,
taalverandering.
Belangrijk is het woord ‘integrerend’ in de titel. Voor de ‘projektideologen’ is elk
gebruik van taal een sociale handeling; wil men taal(-variatie) bestuderen, dan moet
men alle aspekten ervan in een geïntegreerd model beschrijven en onderzoeken.
Niet alleen de sociale konstellatie is hier belangrijk, het situatieve neemt hier een
even grote plaats in.
Bij de beschrijving van taal als sociale handeling willen de auteurs gebruik maken
van het begrippenapparaat van de sociologie, met dien verstande dat taal toch een
heel speciale positie inneemt onder de sociale handelingen, reden waarom gepleit
wordt voor een eigen specifieke metodologie voor de sociolinguistiek.
In het derde hoofdstuk (Situation und Text, Konzeption und theoretischer Rahmen
des Erp-Projektes door E. Klein) wordt gepleit voor het begrip ‘tekst’ als uitgangspunt
voor sociolinguistisch onderzoek. Bij de opnames van het taalgebruik in Erp was
een belangrijk onderdeel telkens een gesprek tussen twee inwoners, waardoor
ingrijpend van de gemiddelde interviewsituatie is afgeweken. Bovendien - en vooral
- werd het hierdoor mogelijk om de samenhang tussen sociale kenmerken van
sprekers, bepaalde faktoren van de feitelijke kommunikatieve situatie en de
linguistisch-pragmatische struktuur van teksttypes te bestuderen.
De auteur definieert en beschrijft het gebruik van begrippen als kommunikatie-
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proces, kommunikatieve situatie, tekst bij gesproken taal, situatietype, procestype,
teksttype.
Er wordt een apart deel gewijd aan het ontwerp van de bandopnames; aan het
ontwerpen van het verloop van het interview is namelijk vooraf veel zorg besteed;
elk aspekt van de opname (bijvoorbeeld deelnemers aan het gesprek, plaats van
opname, tema's...) is verantwoord met het oog op het teoretisch model i.v.m. situatie
en tekst.
Voor een typering van het vierde en vijfde hoofdstuk volstaat het vermelden van
de titels: Der Untersuchungsort Erp. Historische, sprachsoziologische und
sozialgeographische Aspekte door K.J. Mattheier, Sozialdatenerhebung.
Auswahlverfahren und Methoden im Erp-Projekt door E. Klein.
In het zesde hoofdstuk (Sprachdatenerhebung. Methoden und Erfahrungen in
Feldforschungen door J. Hufschmidt en K.J. Mattheier) worden metodologische
problemen besproken zoals de ‘Interviewer's Paradox’ en het etisch dilemma bij de
opname van taalgebruik. Ook worden praktische aspekten van de opname
behandeld, zoals de rol van de onderzoeker, de manier waarop het taalmateriaal
wordt geregistreerd, enz.
In het zevende hoofdstuk (Überlegungen zur Erhebung von non-verbalen Verhalten
im Erp-Projekt - J. Hufschmidt) treedt de teorie weer meer op de voorgrond. Zoals
reeds is vermeld, is voor de onderzoekers in het projekt elke sociale handeling ook taalgebruik - een proces met verschillende ‘lagen’, een proces dat op
verschillende niveaus verloopt en dus verschillende ‘handelingsmedia’ omvat. Elke
sociale handeling, ook taalgebruik, heeft een non-verbaal aspekt.
Het doel van dit hoofdstuk is dan ook het non-verbaal gedrag te bepalen en
metodes te presenteren voor de observering en de fiksatie van dit handelingsniveau.
Hierin neemt het protokol, waarin buitentalige handelingen worden genoteerd die
van belang kunnen zijn voor de interpretatie van het talige, een belangrijke plaats
in.
Samen met E. Kleins ‘Situation und Text’ is dit de meest inspirerende, meest
vernieuwende bijdrage van het werk, waardoor het eng-linguistisch georienteerde
Laboviaans model gevoelig wordt uitgebreid. Een belangrijk probleem hierbij is
evenwel hoe de gegevens uit de protokollen geoperationaliseerd kunnen worden.
Ook J. Hufschmidt wijst op dit probleem. Uiteindelijk zijn de protokollen vooral
geschikt als hulp bij de interpretatie van het ‘akoestisch’ materiaal.
Hoofdstuk acht (Soziale und sprachliche Gliederungen in der Ortsgemeinschaft
Erp door A. Kall-Holland) bevat een overzicht van de sociale en de linguistische
groepen in de Erpse taalgemeenschap, en van de gebruikte variabelen.
In het laatste hoofdstuk (Einige Probleme empirischer Sprachforschung. Dargestellt
am Beispiel des Erp-Projekten door W. Besch) worden problemen besproken
waarmee iedereen die empirisch onderzoek uitvoert, vroeg of laat te maken krijgt.
Dergelijke problemen zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden en grenzen van empirisch
onderzoek, de wenselijkheid van hulp van andere humane wetenschappen zoals
de sociologie, de aard en de grootte van de steekproef, de generaliseerbaarheid
van de resultaten enz.
Het boek bevat een aantal interessante bijlagen, die hun nut kunnen hebben voor
beginnende sociolinguisten, en die nog maar eens getuigen van de grondigheid van
de auteurs, die niets of zo weinig mogelijk van het projekt in het ongewisse willen
laten. Dergelijke bijlagen zijn bijvoorbeeld de brief waarmee verhoopte
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informanten werden aangeschreven, de vragenlijst die in het ‘sociale’ deel van het
interview werd gebruikt, een eksemplaar van de twee soorten protokollen
(‘Zustandsprotokoll’ en ‘Verlaufsprotokoll’) enz.
Ten slotte is nog vermeldenswaard de uitgebreide bibliografie, die een
driehonderdtal werken bevat.
Dit boek houden wij voor warm aanbevolen voor beginnende sociolinguisten,
vooral voor onderzoekers die met een eigen projekt van start willen gaan en die
met de vele praktische en metodologische uitweidingen hun voordeel kunnen doen.
H. DEWULF

D. Geeraerts en G. Janssens, Wegwijs in Woordenboeken. Een kritisch
overzicht van de lexicografie van het Nederlands. Assen, Van Gorcum
1982.
Hoewel de Nederlandse lexikografie een omvangrijke en gevarieerde produktie kan
voorleggen, is er in ons taalgebied bijzonder weinig over woordenboeken geschreven.
Opvallend is vooral het gebrek aan populair-wetenschappelijke publikaties, als men
bedenkt dat woordenboeken meer dan enig ander voortbrengsel van taalkundige
bedrijvigheid de belangstelling genieten van een breed publiek, een publiek dat met
objektieve, deskundige voorlichting alleen maar zijn voordeel kan doen. Sinds de
publikatie van A Bibliography of Netherlandic Dictionaries door F. CLAES (1980) is
er weliswaar een volledige bibliografische inventaris van het bestaande beschikbaar,
maar voor een potentiële gebruiker die zich in dat zo verscheiden aanbod zoekt te
oriënteren, en die naast titel en genre ook iets over inhoud en gebruikswaarde van
bepaalde woordenboeken wil vernemen, was er tot voor kort weinig of geen
informatieve literatuur.
Met het verschijnen van Wegwijs in Woordenboeken is daar verandering in
gekomen, althans voor het deelgebied van de eentalige woordenboeken van het
Nederlands, inklusief van de regionale en sociaal bepaalde varianten ervan. In dit
boekje vindt de lezer een inventaris van wat er aan dergelijke woordenboeken in
omloop is, hij verneemt er wat hij in die woordenboeken kan vinden en waarin
gelijksoortige woordenboeken (bv. de verschillende hand- en zakwoordenboeken)
onderling verschillen. Het is geschreven door twee professionele lexikografen die
naar eigen zeggen (p. 4) hun beroepservaring ten dienste willen stellen van de
‘gewone’, d.w.z. niet per sé taalkundig gevormde, woordenboekgebruiker.
Een blik op de inhoudstafel leert al meteen dat het hoofdaksent ligt op datgene
wat tegemoet komt aan de behoeften van een ruim publiek: overzichtelijke, op de
praktijk gerichte gegevens waardoor de lezer zich kan laten leiden om het
woordenboek te vinden dat voor zijn doeleinden het best geschikt is. Aan dat soort
informatie is ruim twee derde van de inhoud gewijd.
Het lange praktische gedeelte wordt vooraf gegaan door drie korte hoofdstukjes
waarin de lezer enige teoretische en historische achtergrond meekrijgt. In hoofdstuk
1 worden enkele aspekten doorgelicht van de lexikografie als tak van de
taalwetenschap, waarbij o.m. wordt uitgelegd hoe woordenboeken in elkaar zitten,
hoe een lemma is opgebouwd en voor welke keuzen de lexikograaf zich geplaatst
ziet, zowel bij het bepalen van de makro-struktuur, d.i. het geheel van lexikale items
die in het woordenboek worden gehonoreerd, als bij de selektie van de gegevens
die onder een trefwoord worden vermeld. Vervolgens gaat de aan-
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dacht naar de kriteria aan de hand waarvan men een woordenboek met enige
garantie van objektiviteit kan beoordelen (hfdst. 2).
Van die twee algemeen inleidende hoofdstukjes mag men zich niet veel meer
voorstellen dan een vluchtige en fragmentarische verkenning in het vakgebied van
de woordenaar; ze zijn m.i. vooral funktioneel als voorbereidende lektuur bij wat
volgt, omdat de lezer er vertrouwd wordt gemaakt met een aantal termen en
begrippen die verder, bij de bespreking van de Nederlandse woordenboeken, weer
aan de orde komen. Wegwijs biedt echter geen afgeronde popularizerende
beschrijving van de discipline, en wie vanuit een meer specifiek taalkundige
belangstelling met de lexikografie kennis wil maken, kan beter meteen een
gespecialiseerd handboek raadplegen, zoals dat van L. ZGUSTA, waar de auteurs
trouwens uitdrukkelijk naar verwijzen. Zo te zien dus blijft het aandeel van de teorie
verhoudingsgewijs vrij bescheiden, wat in een boek als dit volkomen terecht is, maar
een beetje als een anti-climax komt na de nogal ambitieus klinkende aankondiging
van het desbetreffende gedeelte in het nul-hoofdstuk (p. 1), de aanhef van hoofdstuk
1 (p. 5), en op de achterflap.
Nog beknopter dan de vorige twee is het derde, het historische hoofdstuk: de
geschiedenis van de Nederlandse lexikografie neemt niet meer dan 5 bladzijden in
beslag, en krijgt daardoor het uitzicht van een tot een doorlopende tekst
aaneengeschreven opsomming van titels, namen en data, wat het geheel minder
vlot leesbaar maakt.
Heel wat grondiger is de aanpak in het lange hoofdstuk 4, een systematisch
ingerichte, met allerhande nuttige toelichtingen en kritische kommentaar gestoffeerde
bibliografie van eentalige Nederlandse woordenboeken en lexica van de meest
uiteenlopende aard: algemeen-verklarende, etymologische en terminologische,
eigentijdse en historische, woordenboeken over dialekten en over andere regionale
varianten van het Nederlands, over slang en geheimtalen, spelling- en
uitspraakwoordenboeken, lexica van spreekwoorden, vreemde woorden,
neologismen, synoniemen, woordenboeken voor kinderen, rijm- en
puzzelwoordenboeken, retrograde en frekwentiewoordenboeken.
Bij de selektie van zowat 150 titels uit de honderden eentalige woordenboeken
die het Nederlands rijk is, hebben de auteurs zich in principe beperkt tot in boekvorm
gepubliceerde werken van (overwegend) taalkundige aard, die bovendien vandaag
gemakkelijk te verkrijgen of toch zonder veel moeite voor de lezer bereikbaar zijn.
Die restrikties zijn echter niet altijd even rigoereus toegepast. Zo worden ter
vergelijking ook wel oudere, niet langer nog te verkrijgen woordenboeken vermeld,
die men alleen in gespecialiseerde bibliotheken kan aantreffen, en bevat met name
de opsomming van dialektwoordenboeken heel wat woordenlijsten die in tijdschriften
zijn verschenen.
Zoals gezegd is de woordenboekgids systematisch ingericht. De besproken
werken zijn er naar type ingedeeld in 19 sub-hoofdstukjes; daarbinnen zijn evenwel
geen verdere onderverdelingen aangebracht per afzonderlijk woordenboek. Zo'n
presentatie heeft tegenover een meer schematische ordening het nadeel minder
overzichtelijk te zijn, een nadeel dat in Wegwijs weliswaar ten dele, maar dan toch
niet helemaal wordt opgevangen door het bijgevoegde register van besproken
woordenboeken, omdat daar alleen naar paragrafen, en niet naar bladzijden wordt
verwezen.
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Welke informatie verschaft Wegwijs over al die woordenboeken? Het spreekt vanzelf
dat binnen het bestek van een dergelijk naslagwerkje niet op elk voorgesteld
woordenboek even diep kan worden ingegaan. Van ieder besproken werk wordt
naast de bibliografische referentie ook ten minste een korte karakterisering van de
inhoud gegeven. Dat laatste gebeurt soms, t.w. voor de terminologische en de
dialektwoordenboeken, aan de hand van een algemeen inleidende tekst die op een
hele groep werken tegelijk betrekking heeft. Verdere uitweidingen variëren nogal in
lengte en diepgang; over het algemeen lijkt me de verdeling van de aandacht over
de verschillende types van woordenboeken vrij evenwichtig en logisch, enkele
zeldzame uitzonderingen niet te na gesproken. Zo zal het de lezer opvallen dat er
nogal veel ruimte is uitgetrokken voor het recent gepubliceerde Zuidnederlands
Woordenboek van W. DE CLERCK (1981): de - overigens niet zo lovende - bespreking
ervan beslaat meer bladzijden dan bij voorbeeld de hele kommentaar gewijd aan
alle dialektwoordenboeken samen. Verder kan men zich afvragen of de
voorkeursbehandeling die het Erotisch Woordenboek van H. HEESTERMANS e.a.
(1977) geniet in vergelijking met andere lexica over specifieke domeinen van de
woordenschat, wel objektief te rechtvaardigen is. Aan die ietwat buitensporige
aandacht - die trouwens niet echt storend genoemd kan worden - zal wel niet vreemd
zijn dat de makers van de twee genoemde woordenboeken medewerkers zijn aan
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, net zoals de auteurs van Wegwijs.
Zodoende hebben die laatsten beide woordenboeken van heel nabij tot stand zien
komen, wat een zekere betrokkenheid van hun kant begrijpelijk maakt.
Terecht wordt nogal lang stil gestaan bij de woordenboeken die het best bekend
zijn bij het grote publiek: verklarende hand- en zakwoordenboeken van de
hedendaagse standaardtaal. In par. 4.1. onderwerpen G.J. en D.G. de zeven
koerantst gebruikte handwoordenboeken aan een kritische vergelijking, eerst in
kwantitatief opzicht, i.e. naar het aantal opgenomen trefwoorden en de gemiddelde
lengte van de lemmata, maar ook en vooral inhoudelijk: zij gaan o.m. na in welke
mate de verschillende domeinen van de woordenschat in de geboden inventarissen
vertegenwoordigd zijn (daarbij gebruik maken van Van Dale als referentiebasis), of
er behalve woorden ook andere lexikale entiteiten (affixen, woordgroepen,...)
opgenomen zijn, wat er wordt meegedeeld over spelling, uitspraak, verbuigbaarheid,
syntaktische valentie, etymologie, hoe uitgebreid de semantische toelichting is, in
hoeverre betekenisrelaties worden geëxpliciteerd, e.d.m. Voor dit alles is geen
gebruik gemaakt van gedetaileerde kwantitatieve berekeningen; de profilering van
de verschillende woordenboeken berust echter op een flink stuk vakkundige
ondervinding, en juist daardoor is dit hoofdstuk zo aanbevelenswaardig als
oriënterende lektuur voor ‘buitenstaanders’. Wie de aanschaf van een
handwoordenboek overweegt of anderen daarbij moet adviseren (in het onderwijs
b.v.), komt dank zij dit hoofdstuk behoorlijk beslagen ten ijs, ook al biedt Wegwijs
dan geen naar ‘doelgroepen’ gedifferentieerde evaluatie, iets wat de auteurs kennelijk
zelf als een tekortkoming beschouwen. Hoewel ze eerder in het boek (p. 3)
uitdrukkelijk stellen dat Wegwijs niet is opgevat als een konsumentengids met advies
in termen van Beste Koop, gaan ze er op p. 61 blijkbaar toch van uit dat de lezer
nog beter gediend was geweest met een meer ‘funktionele’, d.w.z. direkter op
specifieke verbruikersgroepen afgestemde, beoordeling, en betreuren ze dat ze
daarvan hebben moeten afzien omdat er nog te weinig onderzoek is verricht naar
de noden van de woordenboekgebruiker in ons taalgebied.
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Hiermee komen we terecht bij de roep naar meer kennis omtrent de behoeften van
het woordenboek-gebruikende publiek, die tegenwoordig in kringen van lexikografen
- vooral de Duitse teoretici - wel vaker wordt gehoord. Het schijnt me toe dat die
kwestie toch enigszins gerelativeerd moet worden. Ten eerste zijn ‘de noden van
de woordenboekgebruiker’ grotendeels een abstraktie, en lijkt het nogal naïef te
geloven dat men de gebruikers van eentalige woordenboeken kan onderverdelen
in ‘doelgroepen’ op grond van het soort vragen dat ze aan een woordenboek stellen.
Men kan weliswaar een enkele keer wel een specifieke doelgroep omschrijven,
zoals die van de studerende jeugd - waarvan de behoeften overigens genoegzaam
bekend zijn - maar voor het overige lijkt een bruikbaarder kategorie voor de
benadering van het funktionele probleem die van de gebruikssituatie. Een zelfde
gebruiker zal immers in verschillende situaties voor verschillende vragen bij zijn
woordenboek te rade gaan, b.v. als hij een kruiswoordraadsel oplost tegenover
wanneer hij een politieke term uit zijn weekblad niet begrijpt. De relevante vraag is
dan niet zozeer bij welke ‘doelgroep’ zo iemand moet worden ondergebracht, dan
wel wélk handwoordenboek is bruikbaar voor zoveel mogelijk verschillende
gebruikssituaties?
Ten tweede kan men zich, meer specifiek voor een klein taalgebied als het onze,
afvragen of de woordenboekgebruikers werkelijk zulke ‘schimmige onbekenden’
zijn als G.J. en D.G. het voorstellen (p. 61). De lexikograaf staat zelf toch voldoende
dicht bij het socio-kulturele gebeuren dat hij er op z'n minst enig idee van heeft wie
woordenboeken gebruikt.
Speciale vermelding verdient ook het hoofdstuk over systematische
woordenboeken en woordenboeken van synoniemen, met centraal daarin het werk
van P.J. BROUWERS, Het juiste woord. De bespreking van dat woordenboek is in
meer dan éen opzicht verrijkend voor de belangstellende leek. De auteurs wijzen
op de informatieve waarde van deze systematisch geordende woordinventaris en
leggen uit hoe men er het meeste nut uit kan halen. Van die gelegenheid maken ze
ook gebruik om enkele meer algemene beschouwingen te wijden aan de
systematische ordening als lexikografisch indelingsprincipe, een principe dat tot
hiertoe minder gebruikelijk is en daardoor ook minder bekend bij de gemiddelde
taalgebruiker dan het vertrouwde alfabetische systeem.
Het is me niet mogelijk om binnen het kader van deze recensie bij alle aspekten
van de inhoud stil te staan. In wat volgt beperk ik mij tot enkele opmerkingen over
de afdeling gewijd aan dialektlexikografie, een onderwerp dat de lezers van dit
tijdschrift in het bijzonder aanbelangt.
Zoals eerder gezegd bevat het desbetreffende hoofdstuk geen besprekingen per
afzonderlijk woordenboek. Tegemoet komend aan de groeiende interesse voor de
streektalen vanwege het taalminnend publiek, hebben de auteurs gekozen voor
een overzichtelijke opsomming van wat er per regio aan dialektische
woordverzamelingen van enige omvang beschikbaar is. Aan die bibliografische lijst
gaan enkele beschouwingen vooraf over de dialektlexikografische traditie in de
Nederlanden, waarbij o.m. wordt gewezen op het onderscheid inzake aanpak en
motivering tussen de idiotika van de eerste generatie en de recentere, op
wetenschappelijke leest geschoeide dialektwoordenboeken.
Wat de bibliografische lijst zélf betreft, die blijkt net als de meeste dergelijke
overzichten het produkt te zijn van een zekere selektie. Dit is natuurlijk volstrekt
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legitiem, aangezien het dialektlexikografische bronnenarsenaal nu eenmaal té
uitgebreid is om in het kader van zo'n algemeen-inleidend werkje volledig opgenomen
te worden. Het valt evenwel te betreuren dat de auteurs over dit selektieve aspekt
te veel onduidelijkheid laten bestaan. Om te beginnen laten ze al onvermeld dat er
überhaupt een keuze gemaakt is, wat gemakkelijk de suggestie kan wekken dat de
gepresenteerde lijst volledig is (p. 116). Uiteraard blijft de lezer dan ook in het
ongewisse over de kriteria die bij de selektie gehanteerd werden. Wie zich richt tot
een publiek dat met de bronnen niet vertrouwd is, mag het aan de lezer niet overlaten
te achterhalen welke werken uit de opsomming zijn weggelaten. Zo bestaat een
duidelijke selektieve ingreep hierin dat vaktaalwoordenboeken (op die van de
landbouwterminologie na) niet vermeld zijn. De objektieve grond van deze omissie
is waarschijnlijk dat dialektische vakwoordenboeken door de auteurs in de eerste
plaats beschouwd worden als vakwoordenboeken, die dus logisch gezien eerder
thuishoren bij de terminologische werken dan bij de idiotika. In de desbetreffende
afdeling echter hebben ze zich wegens het grote aanbod zo sterk moeten beperken,
dat er geen ruimte overbleef voor een min of meer representatieve lijst van
terminologische dialektwoordenboeken.
Ook de opneming van woordenlijsten geeft blijk van een zekere willekeur: waarom
worden b.v. woordenlijsten aangehaald uit Belgisch Museum, Onze Volkstaal, 't
Daghet in den Oosten, en niet uit Volk en Taal, Nehalennia, Veldeke e.a.?
Er zijn ten slotte nog enkele lacunes die niet voortvloeien uit een bewuste keuze.
In het overzicht ontbreken verschillende in boekvorm verschenen idiotika, nl. het
Groéselder Diksjenèr van G. JASPARS (1979), het Drents Woordenboek van H.
HADDERINGH en B. VEENSTRA (1979), Het Kruiningsch Dialect van J. DEK (1923),
het door C. BREULS in 1916 gepubliceerde supplement bij zijn Vademecum handelend
over Maastrichts Dialect, en de systematische woordverzamelingen over
Zeeuws-Vlaanderen, uitgegeven door E.J. VAN DEN BROEKE-DE MAN, waarvan al
twee delen verschenen waren vóór Wegwijs ter perse ging: Dialect in West
Zeeuwsch-Vlaanderen (1979) en Dialect in het Land van Axel (1981). Verder
ontbreken ook enkele monografieën waarvan de inhoud voor een substantieel
gedeelte bestaat uit een lijst van dialektwoorden, o.m. die van G. DIERICKX over
Dendermonde (1979) en die van G. REDANT over Haaltert (1979).
De kritiek die men op Wegwijs in Woordenboeken kan hebben wegens bepaalde
onnauwkeurigheden die vermeden hadden kunnen worden, soms een gebrek aan
duidelijkheid over de gevolgde werkwijze, en een presentatie die het de lezer niet
altijd even gemakkelijk maakt zijn weg te vinden, neemt niet weg dat de globale
beoordeling positief blijft. Een van de sterke kanten van het boekje is de vlotte en
heldere stijl waarin het is gesteld: de afwezigheid van buitenissige formuleringen in
vakjargon maakt het toegankelijk voor niet-linguisten. Toch vervallen de auteurs
niet in oppervlakkigheid of in een stijl waarbij de akkuraatheid wordt opgeofferd aan
een al te gemakkelijke voorstellingswijze. Een eigenaardigheid in het woordgebruik
willen we niet onvermeld laten: de samenstellingen met woordenboek-zijn gevormd
d.m.v. een tussenklank -s-, wat behalve woordenboeksartikel en
woordenboeksgebruiker de zonderlinge - zij het om zijn toepasselijke
dubbelzinnigheid wel leuke - vorming woordenboeksmaker - oplevert.
Alles bij elkaar hebben D.G. en G.J. een verdienstelijke bijdrage geleverd tot een
grotere bekendmaking van de Nederlandse lexikografie.
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Ik kan hun boekje dan ook warm aanbevelen, zowel aan alle taal- en letterkundigen,
niet het minst aan de leraar Nederlands, als aan de echte ‘buitenstaanders’. Opdat
beide gebruikerskategorieën het zouden leren kennen, durf ik de hoop uit te spreken
dat elke openbare en schoolbibliotheek het zich aanschaft.
Magda DEVOS

J.J. van der Voort-van der Kleij: Verdam. Middelnederlandsch
Handwoordenboek. Supplement. M. Nijhoff, Leiden/Antwerpen, 1983.
Menig dialektoloog doet op zijn speurtochten naar de betekenis van een of ander
dialektwoord een beroep op de rijke inhoud van E. Verwijs en J. Verdams
Middelnederlandsch Woordenboek of op het Middelnederlandsch Handwoordenboek,
dat nog werd samengesteld door J. Verdam en later opnieuw bewerkt, van het woord
sterne af, door C.H. Ebbinge Wubbe. Dat Handwoordenboek is grotendeels een
excerpt van het Middelnederlandsch Woordenboek, maar verschilt ervan vooral
doordat het geen voorbeelden vermeldt. Alleen de betekenissen van de woorden
zijn erin te vinden.
Al vaak werd gewezen op de noodzaak aanvullingen te geven bij beide
woordenboeken. Immers, tot dan toe onbekende handschriften werden ontdekt,
studies en uitgaven gaven hernieuwde inzichten. In het Voorwoord bij het Supplement
(VII-XVI) schetst de auteur de voorgeschiedenis van het publiceren van het
Supplement. J. Verdam zelf had er al allerlei materiaal voor verzameld, maar het
was nooit tot een publikatie gekomen. In 1965 kon J. Mak gaan werken aan de
samenstelling van een al 80 jaar beloofd Supplement. Hij maakte nieuwe excerpten
en gebruikte ook het handeksemplaar van W. de Vreeses Middelnederlandsch
Woordenboek. Het materiaal dat Mak bewerkt had, werd voorlopig ondergebracht
bij de Thesaurus van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Daar
oordeelde men terecht dat het bestaande materiaal niet als een dode massa mocht
blijven liggen, het moest ter beschikking worden gesteld van het grote publiek. Eerst
werd het materiaal opgeslagen in de computer. Dat eiste nog veel voorbereidend
werk. De auteur deelt de lezer getrouw mee welke aanpassingen hij allemaal heeft
moeten aanbrengen voor het materiaal verponst kon worden.
Het vele geduld en de werkzaamheid van de auteur hebben een overtuigend
resultaat opgeleverd. Het Supplement geeft de betekenissen van de woorden, zoals
het Handwoordenboek, maar het geeft nog meer, want het vermeldt ook de
vindplaats, de datering en de lokalisering van het handschrift. Met cijfercodes wordt
ook aangeduid wat de verhouding is van het besproken woord t.o.v. het
Middelnederlandsch Woordenboek. Het Supplement geeft dus veel meer informatie
dan het Handwoordenboek. Allen die in hun studie met Middelnederlands te maken
hebben, zullen de auteur zeker dankbaar zijn voor de geduldige volharding waarmee
hij de publicering van het Supplement heeft voorbereid. Het Supplement is een
waardevolle aanvulling en doet ook hopen op de in het vooruitzicht gestelde
synchrone woordenboeken (pag. IX). Wordt het vooral een financieel probleem?
V.F. VANACKER
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B. Augustijn en E. Palmboom, Bronnen voor de agrarische geschiedenis
van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een analytische
inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van
onroerende goederen (tot 1500). Deel I: Dokumenten bewaard in het
Rijksarchief te Gent (met een Woord Vooraf door Prof. Dr. A. Verhulst).
Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publikatie nr. 72, Gent
1983, 606 blz., 1 kaart; 860 BF.
Het Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis (BCLG) (‘landelijk’ betekent
hier ‘agrarisch’) begon in 1972 met de inventarisatie en de analyse van de
voornaamste schriftelijke bronnen voor de middeleeuwse agrarische geschiedenis:
goedereninventarissen, pacht-, cijns- en renteboeken, domeinrekeningen. Het pas
gepubliceerde werk (in 1977 verscheen reeds van de hand van W. Steurs ‘Les
sources de l'économie rurale dans le quartier d'Anvers et dans la seigneurie de
Malines jusqu'en 1500. Catalogue de polyptyques, de censiers et de comptes’,
BCLG Publikatie nr. 42) is een inventaris waarin meer dan 5000 beheersdokumenten
uit het Rijksarchief te Gent, bewaard in een negentigtal fondsen, grondig werden
beschreven in ongeveer 1250 paragrafen. Voor de nabije toekomst wordt een tweede
deel, dat de overige openbare archiefdepots in Vlaanderen zal behandelen, in het
vooruitzicht gesteld. Een derde en laatste deel zal het grafelijke archief in het
Algemene Rijksarchief, het Rijksarchief Gent (grafelijke beheersdokumenten uit het
R.A.G. zijn in het eerste deel dus niet opgenomen) en de Archives Départementales
du Nord bewerken.
Dit eerste deel is ‘een eerste onderdeel van een projekt dat de bedoeling heeft
een gedetailleerde en overzichtelijke analyse te brengen van de belangrijkste
beheersdokumenten van onroerende goederen die ons zijn nagelaten door de
wereldlijke en kerkelijke grootgrondbezitters van het middeleeuwse Vlaanderen
(met uitzondering van het gebied dat heden bij Frankrijk behoort)’ (p. VII). Er werd
een keuze gemaakt voor dokumenten die ‘als boekhoudkundige of administratieve
beheersdokumenten kunnen worden bestempeld in de enge zin van het woord’ (p.
VIII). Losse akten en losse pachtkontrakten werden wegens het beperkt karakter
ervan niet opgenomen.
De beschrijving van de dokumenten - voor de manier van ordenen verwijzen we
naar de Inleiding van het werk - bevat de archiefverwijzing en de benaming van het
stuk, de beschrijving van de formele kenmerken, de titel, de datum (eventueel
benaderend) en een summiere inhoudelijke analyse. Per dokument worden ook alle
erin voorkomende plaatsnamen in alfabetische volgorde opgesomd.
Het belang van het inventarisatieprojekt van het BCGL voor de geschiedenis van
het middeleeuwse Vlaanderen kan nauwelijks overschat worden. Hoewel de recent
verschenen inventaris uiteraard in de eerste plaats voor historici is bedoeld, kunnen
ook taalkundige disciplines met dit werk hun voordeel doen. De historische
lexikograaf krijgt door deze inventaris toegang tot een belangrijke
bronnenverzameling voor het onderzoek van de veldbenamingen. De auteurs hebben
ook veel oog gehad voor toponiemen: ‘Behalve de dorpstoponiemen werden ook
namen van wijken, gehuchten, polders, bossen enz. opgenomen. Ook aan
pachthoeven en tiendomschrijvingen werd speciale aandacht besteed. Al deze
plaatsnamen werden in huidige spelling omgezet, behalve wanneer we het toponiem
niet of onvoldoende konden identificeren of lokaliseren; dan hebben we de schrijfwijze
uit de bron verkozen. Het is de bedoeling dat aan het einde van het projekt de
toponiemen
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worden bijeen gebracht in een globale overzichtelijke index met bladverwijzing’ (p.
IX-X). Om de bruikbaarheid van de inventaris te verhogen werd echter reeds in dit
deel een ‘Handleiding bij de moeilijk te identificeren plaatsnamen. Een voorlopig
werkinstrument.’ toegevoegd (p. 571-602). Hierin wordt aan de hand van de
toponymische woordenboeken van Gysseling en De Flou, van oude kaarten en van
aanduidingen in de bron zelf, getracht een aantal toponiemen te lokaliseren binnen
de huidige gemeenten. Terloops willen we hier melden dat we de
niet-geïdentificeerde plaatsnaam Cattelare toevallig geattesteerd vonden in Ons
Meetjesland 15 (1982) p. 20 in Lembeke voor 1308.
Uit de behandeling van de toponiemen blijkt dat het niet de bedoeling is geweest
van de auteurs rechtstreeks materiaal aan te dragen voor toponymisch onderzoek.
Als historici zijn zij in de eerste plaats bekommerd om de preciese identificering en
lokalisering van die toponiemen die voor het geschiedenisonderzoek als
referentiepunt kunnen dienen. Aan de toponiemen van bv. akkers en weiden werd
voorbijgegaan. Door het omzetten van de middeleeuwse schrijfwijze in moderne
spelling wordt een en ander voor de linguïst onbruikbaar.
Het grote belang van deze inventaris voor de toponymie (zoals voor de lexikografie)
is dan ook gelegen in het feit dat belangrijke bronnenverzamelingen ontsloten
worden.
Tot slot nog enkele woorden over de geografische afbakening van het
onderzoeksgebied. Frans-Vlaanderen is, in tegenstelling tot Zeeuws-Vlaanderen,
samen met de Romaanssprekende delen van het oude graafschap Vlaanderen uit
de boot gevallen - alweer. De voor de middeleeuwen irrelevante zuidwestelijke grens
van het onderzoeksgebied wordt in het Woord Vooraf met drie argumenten verdedigd:
drie kasselrijen (Rijsel, Dowaai, Orchies) waren van 1320 tot 1369 door Frankrijk
geannexeerd, een groot aantal archieffondsen zijn in privé-bezit, de gedeelten van
het vroegere graafschap Vlaanderen die nu in Frankrijk liggen zijn in eerste instantie
het onderzoeksterrein van de universiteit van Rijsel. We vermoeden echter dat de
echte reden voor die afbakening van louter praktische aard is; o.i. is het om echter
geen schande om in deze financieel moeilijke tijden ruiterlijk toe te geven dat men
zich onder druk van tijd en geld beperkingen heeft moeten opleggen, liever dan
meer theoretische argumenten naar voren te brengen die niet helemaal overtuigen.
In elk geval kan de linguïst het betreuren dat hier een kans verloren is gegaan
interessant taalmateriaal uit het van oudsher Nederlandstalige Frans-Vlaanderen
op het spoor te komen. Men zou wel eens zeer lang kunnen wachten op een Rijselse
historicus met een voldoende belangstelling voor het onderwerp en een voldoende
kennis van het Middelnederlands die voor Frans-Vlaanderen het overigens
fundamentele werk van B. Augustijn en E. Palmboon zou willen vervolledigen.
Jacques VAN KEYMEULEN

Lieven Denewet, Geschiedenis, techniek en terminologie van de
poldermolens in België. De Hoosmolen, een merkwaardige poldermolen
in de Bourgoyen meersen te Drongen. Speciaal themanummer van
Molenecho's 12 (1984); 124 blz; 230 BF.
Het werk van Lieven Denewet valt uiteen in twee delen: Deel I met een summiere
‘Geschiedenis van de poldermolens en andere wateropvoerwerktuigen

Taal en Tongval. Jaargang 36

95
in België’ (blz. 8-20), gevolgd door een zeer uitgebreid Deel II over ‘De Hoosmolen
in Drongen’ (blz. 21-104).
In het tweede deel, de hoofdbrok van het werk, worden, na een geschiedkundig
overzicht, op basis van nagenoeg uitsluitend 18de-eeuwse archiefstukken
(schattingen, herstelrekeningen) de verschillende onderdelen van de Drongense
molen besproken. L. Denewet gaat daarbij onomasiologisch te werk: per besproken
molenonderdeel geeft hij de begripsomschrijving, de heteronymie met bewijsplaatsen
uit de bronnen en een ‘beschrijving’ waarin dikwijls ook andere molenonderdelen
ter sprake komen. Zo vinden we op blz. 39 bij de beschrijving van ‘molentoren’ ook
uitleg over muurankers en steensoorten. Deze werkwijze wordt vrij konsequent en
met wetenschappelijk inzicht volgehouden. Ik vermoed dat de auteur de gelukkige
inval gehad heeft zich te laten inspireren door de indeling van het werk van J. Stroop
‘Molenaarstermen en molengeschiedenis’, Amsterdam, 1977.
De auteur besteedt uitdrukkelijk aandacht aan molenterminologie. Achteraan in
het werk worden ongeveer 550 molentermen in een register samengebracht. Een
zeer vreemd idee is hier geweest om zowel de omgespelde 18de-eeuwse termen
als de molentermen uit de bindteksten in één register samen te brengen. Het
18de-eeuwse taalmateriaal moet dus door de geïnteresseerde lezer al terugbladerend
uit het register gelicht worden. De auteur heeft zich ook beperkt tot de louter
technische terminologie; daardoor verdwijnen woorden als meuleghelt (= belasting
te betalen door pachters en gebruikers voor het onderhoud van de molen en de
dijken, blz. 27) of maelloon (blz. 29) uit het gezichtsveld.
Hier en daar glijdt de auteur uit op het taalkundige ijs. Zo blijkt hij last te hebben
met de 18de-eeuwse spellingen voor het woord ‘oud’. Op blz. 71 lijken de
aanhalingstekens bij ‘haut’ kamwiel (met als heteroniemen opperwiel en opperste
kamwiel) voor het vangwiel van de molen te suggeren dat we hier met een Frans
woord te doen hebben. Dat ‘haut’ is natuurlijk gewoonweg een spelling voor ‘oud’.
Ernstiger fouten vinden we op blz. 79 waar een uitleg wordt gegeven over de
herkomst van ‘schoep’ en ‘alp’. Het werk van Stroop wordt daarbij op een ongelukkige
manier te pas gebracht. Denewet meent o.a. met het woord auwe voor een schoep
van het scheprad voor het Nederlands taalgebied een ontdekking gedaan te hebben.
Blijkens de citaten auwe planken en auwe schepplanken is de verklaring dat het
adjektivische (!) auwe de dialektische uitspraak van ‘oude’ weerspiegelt heel wat
plausibeler dan verwantschap met het Engelse ‘awe, aw’ (ontwikkelingen van het
Latijnse ‘alapa’) van de 16de eeuw. In verband met de betekenis van het
geheimzinnige woord stijughe (blz. 51) vraag ik mij af of de kommentaar bij
‘molenstege’ i.v. ‘stege’ in het Middelnederlands Woordenboek (blz. 2031) het
probleem niet kan helpen oplossen.
Samenvattend kunnen we stellen dat het werk van L. Denewet niet onverdienstelijk
is. Het getuigt van veel en nauwgezet archiefwerk en we krijgen een interessante
verzameling 18de-eeuwse molentermen uit het Gentse. De prestigieuze hoofdtitel
echter wordt duidelijk niet waargemaakt; Deel I - op zichzelf belangrijk als eerste
overzicht van de poldermolens in België - had beter als een soort van inleiding op
Deel II gepresenteerd kunnen worden. Door de opbouw van het register gaat helaas
het wetenschappelijk interessante van het werk voor een deel verloren.
Jacques VAN KEYMEULEN
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L. Kremer, Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete.
(s.d.).
Deze brochure is verschenen als nummer 27 in de reeks Nachbarn (Presse- und
Kulturabteilung der Kgl. Niederländischen Botschaft, Bonn). Ze biedt interessante
gegevens i.v.m. taalgebruik in Duitse gebieden bij de rijksgrens met Nederland. Uit
de term Kultursprache kan men afleiden dat niet wordt ingegaan op de invloeden
van Vlamingen en Hollanders, al in de 12de eeuw, op Duitse dialekten o.m. in
Brandenburg.
De aandacht wordt vooral gericht op toestanden in de 16de en de 17de eeuw.
De auteur bespreekt eerst enkele gegevens over het gebruik van het Nederlands
als omgangstaal in de Noordduitse havensteden. Maar speciale aandacht gaat
vooral naar het grensgebied, waar het gebruik van de Nederlandse kultuurtaal in
zekere zin vergemakkelijkt werd door de grote overeenkomsten van de dialekten
links en rechts van de rijksgrens. Over het Nederlands in Schleswig-Holstein en in
andere plaatsen buiten het grensgebied weet men niet veel. Nauwkeurig onderzoek
blijft er voor heel wat plaatsen zeker gewenst.
In Duitse gebieden bij de rijksgrens heeft het Nederlands als kultuurtaal een zeer
gevarieerde ontwikkeling gekend. Terecht beklemtoont de auteur dat daarbij zeker
rekening moet worden gehouden met dialektgebruik in gesproken taal. Over de
dialekten heen streden in de 16de en de 17de eeuw twee kultuurtalen vooral als
schrijftaal om de hegemonie, aanvankelijk het Nederduits en het Hoogduits, later
het Nederlands en het Hoogduits. De auteur schetst de verschillende situaties waarin
dialekt of een van die kultuurtalen kon worden gebruikt. Terecht schakelt hij hier
pragmatische en sociolinguistische faktoren in. Zo onderscheidt hij drie verschillende
types van Nederlandse taalgemeenschappen in het huidige Duitsland: gebieden
waar Nederlands als autochtone kultuurtaal werd gehanteerd, gebieden waar het
Nederlands als geïmporteerde kultuurtaal het Hoogduits verdreven heeft en ten
slotte ook streken waar Nederlands de kultuurtaal was van de immigranten. Op die
drie types, met hun verspreiding en hun historische ontwikkeling, gaat de auteur
dan verder in, waarbij hij weer beklemtoont dat de gesproken taal zeker dialekt was.
Over het gebruik van de geschreven kultuurtaal krijgt men heel wat interessante
details te lezen. Ook het taalgebruik in de kerk verdient de nodige aandacht. Zo
kenden gemeenten aan de Beneden-Rijn vaak een tegenstelling
Lutheraans-Doopsgezind ook door de tegenstelling Hoogduits-Nederlands.
Deze studie biedt heel wat informatie en geeft ook beter inzicht in het
gedifferentieerde taalgebruik in vorige eeuwen in gebieden waarvan de dialekten
nu Duits worden genoemd, omdat het Duits er nu als overkoepelende kultuurtaal
wordt gehanteerd. De invloed van de Nederlandse kultuurtaal op die dialekten mag
zeker niet onderschat worden.
Een paar illustraties en vooral enkele kaarten verhogen de waarde van deze
studie, die vlot leest en zeker ook bij dialektologen belangstelling zal wekken.
V.F. VANACKER

Zannekin Jaarboek 5, 1983 (430 BF; fl. 25).
De Belgisch-Nederlandse Vereniging/Stichting Zannekin (resp. adressen:
Paddevijverstraat 2, 8900 Ieper en Soesterbergsestraat 105, 3768 EC Soest) geeft
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sedert enkele jaren een jaarboek uit, waarin gehandeld wordt over de historische
en culturele verbondenheid van grensstreken in Duitsland en Noord-Frankrijk met
het centrum van de Nederlanden.
De bijdragen in het 5de jaarboek zijn, evenals in de vorige jaarboeken, meer
getuigend dan wetenschappelijk rapporterend; ze zijn hoogstens
wetenschapsvulgariserend. Voor de neerlandicus en dialektoloog moge een
verwijzing naar de niet-vakgebonden artikelen hier volstaan. Historisch van inslag
zijn: Dr. Hans Wiemann, Emdense vluchtelingendrukkerijen en de Nederlanden;
Prof. Dr. R. van Roosbroeck, In het spoor van de Hanze; Dr. H.J. Leloux,
Laatmiddeleeuwse boekenproductie in Oost-Nederland, de Nederrijn en Westfalen;
Dr. S.P. Wolfs o.p., Het middeleeuwse Kalkar en de Nederlanden; K. Miens, Erkelens
in het Gelderse Overkwartier; W. Corsmit, Een Bentheimse geschiedschrijving.
Literairhistorisch is de benadering van Leo Camerlynck, Het tedere Frans-Vlaamse
Universum van Maxence van der Meersch.
Lezers met dialektologische belangstelling zullen in de bijdrage van Dr. A.H.G.
Schaars, Westfaalse expansie in of Westfaalse verbondenheid met Oost-Nederland
een goede vulgariserende en kritische voorstelling lezen van de door Prof. Heeroma
destijds geponeerde Westfaalse expansie in de Oostnederlandse dialekten. Dit is
vooral gebaseerd op wat Ludger Kremer daarover heeft geschreven. Wie meende
uit het artikel van Dr. Roger Viroux, Waals tussen Romaans en Germaans iets te
kunnen opsteken, komt bedrogen uit. Het betreft enkele in zeer slecht Nederlands
gestelde, ondeskundige en irrelevante pogingen van een dilettant om aan de hand
van een vergelijking van de klankleer van ‘het’ Waals met ‘het’ Frans, Nederlands,
Duits of Engels aan te tonen, dat ‘de Waalse taal zich wel tussen de Romaanse en
de Germaanse talen beweegt’. Deze verdediger van het Waalse dialekt zou zijn
zaak beter dienen, mocht hij niet op deze troebele manier de ‘kulturele kolonisatie
door het Frans’ te lijf willen gaan in een publikatie van verdedigers der ‘Nederlandse
gedachte’.
In zijn artikel De Oudnederlandse letterkunde in de zuidelijkste Nederlanden drukt
C. Moeyaert vrij slaafs de sporen van J. Van Mierlo, A. Stracke en J. Knuvelder om
ten overvloede aan te tonen dat in het Noordfranse gebied ten noorden van de
Somme, dat na de Frankische invallen van de 5de eeuw zeker eeuwenlang tweetalig
is geweest, met een germaanssprekende adel of bovenlaag, ook Dietse litteraire
werken moeten zijn ontstaan en dat daar sporen van zijn nagelaten. Het is jammer
dat de auteur geen weet blijkt te hebben van jongere literatuur terzake, die de
hypothesen of stellingen van die oudere literair-historici wel eens weerleggen of
verzwakken (i.v.m. de Heliand bijv. M. Gysseling, Die nordniederländische Herkunft
des Helianddichters und des ‘altsächsischen’ Taufgelöbnisses, in Jahrbuch des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 103 (1980), 14-31); het is vooral jammer
dat hij zich anno 1983 nog laat meeslepen door een nationalistisch geïnspireerde
geschiedschrijving die zich uitslooft om de cultuurhistorische stratigrafie van de 6de
tot de 12de eeuw aan te passen aan (cultuur-)historische grenzen (bijv. die van de
Nederlandse, Duitse of Engelse kultuurtalen) van veel jongere datum. Op die manier
wordt het aangedragen materiaal, hoe interessant ook, ondergeschikt gemaakt aan
een 20ste-eeuws irredentistisch nationaal-cultureel concept, in plaats van het als
instrument ter verklaring van de historische werkelijkheid te gebruiken. Een dergelijke
bijdrage baadt nog in de ideologische sfeer van het door J.M. Gantois (onder het
pseudoniem H. Van Bijleveld) in 1941
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gepubliceerde Nederland in Frankrijk. Het is dan ook niet verwonderlijk in hetzelfde
Jaarboek een hagiografisch aandoende bijdrage van W. Corsmit te lezen, gewijd
aan dezelfde man: Anno 1952: Een reis naar Brachay, Haute Marne, Ballingsoord
van J.M. Gantois (1904-1968), Voorman van de Vlaamse Beweging in de Franse
Nederlanden.
Dat de vereniging/stichting Zannekin op de barrikaden staat van de strijd voor ‘de
Nederlandse Gedachte’ mag ook blijken uit het opnemen van twee bijdragen van
Frans-Vlamingen. In een (in slecht Nederlands vertaalde) bijdrage met die titel geeft
Alain Walenne een aantal definities van woorden als Nederland(en), Vlaanderen,
Vlaams, Lage Landen, Nederlands, Noorden. Het is eigenlijk een pleidooi voor een
ruime geografische, historische en kulturele opvatting van de termen Flandre,
Flamand, Pays-Bas (français) en het konkrete gebruik van die termen in
Noord-Frankrijk. (Tussendoor krijgen de gebruikers van het CHTI-embleem en de
‘Picardisten’ een veeg uit de pan.)
Hoewel het gebruik van die termen o.i. best te verdedigen is, is de argumentatie
van Walenne zeer zwak. Eens te meer worden historische gemeenplaatsen
gemanipuleerd om het bestaan van ‘een Nederlands bewustzijn’, ‘een Nederlands
universum’ te poneren. Cirkelredeneringen of hineininterpretierung zijn hierbij
onvermijdelijk, bijv.: ‘Feitelijk hebben de Nederlanden geen duidelijke afgebakende
grenzen. Het is eerder een gedachte, een verbondenheidsgevoel die (sic) ontstaan
is langs de Noordzee, en die de bewoners een eigen ziel heeft gegeven, die hun
karakter gevormd heeft, die ze ook aangespoord heeft te vertrekken: naar Engeland,
naar Pruisen, naar Amerika, naar Zuid-Afrika,....
Aangezien het om een idee gaat kan Nederland niet vastgelegd worden binnen
grenzen, maar ontwikkelt en verstevigt het zich in onze landschappen. Landschappen
waarin de mens nergens zoek is: bij ons is geen stukje grond (of zee) die (sic) niet
duizend maal omgeploegd werd.’ (p. 110-111). Verder: ‘Ondanks deze versnippering
blijven de Nederlanden economisch en artistiek hoge toppen scheren en zorgt een
Nederlands bewustzijn ervoor dat de Nederlanden een eigen gebied vormen’. (p.
112)
Het is natuurlijk mooi om historische verbanden bloot te leggen, waar er inderdaad
historische banden zijn. Maar daarom hoeft men de argeloze burger niet op te
zadelen met halve waarheden of pamflettaire pseudo-wetenschap, zoals in de laatste
bijdrage van Gerard Landry, De Nederlanden: de ruimte en de tijd.
Het 5de Jaarboek Zannekin brengt zeer ongelijkwaardige bijdragen, waarvan
slechts enkele tot de goede wetenschapsvulgarisatie kunnen worden gerekend.
Hugo RYCKEBOER

Friserstudier II. Red. Niels Danielsen, Erik Hansen, Hans Frede Nielsen.
Odense Universitetsforlag 1982.
Het tweede deel van ‘Friserstudien’ bevat artikelen van Niels Danielsen en Erik
Hansen, en een recensieartikel door Hans Nielsen. Niels Danielsen streeft onder
de titel ‘A semiotactical analysis of complex mesonomic verb structures in German
and North Frisian (Sölring): a constitutional contrastive study’ naar een
semansiologisch-syntactische analyse van het gedrag van Duitse en Noord-Friese
werkwoorden. Erik Hansen probeert in ‘The Mirror Hypotheses and the

Taal en Tongval. Jaargang 36

99
Phenomenal Error in the light of Frisian’ een aantal Friese taalgegevens te
interpreteren op basis van twee concepten; de ‘Mirror Hypothesesis’, d.w.z. ‘... the
point of view that allows us to see historical connections in the so-called synchronic
phenomena, i.e. relationships and functions’ en de ‘Phenomenal Error’, d.w.z. ‘...
the error which consists in making one empirical phenomenon the yardstick and
measure of all other empirical phenomena...’. Tenslotte een recensie van R.H.
Bremmer, ‘Frisians in Anglo-Saxon England: a Historical and Toponymical
Investigation’.

Friserstudier III, Odense 1983, bevat vier lezingen, gehouden op de ‘Friserdagen’
in Odense, 21 september 1981, te weten: Ommo Wilts, Sprachplanerische Aspekte
der nordfriesischen Lexikographie; Niels-Erik Larsen, A North Frisian case of
so-called language death and the consequences for multilingualism in the community;
G.J. de Haan, The position of the finite verb in modern West-Frisian; G. Jelsma,
The former and present social situation of the Frisian language.

Philologia Frisica. Lezingen en neipetearen fan it njoggende frysk
filologekongres, oktober 1981. Leeuwarden 1982.
Het negende Friese filologencongres had tot thema ‘Fryslân en it Noardseegebiet’.
Op een openingswoord door de voorzitter, prof. dr. H.D. Meijering volgen lezingen
door: D.P. Blok, over de Wikingtijd (i.v.m. eventuele Oudnoorse invloed op het
Oudfries); L.H. Bouma, over Scandinavische invloed op de Friese literatuur; M.L.A.I.
Philippa, over de ‘taalkundige gevolgen van de “mercantiele confrontaties tussen
Friezen en Skandinaviërs in de vroege M.E.”’; A. Russchen, over verbindingslijnen
tussen Friesland en Angelsaksisch Engeland; K. Dykstra, over invloeden en
vertalingen uit het Engelse taalgebied; R.H. Bremmer over de verhouding Oud
Engels - Oud Fries; en tenslotte, niet onder het centrale thema vallend, D. Gorter
over de levenskracht van het Fries, en T. Riemersma over de sociologie van het
literaire werk.

J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam
2
1983 . (1ste druk 1982.)
Dit is het derde deel in de reeks Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut. Het
biedt een geografisch gerangschikt overzicht van de in Nederland gebruikte
benamingen voor lengte-, oppervlakte-, en inhoudsmaten, en gewichten, met een
aanduiding van hun betekenis naar onze metrieke standaard, en een woordenlijst,
waarin de in het overzicht verspreide termen alfabetisch geordend en beknopt
verklaard worden. Niet alleen een nuttig naslagwerk voor (streek)historici enz., maar
ook voor taalkundigen, m.n. ook - mede dank zij de geografische rangschikking voor dialectologen.
H. POSTMA
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Mededelingen
In de reeks Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut is verschenen: A.C.M.
GOEMAN, Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer. Amsterdam
1984. ISBN 90 70389 08 8. 181 blz., 4 kaarten, 3 appendices, prijs f. 25, - (exclusief
porto- en verzendkosten).
Dit boek vormt de wetenschappelijke bekroning van het Zoetermeerproject van
het P.J. Meertens-Instituut. De studie is gebaseerd op bandopnamen van vrije
gesprekken en op opnamen van losse woorden en woordvormen. In het onderzoek
werd ook de tweede enquête van het Aardrijkskundig Genootschap uit 1895
betrokken; de vragenlijsten die in de periode 1932-1934 voor Zoetermeer werden
ingevuld; de opnamen Zoetermeer in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen en het
in 1981 verschenen Zoetermeers Woordenboek. Zo konden de ontwikkelingen die
zich in dit dialect, dat sterk onder druk van de standaardtaal staat en stond,
voordeden goed overzien worden en wel over een periode van ongeveer een eeuw.
Het boek is tegelijkertijd zo opgezet dat het kan dienen als handreiking aan degene
die zijn weg wil vinden in het geautomatiseerde gegevensbestand dat momenteel
van een groot aantal Nederlandse dialecten wordt bijeengebracht in het kader van
het project Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van
veldwerk. Dit project is een gezamelijke onderneming van de afdeling Dialectologie
van het P.J. Meertens-Instituut en de subfaculteit Algemene Taalwetenschap van
de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Klank- en Vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer kan besteld worden
op het adres:
P.J. Meertens-Instituut
Keizersgracht 569-571
1017 DR AMSTERDAM.
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De benamingen van de mannelijke en vrouwelijke hennep
(cannabis sativa mas / Foemina L.)
Inleiding.
In de studie Brabantse spot- en schertswoorden (Berns/Brok/Van Sterkenburg e.a.,
1974, 58-61) blijkt een teveel aan lengte en omvang of forse bouw als onvrouwelijk
gewaardeerd te worden. Geringe lengte wordt gewaardeerd als onmannelijk. Geen
echt schokkende uitkomst, maar wel een onverwachte omdat deze studie geenszins
uitging van de veronderstelling dat ze op dit terrein materiaal kon aandragen. Bij
mijn onderzoek naar de benamingen van de hennep (Cannabis sativa L.) belandde
ik noodgedwongen op het verschil tussen de benamingen van de mannelijke en
vrouwelijke hennep. Hoewel hennep al lang niet meer uit utiliteitsoverwegingen
geteeld wordt en de benamingen die ik kon verzamelen voornamelijk berusten op
monografieën en op het geheugen van dialektsprekers, bleek eenzelfde
maatschappelijk en kultuurbepaald vooroordeel een rol gespeeld te hebben bij de
naamgeving. Een rol die zo zwaarwegend is dat interpretatie van de gegevens uit
het gebied ten zuiden van de grote rivieren uitsluitend vanuit die optiek mogelijk is.

De plant.
Hennep is een tweehuizige plant: op één plant staan dus óf stamperbloemen óf
meeldraadbloemen, waardoor men kan spreken van vrouwelijke en mannelijke
hennep. De mannelijke plant groeit aanvankelijk harder, maar sterft ook eerder af,
terwijl hij aanzienlijk minder fors is dan de vrouwelijke. De vrouwelijke, die de beste
vezels levert en bovendien het zaad, onderscheidt zich pas tijdens de groei van de
mannelijke en wordt geruime tijd later geoogst. In de officiële nomenclatuur heten
de mannelijke planten gellingen (Cannabis sativa mas L.), de vrouwelijke zaailingen
(Cannabis sativa foemina L.). De lengte en het forse uiterlijk van de vrouwelijke
soort is er de oorzaak van dat ze in de volksmond vaak mannelijk genoemd wordt.
Ten zuiden van de grote rivieren, het gebied overigens waar het
geslachtsonderscheid nog het
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meeste leeft, is de verwarring vrijwel kompleet. In Zuid-Holland en het aangrenzende
deel van de provincie Utrecht, vanouds het gebied waar hennep op grote schaal
verbouwd is, is deze verwarring nauwelijks opgetreden.

De benamingen.
1. Fiemel - masjel.
De oudste benaming in dit verband aangetroffen is femeel, femelen, fumele te
Brugge in de tweede helft van de 14de eeuw (MWB II, 810). Deze namen gelden
voor de mannelijke plant en worden ook s.v. fimel, femele vermeld door Kiliaan
3

(1599 ). De benaming leeft nog voort in het Zuid-Limburgse Kadier (Q 191), in de
gemeente Meerlo-Wanssum (V. d. Voort 1973, 108) en in het zuidoostelijk
aangrenzende gebied in Duitsland: zuidelijk Rijnland, Saarland, Rijnland Palts en
een gebiedje ten westen van Siegen (RWB s.v. fimel II). Marzell (1943-1979, I,
775-781) wijst nog op andere, geografisch niet aansluitende vindplaatsen in Europa.
Fiemel en varianten zijn ontleend uit lat. femella en daarmee blijkt de oudste attestatie
al verwarring te vertonen tussen de mannelijke en de vrouwelijke plant. Tegenover
fiemel kent men in Kadier voor de vrouwelijke plant masjel. In het Nederlandse
taalgebied zijn verder geen benamingen van dit type aangetroffen (het ontbreekt in
het MWB en WNT), maar ten oosten daarvan komt het regelmatig voor (RWB s.v.
mäsch III; Marzell 1943-1979, I, 775-781). De woorden van dit type gaan terug op
lat. masculus (FEW 6-I, 427).

2. Zaailing - gelling.
Weinig reden tot verwarring geven kennelijk de benamingen zaailing en gelling, die
in de officiële nomenclatuur zijn doorgedrongen. Zaailing, zàojeling of zaadling,
verkort tot zaling, saling en met umlaut of naar analogie van de mannelijke benaming
ook zelling of selling, komt tot de 18de eeuw bijna steeds voor als saedtdreger in
Schiedam 1542, 1547 en 1565 (Heeringa 1904, 270-271), zaetdrager kennip in
Gouda 1560-1566 (Rollin Couquerque/Meerkamp van Embden 1917, 415), salingh
2

ofte zaetdrager in Enkhuizen 1624 (Boekenoogen 1971 , 143), saadtdrager in
Zegveld 1694 (Van Doorn 1963, 234) of saetdragende hennep in Amsterdam 1582
(Van Dillen 1929, 425). Eerst bij Sewel (1766, 328 en 975) komt zaadling of
zaadelings hennip voor voor de mannelijke (!) soort naast zaailing voor ‘a plant
which has been sown’. In 1812 stelt Jan Kops, lid van de Eerste Klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut
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van Wetenschappen (...) de commissie van het Woordenboek van dit instituut voor
de mannelijke plant gelling te noemen en de vrouwelijke saling (Van der Poel 1953,
38), waarna mogelijk bij toeval geen oude samenstellingen met -dragen meer
aangetroffen zijn.
Het type gelling komt voor met varianten als geeling, gellink, geelink en gaailing
naar analogie van zaailing. Het dient ter aanduiding van de mannelijke plant in het
gebied waar de vrouwelijke zaailing genoemd wordt. De oudste attestaties hebben
steeds -e- in plaats van -ee-: ghelling, gelling, gellinck in Schiedam 1542, 1547 en
1565 (Heeringa 1904, 270-271), gellynck in Gouda 1560-1566 (Rollin
Couquerque/Meerkamp van Embden 1917, 415), met geslachtsverwisseling helling
of hellingshennip bij Sewel (1766, 328-329) en gelling in Krommenie 1771
(Goudsblom 1948/1949, 86). Dit gelling gaat terug op *geldling, waarin het element
*geld betekent ‘niet drachtig, onvruchtbaar of gekastreerd’ (FvW, NEW sv. geld 2
en gelling. De Vries noemt overigens gelling eerst nnl.). Dialektbenamingen met
ditzelfde element zijn in gebruik voor de onvruchtbare koe in Noord-Holland, Friesland
1
en Groningen en voor het gesneden vrouwelijke varken in het gehele land met
uitzondering van het zojuist genoemde gebied, van Drente, Noord-Overijssel,
Midden-Limburg en van het gebied waar de mannelijke hennep gelling genoemd
2
3
wordt . De betekeniskaart van dit etymon levert dan ook visueel bijna een bewijs
van de juistheid van de veronderstelde etymologie. Ook de tegenstelling tussen de
geslachtsbenamingen zaailing (‘zaaddragend’) en gelling (‘onvruchtbaar’ dus
‘niet-zaaddragend’) berust derhalve op een logisch benoemingsprincipe. De oorzaak
van het amper optreden van geslachtsverwisseling bij deze benamingen moet
gezocht worden in het feit dat ze doorzichtig zijn en dat ze juist gebezigd werden in
gebieden waar hennep op grote schaal en voor de handel verbouwd werd. Het grote
kwaliteitsverschil tussen de mannelijke en vrouwelijke hennepvezels maakte het
ook noodzakelijk een scherp en duidelijk onderscheid te maken.

3. Hennep, hemp, kennep, kemp met samenstellingen en afleidingen.
3.1. Hennep, hemp, kennep, kemp
De verspreiding van deze benamingen (als simplex of als onderdeel van
samenstellingen en afleidingen) komt overeen met de verspreiding van de
benamingen voor hennep in het algemeen, zoals gegeven op de taalkaart hennep
4
in Brok 1973, 7. Uit later verkregen enquêtemateriaal blijkt overigens op deze kaart
voor het oosten en noorden van Drente en voor enkele plaatsen in Friesland nog
het type hemp (hamp, hump) aangevuld te moeten worden.
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In Heppen (K 316) en Stokkem (L 423) opponeert het simplex kemp met de afleiding
kennepin. Het is duidelijk dat de afleiding hier het oudere kennep ‘versteend’ bewaart.
Beide plaatsen liggen op de grens van het kennep-gebied.
In noordoostelijk Noord-Brabant, te weten Berlikum (L 147), Nistelrode (L 151),
Uden (L 152), Zeeland (L 157), Heeswijk (L 178) en Dinter (L 178a) fungeert de
anlaut van hennep dan wel kennep als aanduiding van het geslachtsverschil. Het
materiaal voor deze plaatsen berust op de woordenlijst van Brabantius (1882, 209)
en wordt bevestigd door het materiaal dat Weijnen voor zijn dissertatie verzamelde
(Weijnen/Van Bakel 1967, 23-24) en onlangs nog door twee korrespondenten uit
Berlikum en Nistelrode. Aan de juistheid ervan hoeft dus niet getwijfeld te worden.
5
Vergelijking van oude en recente dialektgegevens brengt aan het licht dat dit
gebiedje van de benaming kennep op hennep is overgegaan. Hennep is dus in onze
gegevens een jongere naam die van elders gekomen is. Zoals bij de oppositie kemp
- kennepin al bleek en verderop nog zal blijken bij de opposities kempin - kempaan
en kempin - kempuit ligt de benaming voor de vrouwelijke plant chronologisch verder
terug dan die voor de mannelijke. Dit is in feite ook het geval bij de nog ter sprake
komende opposities hennep - hennepin, kennep - kennepin, hemp - hempin en
kemp - kempin, omdat de afleidingen met -in suffix door geslachtsverwarring slaan
op de mannelijke plant. De primaire plaats die de vrouwelijke plant zo taalkundig
inneemt neemt ze ook in de werkelijkheid in: ze is het opvallendst, levert de meeste
en beste vezels en bovendien het zaad. Een logisch gevolg daarvan is dat juist zij
haar oude, specifieke naam kennep het langst kan vasthouden, waar hennep als
soortnaam én als naam voor de mannelijke plant al lang is overgenomen.
Te Nevele (I 233) en Herent (P 84) bestaat de oppositie kemp - hennep. Het feit
dat de zeker in deze plaatsen jongere vorm hennep de mannelijke plant aanduidt
ondersteunt ten overvloede wat ik hierboven over de oppositie kennep - hennep
uiteengezet heb.
3.2. Hennep - hennepin, hemp - hempin, kennep - kennepin, kemp - kempin
De kaarten van de mannelijke en vrouwelijke hennep geven vooral bij de afleidingen
een chaotisch beeld. Om de struktuur ervan te doorgronden is het van belang de
motivatie van de naamgeving te scheiden in een botanische en een taalkundige.
Met voorbijgaan aan de botanische verwarring wordt het beeld aanzienlijk
overzichtelijker door uitsluitend de taalkundige oppositie tussen beide soorten te
karteren. Kaart 3 toont
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zo dat ten oosten van de denkbeeldige lijn Brussel-Antwerpen en in Drente de
oppositie tussen mannelijk en vrouwelijk bestaat in:
(1) grondwoord versus grondwoord + suffix -in:

hennep

-

hennepin

hemp

-

hempin

kennep

-

kennepin

kemp

-

kempin

De verklaring voor dit oostelijk gebied is eenvoudig. Het suffix -in is daar produktief
en dient om de vrouwelijke soort van iets aan te duiden. Deze oppositie dateert
blijkens oude bronnen al uit de 16de eeuw: caneppe - caneppine te Genk (Q 3) in
1536 (Remans 1958, 113 en 1959, 71) kemp - kempinne te Tongerlo (K 309) in
1556 (Lindemans 1952, 250) en kennep met den sayt - kenneppinne te Wezeren
(P 211a) in 1558 (Massin 1974, 31).
3.3. Kempin - kempaan, kemp'in - kemp'aan, kemphin - kemphaan
Ten westen van de denkbeeldige lijn Brussel-Antwerpen bestaat de oppositie in:
(2) grondwoord + suffix -in versus grondwoord + aan:

kempin

-

kempaan

Deze oppositie wordt meestal weergegeven met de volgende spellingen:
(3) kemp'in

-

kemp'aan

kemp(h)in

-

kemp(h)aan

kemphin

-

kemphaan

Om deze opposities te verklaren dient men van oppositie (1) uit te gaan en daarbij
de konstante verwisseling van de mannelijke en vrouwelijke plant in het oog te
houden.
Er zijn twee omstandigheden met geografische beperkingen speciaal in dit gebied
van belang. In de eerste plaats is dat het niet meer produktief zijn van het vrouwelijk
suffix -in. Men kan dit opmaken uit de kaarten die Van Ginneken tekende en liet
tekenen op grond van het materiaal Kern en Te Winkel (Brok 1970 onder nr. 11.12).
Het kaartenbestand van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde telt
16 kaarten met ingeschreven tekst, waarop de verspreiding van de verschillende
vrouwelijke suffixen af te lezen is. Met name de kaart
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-inne (gekkin, geuzin, gravin) toont dat het zwaartepunt van in- ten oosten van
genoemde lijn ligt. Westvlaanderen kent evenwel -enne, Oostvlaanderen -i(e)nne.
Deze provincies vormen anderzijds samen het zwaartepunt van de suffixen -ette,
-eg(g)e, -esse en -ige, hetgeen bevestigd wordt door Pauwels (1958, 425) voor
Aarschot en Teirlinck (1924, 148) voor Zuid-Oostvlaanderen. Het verloren gaan van
de betekenis van het suffix -in, terwijl het toch woordaccent heeft, gekombineerd
met de tweede omstandigheid dat de h- juist in dit gebied geen feonem is (Weijnen
2
1966 , kaart achterin) verklaart de varianten -'in, -(h)in en -hin. Kennelijk duurt in dit
gebied de tijdsinterval die optreedt ná de realisatie van de /p/ en vóór het moment
van steminzet van de eropvolgende /I/ lang genoeg om de fluisterachtige aspiratieruis
te ervaren als aspiratie (Abrahamson 1977, 296). De associatie met hin, hinne
‘vrouwelijke kip, hen’ leidt rechtstreeks tot de oppositie haan, omdat zo het
sekseverschil optimaal wordt aangeduid: oppositie (3) gaat dus vooraf aan oppositie
(2). De eerste attestatie van deze oppositie is te vinden in de ruim 150 jaar oude
Werkdadige landbouw-konst der Vlamingen van Van Aelbroeck (1823, 230), namelijk
kempinne versus kempaan. Pâque (1896, 190) deelt echter mee dat eind vorige
eeuw kempaan nog steeds gevoeld werd als een verbastering van kemphaan.
3.4. Kemphaan - kemphoen, haantjes
Doorredenerend vanuit oppositie (3) kent Biervliet (I 134) de oppositie:
(4) grondwoord + haan versus grondwoord + hoen

kemp'aan

-

kemp'oen

Deze oppositie wordt ook door Heukels (1907, 52) opgegeven voor
Zeeuws-Vlaanderen. Ze komt ook elders voor als hähnchen und hühnchen in de
Europese plantnaamgeving (Carl 1957, 152). Voor de mannelijke plant geeft Ghijsen
(WZD, 419) in Zeeuws-Vlaanderen in een viertal plaatsen de benaming 'aontjes.
Ze sluiten aan bij de benamingen van het type kemphaan. De diminutiefvorm wijst
haast pleonastisch naar de mannelijke plant.
3.5. Kempin - kempaard
In I 213, K 244, P 94 en P 176, wellicht gelegen in een overgangsgebied tussen
oost en west bestaat de oppositie:
(5) grondwoord + suffix -in versus grondwoord + suffix -aard

kempin

-

kempaard
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In deze oppositie is na geslachtsverwarring de benaming van de mannelijke hennep
expliciet gemaakt door middel van het suffix -aard dat dient ter vorming van
mannelijke substantieven. In verband met oppositie (3) valt nog op te merken dat
in het westelijk gelegen Hamme (I 213) kemphaart werd opgegeven met
hyperkorrekte -h-.
3.6. Kempin - kempuit
Te Oostham (K 315) en omgeving kent men de oppositie:
(6) grondwoord + -in versus grondwoord + -uit

kempin

kempuit

-

Ik heb deze oppositie uitsluitend aangetroffen bij Pâque (1896, 190-191), die de
volgende uitleg geeft: ‘(...) Kempuit geheeten omdat zij geen zaad draagt, omdat er
de kemp (of kempzaad) uit is’. Hieruit blijkt dat het simplex zowel kan funktioneren
voor de plant in zijn geheel als voor het zaad, een dubbelfunktie die ook bij andere
gewassen voorkomt: rogge, boekweit, gerst enz. De afleiding kempin is opgevat als
een adverbiale samenstelling ‘(de plant met) kemp (er) in’ of als een prepositiegroep
‘(de plant waar) kemp in (zit)’. Voor de zaadloze mannelijke plant volgt dan logisch
kempuit.

4. Braakhennep - schilhennep.
De benamingen braak(-hennep) en schil(-hennep) zijn specifieke vaktermen. Ze
berusten op een verschil in bewerkingswijze om de sterke vaatbundels in de stengels
te winnen voor de fabrikage van touw, garens en grove weefsels. De mannelijke
planten werden in augustus tussen de nog onrijpe vrouwelijke planten uitgehaald,
op bosjes gebonden en daarna voor de zogenaamde dauwrotting in een sloot gelegd
en ondergebaggerd. Na twee of drie weken werden ze opgehaald en over het land
uitgespreid. Onder invloed van het vocht ontstond er een rotting, waarbij zich op de
stengels en in de bast schimmels ontwikkelden die de vezelbundels losmaakten.
Bij de vrouwelijke plant, die tot in het vroege najaar op het veld bleef staan, is de
bewerking tot zo ver hetzelfde, zij het dat eerst het zaad eruit gedorst werd. Het
verschil in de behandeling van de mannelijke en de vrouwelijke planten is dat de
mannelijke na deze bewerking en droging gebraakt werden met een zelf gemaakt
instrument bestaande uit een grondplank, waaroverheen enkele balkjes op onderling
gelijke afstanden waren bevestigd, afgedekt met een scharnierend deksel dat
eveneens voorzien was van balkjes met dien verstande dat de balkjes van de deksel
juist tussen die van de grondplank vielen.
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De hennepstukken werden op de grondplank gelegd en bij het inklappen van de
deksel werden de stukken gebroken, waarbij de vezel zonder te breken ervan
losraakte. De vrouwelijke planten daarentegen werden van hun vezels ontdaan door
de stengels te schillen (Veltman 1952, 6, 18-19; Feis 1980, 1-2). Met het verdwijnen
van de hennepteelt,

KAART 1

Taal en Tongval. Jaargang 36

109

KAART 2

aanvankelijk door import van goedkopere hennepvezels en later door de overgang
op andere materialen, zijn ook de benamingen braak- en schilhennep verdwenen.
Heukels (1907, 52) vermeldt ze nog, maar eind 19de eeuw was het hoogtepunt in
de teelt allang voorbij en in 1910 werd in Nederland nog maar 34 ha. met hennep
verbouwd (Everwijn
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1912, 360; Wessels 1939, 73; De Graaf 1970, 51; Verrips 1977, 28-29). Oudere
vermeldingen zijn schelhennep te Amsterdam in 1582 (Van Dillen 1929, 424),
braakhennip of braak te Krommenie in 1771 (Goudsblom 1948/1949, 86) en
braakhennep versus schilhennep of schil in de terminologie van de Zaanse
zeildoekfabrikanten in 1897 (Boekenoogen 1897, 317).

KAART 3

5. Man - vrouw, wijf, moeder.
In een beperkt aantal plaatsen bestaat geen aparte benaming voor mannelijke en
vrouwelijke hennep. Het onderscheid wordt gemaakt door de toevoeging
mannelijke/vrouwelijke (I 173, K 47) en door enerzijds mantjes (C 112), man(-neke)
(I 147), mannechies (K 16, 86), mannekes kemp (K 158c), mênnekeskênnep (L
281, 281*) naast anderzijds wiefkes (C 112), moederplant (I 147), wijvekimp (I 233)
en vroukes kemp (K 158c). Deze niet-specifieke benamingen worden al in 1554
door Dodoens gebezigd (1554, 82-84) en zijn in die tijd te beschouwen als
wetenschappelijke botanische benamingen. Ook Nylandt (1682, 65) bezigt
hennep-manneken naast hennep-wijfken, daarbij net als Dodoens zich in de
geslachten vergissend.
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6. Overige benamingen.
6.1. Hoge kemp - lage kemp
Te Vlijmen (K 147) kent men hooge kemp (vr.) versus leege kemp (mnl.). De
benamingen berusten op het uiterlijk van de plant.
6.2. Winterhennep - zomerhennep
Heukels (1907, 52) geeft ongelokaliseerd winterhennep (vr.) versus zomerhennep
(mnl.). De benamingen berusten op het verschil in oogsttijd (zie bij braak- en
schilhennep).
6.3. Zaadhennep - hennep-zonder-zaad
Deze opgave zonder lokalisatie uit Heukels (1907, 52) behoeft geen nadere
toelichting.
6.4. Stuifhennep
Opgegeven door Heukels (1907, 52) voor de mannelijke (stuifmeelproducerende)
soort.
6.5. Kiphennep

Kiphennip te Zegveld in 1694 (Van Doorn 1963, 234) of kiphennep (Van Hall 1828,
32; WNT VII-2 anno 1826 en 1857) is de vakterm voor de minst forse vrouwelijke
hennepplanten. Deze worden niet geschild, maar net als de mannelijke planten
gebraakt. De etymologie van kiphennep is niet bekend, maar het wellicht mogelijk
2
om aansluiting te zoeken bij kip II (Boekenoogen 1971 , 195) ‘bundeltje hout, afval
van hout, dat arme mensen op de werf van een houtzaagmolen bij elkaar sprokkelen
voor brandhout’, omdat kiphennep in zekere zin een minderwaardig produkt is. Dit
kip komt overeen met kip 1 ‘bundel, schoof’ bij De Vries (NEW) en sluit zo semantisch
aan bij benthennep.
6.6. Benthennep

Bent te Krommenie in 1771 (Goudsblom 1948/1949, 86), bind- of bent-hennep (Van
Hall 1828, 32), benthennep en bent (Boekenoogen 1897, 317) zijn benamingen
voor ‘het kortste en kleinste van de vrouwelijke plant’ door genoemde Jan Kops in
1812 voorgesteld als een officiële benaming (Van der Poel 1953, 38). Het is dus
een synoniem van kiphennep, wat bevestigd wordt door Van Hall. Boekenoogen
verklaart deze vakterm ten onrechte als ‘onzijdige hennep’. Het WNT verbindt sv.
bent II benthennep met ‘bent, buntgras’, wat mij onwaarschijnlijk voorkomt.

Taal en Tongval. Jaargang 36

112
In aansluiting op kiphennep is het beter verband te zoeken met bint ‘bindsel, streng’
(NEW).

Besluit.
Tot de twintigste eeuw was hennep een belangrijk industrieel gewas in het
Nederlandse taalgebied. Het zwaartepunt van de beroepsteelt lag vanouds boven
de grote rivieren, gekoncentreerd in het oosten van de huidige provincie Zuid-Holland
en in het aangrenzende deel van Utrecht. Dit was reeds in de periode 1494-1565
het geval (Boerendonk 1939, 128-132). Deze koncentratie was geografisch zeer
stabiel zoals blijkt uit de landbouwenquête van 1800 (Van der Poel 1953/1956). De
aanvullende gegevens, die Goldberg in dat jaar verzamelde, wijzen ook op een
omvangrijke teelt in Gelderland (Meihuizen 1959, 215 en 218). In 1828 noemt Van
Hall hennep nog ‘eene plant van groot belang in de Vaderlandsche
landhuishoudkunde, onmisbaar voor onze uitgestrekte scheepvaart’ (Van Hall 1828,
4). Uit het teeltoverzicht dat hij geeft blijkt dezelfde koncentratie. Sinds het eind van
de vorige eeuw is er een einde gekomen aan de beroepsteelt van hennep. Kort voor
de tweede wereldoorlog vonden er evenwel nog enkele proefnemingen plaats
(Wessels 1939, 74). In 1983 zijn te Emmercompascuum nieuwe proefnemingen
6
gestart ten behoeve van de papierindustrie . Het gebied van de oorspronkelijke
beroepsteelt is op kaart 1 en 2 gereduceerd terug te vinden in het
zaailing/gelling-gebied. Daar leven nog benamingen uit de professionele vaktaal,
waarbij geen geslachtsverwarring optreedt en naast de typische vaktermen braaken schilhennep ook de fijnere onderscheidingen benthennep en kiphennep
voorkwamen. In grote lijnen valt er zo een vergelijking te maken met de veenderij,
waar een aanzienlijk verschil bestaat tussen de vervening door de boer/kleingebruiker
et de georganiseerde turfexploitatie. Ook wat de turfsoorten betreft kent men bij de
georganiseerde turfwinning een groter aantal dan bij de boer/kleingebruiker
(Crompvoets 1981, 106). Het verdwijnen van de teelt op grote schaal heeft zoals
blijkt de ondergang van deze vaktermen veroorzaakt.
Ten zuiden van de grote rivieren en elders buiten het genoemde gebied is hennep
op veel kleinere schaal verbouwd, met uitzondering van het Land van Waas (Van
4
Hall 1823, 13; Reinders 1901 , 334). Bijna iedere boer verbouwde een klein akkertje
hennep voor eigen gebruik. Deze kleinschalige teelt is niet alleen langer doorgegaan,
maar heeft ook invloed uitgeoefend op de benamingen die, afgezien van de
opposities (1) en (5), grotendeels berusten op volksetymologie en gekenmerkt
worden door een voortdurende geslachtsverwarring.
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Het materiaal.
De kaarten berusten op de schriftelijke enquêtes D 49 (1974), 14a en 14b, WVD 26
(1980), 3 en 4, WVD 26a (1981), 4 en 5, en de mondelinge enquêtes van Weijnen
(1932-1937: WEM 12) en Kocks (brief d.d 2 juli 1974). Bovendien werden benut
bandopname 121 (1963) en handschrift Kh-K 51 (1976), die berusten op het P.J.
Meertens-Instituut. Daarnaast is materiaal geput uit de volgende gepubliceerde
bronnen: Brabantius 1882, Rutten 1890, Pâque 1896, Cornelissen/Vervliet 1899,
Joos 1900, Claes 1904, Heukels 1907, Hardy 1925/1926, Weijnen 1935 en 1937,
Veltman 1952, De Bont 1958, V.d. Voort 1973, WZD en Maasen/Goossens 1975.

De kaarten.
Omdat de gegevens een periode bestrijken van bijna 100 jaar, moeten de kaarten
beschouwd worden als een rekonstruktie van de toestand in de periode tussen de
twee wereldoorlogen. Men kan hier bezwaar tegen hebben, maar meer en ander
materiaal is niet beschikbaar. Kaart 3 toont bovendien duidelijk dat er voldoende
samenhang is tussen de oudste en jongste gegevens.
Op de kaarten 1 en 2 zijn voor de taalkundig kennelijk vrouwelijke benamingen
zoveel mogelijk gevulde symbolen gekozen. Op deze wijze is in een oogopslag te
zien waar geslachtsverwarring is opgetreden. De enquêtegegevens van het WVD
heb ik geïnterpreteerd volgens Van Keymeulen 1983, 176-177. Buiten het gebied
dat de kaarten bestrijken zijn géén gegevens bekend. Niet opgenomen zijn op kaart
1: hoge kemp (K 147) en het onzekere kemmut (L 264) en op kaart 2: leege kemp
(K 147) en kemmutin (L 264).
Bij kaart 3 zijn buiten het afgebeelde gebied 2 gegevens bekend, die apart in de
legenda vermeld zijn. De oppositie kemmut(?) - kemmutin in L 264 kon wel
gehonoreerd worden.
Amsterdam
Drs. Har BROK

Taal en Tongval. Jaargang 36

114

Bibliografie
A.S. ABRAHAMSON, 1977: ‘Laryngeal timing in consonant distinctions’. Phonetica
34, 295-303.
J.L. VAN AELBROECK, 1823: Werkdadige landbouw-konst der Vlamingen (...).
Gend.
J. BERNS, H. BROK, P. VAN STERKENBURG, A. WEIJNEN, 1974: Brabantse spoten
schertswoorden. (Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde. Speciaal nummer).
G.J. BOEKENOOGEN, 1897: De Zaansche volkstaal. Leiden.
2

G.J. BOEKENOOGEN, 1971 : De Zaanse volkstaal. Deel II. Zaandijk.
M.J. BOERENDONK, 1939: ‘Een landbouwkaart van het graafschap Holland
omstreeks het jaar 1500’. Verslagen en Mededeelingen van de directie van
den landbouw 1, 128-132.
A.P. DE BONT, 1958: Dialekt van Kempenland meer in het bijzonder d'Oerse
taol. Deel II. Assen.
BRABANTIUS, 1882: ‘Woordenlijst der Noord-Brabantsche volkstaal’. Onze
Volkstaal 1, 193-237.
H.J.T.M. BROK, 1970: ‘Het Archief Van Ginneken’. Mededelingen van de
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde nr. 7, 7-19.
H. BROK, 1973: ‘Van hennep tot historische dialectologie’. Mededelingen van
het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde nr. 25, 7-11.
H. CARL, 1957: Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen. Deutung und
sprachliche Ordnung. Heidelberg.
D. CLAES en J.-F. TUERLINCKX, 1904: Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een
Hagelandsch Idioticon. Gent.
J. CORNELISSEN en J.-B. VERVLIET, 1899: Idioticon van het Antwerpsch dialect.
Deel I. Gent.
H.J.G. CROMPVOETS, 1981: Veenderijterminologie in Nederland en
Nederlandstalig België. Amsterdam.
J.G. VAN DILLEN, 1929: Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en
het gildewezen van Amsterdam. Eerste deel: 1512-1611. 's-Gravenhage (R.G.P.
Grote serie nr. 69).
R. DODOENS, 1554: Cruijdeboeck. Antwerpen (reprint Nieuwedijk 1971).

Taal en Tongval. Jaargang 36

115
Z. VAN DOORN, 1963: ‘Enige landbouwhistorische bronnen van Zegveld en
Zegvelderbroek’. Historia Agriculturae VII, 193-284.
J.C.A. EVERWIJN, 1912: Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland.
Deel I. 's-Gravenhage.
B.R. FEIS, 1980: ‘Vijf eeuwen touwfabricage in Oudewater’. Heemtijdinghen
16, 1-10.
J. GOUDSBLOM, 1948/1949: ‘De hennepkloppers van Krommenie. Een bijdrage
tot de kennis van de geschiedenis der zeildoekindustrie’. De Zaende 3, 291-304,
344-363 en 4, 8-16, 54-64, 79-88 en 112-116.
J.H.G. DE GRAAF, 1970: Moordrecht in touw. Bloemendaal (Hollandse Studiën
1).
H.C. VAN HALL, 1828: Verhandeling, inhoudende eene beschrijving van de
hennepteelt in Nederland, en eene aanwijzing van haar nut in den landbouw
en andere bedrijven. Groningen.
G. HARDY, pr. 1925/1926: ‘Op 'nen ouden weg door Haspengouw. Over het
zaaien van hennep en zijne verwerking’. Limburg VII, 259-260.
K. HEERINGA, 1904: Rechtsbronnen der stad Schiedam. 's-Gravenhage.
H. HEUKELS, 1907: Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten
(...). Z.p.
A. JOOS, 1900: Waasch Idioticon. Gent/Sint-Niklaas. (Reprint Sint-Niklaas
1979).
J. VAN KEYMEULEN, 1983: ‘De kultuurhistorische relevantie van de
dialektlexikografie’. Handelingen Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 37, 163-178.
3

KILIAAN, 1599 : Kiliaans Etymologicum van 1599, uitgegeven door F. Claes
S.J. 's-Gravenhage 1972 (M.L.N. Ser. II, Vol. 3).
P. LINDEMANS, 1952: Geschiedenis van de landbouw in België. Tweede deel.
Antwerpen.
M. MAASEN en J. GOOSSENS, 1975: Limburgs Idioticon. Verzamelingen
dialectwoorden (‘Woordenzangen’), van 1885 tot 1902 verschenen in het
tijdschrift ‘'t Daghet in den Oosten’. Tongeren (WCTD 14).
H. MARZELL, 1943-1979: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen.
Stuttgart/Wiesbaden. 4 Bde.
e

W. MASSIN, 1974: ‘Walsbets en Wezeren tussen Middeleeuwen en 19 eeuw’.
De Brabantse Folklore nr. 201, 5-41.
L.S. MEIHUIZEN, 1959: ‘De landbouwkundige gegevens uit het Journaal der
reize van den agent van nationale economie der Bataafsche republiek J.
Goldberg en het Verbaal gehouden door den Commissaris van landbouw J.
Kops in het jaar 1800’. Historia agriculturae 5, 119-288.
P. NYLANDT, 1682: De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck (...). Amsterdam
(reprint Schiedam 1976).
E. PÂQUE, 1896: De Vlaamsche volksnamen der planten van België,
Fransch-Vlaanderen en Zuid-Nederland met aanduiding der toepassingen en
der genezende eigenschappen der planten. Namen.

Taal en Tongval. Jaargang 36

116
J.L. PAUWELS, 1958: Het dialect van Aarschot en omstreken. Z.p.
J.M.G. VAN DER POEL, 1953: ‘Een onbekende verhandeling van Jan Kops’.
Historia Agriculturae I, 27-47.
J.M.G. VAN DER POEL, 1953/1956: ‘De landbouwenquête van 1800’. Historia
Agriculturae I, 48-194, 2, 45-233 en 3, 105-170.
4

G. REINDERS, 1901 : Handboek voor den Nederlandschen Landbouw en
Veeteelt. Deel 2. Groningen.
A. REMANS, 1958: ‘Huwelijkscontract in 1536’. Heidebloemke 17, 111-114.
A. REMANS, 1959: ‘Over huwelijkse voorwaarden te Genk omstreeks 1500’.
Het Oude Land van Loon 14, 59-81.
L.M. ROLLIN COUQUERQUE en A. MEERKAMP VAN EMBDEN, 1917: Rechtsbronnen
der stad Gouda. 's-Gravenhage.
A. RUTTEN, 1890: Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen.
W. SEWEL, 1766: Woordenboek der Nederduitsche en Engelsche Taalen;
herzien door Egbert Buys. Deel 2. Amsterdam.
I. TEIRLINCK, 1924: Klank- en Vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect.
Gent.
A.A.M. VELTMAN, 1952: ‘De hennepteelt in Drunen-Elshout’. Met Gansen Trou
2, 6 en 18-19.
J. VERRIPS, 1977: En boven de polder de hemel. Een antropologische studie
van een Nederlands dorp 1850-1971. Zp.
TH. V.D. VOORT, 1973: Het dialect van de gemeente Meerlo-Wanssum.
Woordenboek met inleiding. Amsterdam.
A. WEIJNEN, 1935: ‘Merkwaardige West-Noordbrabantse woorden uit Fijnaart,
Wagenberg, Oud-Gastel, enz.’ Eigen volk 7, 107-109.
A.A. WEIJNEN, 1937: Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in
aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven. Fijnaart.
2

A.A. WEIJNEN, 1966 : Nederlandse dialectkunde. Assen.
A. WEIJNEN en J. VAN BAKEL, 1967: Voorlopige inleiding op het Woordenboek
van de Brabantse Dialecten. Assen.
H.F. WESSELS, 1939: Gouda. Proeve ener stadsmonografie. Utrecht.

Voor de afkortingen: D, FEW, FvW, MWB, NEW, RWB, WNT, WVD, WZD zie de
lijst van afkortingen (binnenzijde omslag).

Eindnoten:
1
2
3
4
5
2
2
6
4

Amsterdamse vragenlijst D 4, 14 (1936): gelle-, gelde-, gelt, gel enz.
Amsterdamse vragenlijst D 4, 4c (1936): gel, gil, gelt(e), gils enz.
Akademiereeks A.R. 453 (1976).
Amsterdamse vragenlijst D 49, 14 (1974).
De taalkaart Hennep (Brok 1973, 7) vergeleken met het materiaal genoemd in noot 4.
Amsterdamse vragenlijst D 4, 4c (1936): gel, gil, gelt(e), gils enz.
Amsterdamse vragenlijst D 4, 4c (1936): gel, gil, gelt(e), gils enz.
‘Hennepteelt in Veenkoloniën pas over jaren’, in: Winschoter Courant dd. 22 februari 1983.
Amsterdamse vragenlijst D 49, 14 (1974).

Taal en Tongval. Jaargang 36

Taal en Tongval. Jaargang 36

117

Cognitieve en evaluatieve reacties met betrekking tot regionale
standaardvarieteiten. Een vergelijking tussen Vlamingen en
Nederlanders
Deel 2.
In het vorige deel hebben wij na inleiding (1) en uitleg over de onderzoeksopzet (2)
onderzocht welke evaluatieve dimensies aan het beoordelingsgedrag van Vlamingen
en Nederlanders ten grondslag hebben gelegen (3.1.). In het nu volgende deel zijn
wij toe aan de analyse van de eigenlijke resultaten. Onder meer komt de vraag aan
de orde: hoe zijn de sprekers op de verschillende dimensies beoordeeld door de
twee groepen van informanten (3.2.)? In (3.3.) zal worden ingegaan op de nationale
en regionale identificatie van de sprekers en op de identificatiekenmerken.

3.2. Evaluatie van de sprekers.
3.2.1. Evaluatie op de taalgebruiksvariabelen
3.2.1.0. Inleiding
In het licht van ons onderzoeksveld zijn wij in de eerste plaats geïnteresseerd in
een vergelijking van de beoordeling van de vijf Vlaamse sprekers met de beoordeling
van de vijf Nederlandse sprekers van het stimulusmateriaal. Daartoe is bij iedere
steekproef van informanten voor iedere variabele het verschil van het gemiddelde
van de Vlaamse sprekers en dat van de Nederlandse sprekers met een T-toets voor
afhankelijke steekproeven geëvalueerd. Bij significantie van het verschil in de
beoordelingsresultaten is aangenomen dat het effect van de nationale afkomst van
de sprekers groter is geweest dan het effect van de verbale prestatie van iedere
afzonderlijke spreker.
Bij de bespreking van de evaluatieve resultaten zullen wij, voortbouwend op de
resultaten van de factoranalyse (zie deel 1, 3.1.), de op een bepaalde factor hoog
scorende variabelen min of meer als een groep
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behandelen. Om de vergelijkbaarheid van de beoordelingsresultaten van de Vlaamse
informanten met die van de Nederlandse informanten te vergroten, hebben wij wel
een aantal concessies gedaan ten aanzien van de voor iedere steekproef specifieke
constellatie van variabelen.
Vooraf willen wij nog opmerken dat altijd geldt: hoe lager de gemiddelde score,
des te positiever de beoordeling. Er zijn echter vijf taalgebruiksvariabelen waarbij
die regel niet opgaat, omdat de gebruikte adjectiva niet in positieve of negatieve
termen vertaalbaar zijn. Die variabelen zijn: V06 (stem: diep - hoog), V09 (stem:
zacht - schel), V13 (zinnen: complex - simpel), V14 (register: formeel - omgangstalig)
en V17 (spreektempo: snel - langzaam).

3.2.1.1. Vlamingen
Op vier van de vijf variabelen van de dimensie grammaticale correctheid behalen
de Nederlandse sprekers gemiddeld een betere score dan de Vlaamse sprekers
(zie tabel 5). De uitzondering is de variabele V15 (verhaal: samenhangend onsamenhangend): de Vlamingen scoren hier iets beter, maar het verschil met de
Nederlanders is niet significant en moet aan één of meer van de afzonderlijke
sprekers worden toegeschreven.
Van de vier variabelen van de grammaticale-correctheidsdimensie waarop de
Nederlanders naar het oordeel van de Vlaamse informanten beter scoren, zijn er
drie met een significant groepsverschil, zodat hier kan worden gesproken van een
significant effect van de nationale groep waartoe sprekers behoren. Dat is het geval
bij de evaluatie op de variabele V05 (woorden: juist - onjuist). Het verschil tussen
Vlamingen en Nederlanders in het voordeel van de laatsten is significant op
1%-niveau. Voorts zijn er significante groepseffecten (op 5%-niveau) in de evaluatie
op de variabelen V11 (woordkeuze: precies - onprecies) en V16 (woordenschat: rijk
- beperkt). De drie variabelen hebben in tegenstelling tot de resterende twee te
maken met de beoordeling van de lexicale adequaatheid. Lexicale adequaatheid is
dus een positief stereotype dat door Vlamingen aan Nederlanders wordt
toegeschreven, een kwaliteit waarvan wordt aangenomen dat Vlamingen zelf ze in
mindere mate bezitten.
Op de beide variabelen van de verstaanbaarheidsdimensie scoren de Vlamingen
significant beter dan de Nederlanders. T-toetsen voor het verschil tussen de
gemiddelden van beide groepen leveren zeer significante resultaten op (p < 0.001).
We hebben in deel 1 (3.1.1.1.) gezien
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dat de evaluatie van de verstaanbaarheid in Vlaanderen vooral de fonetische
aspecten van het taalgebruik betreft. In verband met deze fonetische aspecten
leggen de Vlaamse informanten een aperte preferentie

Tabel 5
Evaluatie van de sprekers op de taalgebruiksvariabelen door de Vlaamse
informanten
X̄ Vlaamse sprekersX̄ Nederlandse
sprekers
4.031
4.102

T (df=44)

3.928

3.835

-0.63

V 11: woordkeuze: 3.911
precies - onprecies

3.653

-2.09

V 16:
4.177
woordenschat: rijk beperkt

3.871

-2.50

V 05: woorden: juist 3.884
- onjuist

3.533

-3.23

V 02:
verstaanbaarheid.
goed - slecht

3.062

4.466

+9.91

V 10: articulatie:
duidelijk onduidelijk

3.448

4.684

+6.11

V 31: dialectinvloed: 4.240
klein - groot

3.671

-3.29

V 01: bandopname: 3.551
goed - slecht

3.796

+1.68

V 13: zinnen:
complex - simpel

4.102

3.933

-1.36

V 14: register:
formeel omgangstalig

4.564

4.395

-1.22

V 15: verhaal:
samenhangend onsamenh.
V 08: zinnen:
goedgevormd gebrekkig

*
*
**
***
***
*

+0.55

*

*

**

***

***

*

p < 0.05
p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.05
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V 16:
4.177
woordenschat: rijk beperkt

3.871

-2.50

V 09: stem: zacht - 3.693
schel

3.542

-1.06

V 06: stem: diep hoog

4.017

3.026

-12.59

V 03: stem:
aangenaam onaangenaam

3.817

4.008

+1.20

V 04: toon:
gevarieerd monotoon

3.884

4.693

+7.34

V 12: verteltrant:
onderhoudend saai

3.715

4.151

+3.13

V 07: verteltrant:
vloeiend moeizaam

3.680

3.933

+1.98

V 17: spreektempo: 3.968
snel - langzaam

3.857

-0.93

*

***

***

**

(*)

Legende: Het plusteken voor de T-waarde wijst erop dat de richting van het verschil
in het voordeel van de ‘ingroup’ is; bij het minteken is de richting van het verschil
in het voordeel van de ‘outgroup’.

*
***
***
**
(*)

p < 0.05
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.01
: 0.05 < p < 0.10
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voor de eigen variëteiten aan de dag. Die preferentie is niet alleen een aspect van
hun grotere vertrouwdheid met die variëteiten, maar evenzeer een aspect van hun
loyaliteit ertegenover. Immers, de beoordeling van de Vlaamse sprekers is op deze
dimensie significant positiever dan die van de Nederlandse sprekers en ook positiever
dan die van de Vlaamse sprekers op de overige dimensies van taalgebruik.
Op alle variabelen van de stilistische dimensie scoren de Nederlandse sprekers
gemiddeld positiever dan de Vlaamse sprekers, maar het verschil tussen de
gemiddelden van Vlaamse en Nederlandse sprekers is slechts significant in het
geval van de variabele V16 (woordenschat: rijk - beperkt) die we in verband met de
beoordeling van de lexicale adequaatheid van Nederlanders in tegenstelling tot
Vlamingen al hebben behandeld.
Wat de dimensie stemkwaliteit betreft, scoren de Vlamingen iets beter dan de
Nederlanders op de variabele V03 (stem: aangenaam - onaangenaam). Het verschil
tussen de gemiddelden van beide groepen op deze variabele is echter niet significant.
De Nederlanders daarentegen hebben volgens de Vlaamse informanten een zachtere
en een significant diepere stem. Op de variabele V06 (stem: diep - hoog) is er een
zeer sterk effect van nationale groepsbeoordeling. Het verschil tussen de
gemiddelden van Vlaamse en Nederlandse sprekers is hier significant op
0,1%-niveau.
Op drie van de vier variabelen van de vertelkwaliteitsdimensie scoren de Vlaamse
sprekers gemiddeld beter dan de Nederlandse sprekers. Dat zijn de variabelen V04
(toon: gevarieerd - monotoon), V12 (verteltrant: onderhoudend - saai) en V07
(verteltrant: vloeiend - moeizaam). Op de twee eerstgenoemde variabelen is het
verschil tussen de gemiddelden van Vlaamse en Nederlandse sprekers in het
voordeel van de eigen groep significant. Op de laatstgenoemde variabele tendeert
het verschil naar significantie. Op de resterende variabele V17 (spreektempo: snel
- langzaam) scoren de Nederlanders gemiddeld lager dan de Vlamingen, maar het
verschil is niet significant en moet derhalve aan het effect van één of meer van de
individuele sprekers worden toegeschreven.

3.2.1.2. Nederlanders
De Nederlandse informanten hebben de Nederlandse sprekers een positievere
evaluatiescore gegeven op alle variabelen van de beide
grammaticale-correctheidsdimensies: de syntactische en de lexicale adequaat-
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heid (zie tabel 6). Het verschil tussen de gemiddelden van de beide sprekersgroepen
is slechts in het geval van één variabele, V11 (woordkeuze: precies - onprecies)
niet significant. Op beide beoordelingsdimensies is er desalniettemin duidelijk sprake
van een voorkeur voor de eigen nationale groep.

Tabel 6
Evaluatie van de sprekers op de taalgebruiksvariabelen door de
Nederlandse informanten
X̄ Vlaamse sprekersX̄ Nederlandse
sprekers
4.250
3.760

T (df=39)

4.215

3.555

+3.67**

V 11: woordkeuze: 3.725
precies - onprecies

3.535

+1.23

V 11:
4.070
woordenschat: rijk beperkt

3.505

+3.57**

V 05: woorden: juist 3.600
- onjuist

2.875

+5.13***

V 02:
verstaanbaarheid:
goed - slecht

3.165

2.775

+2.46**

V 10: articulatie:
duidelijk onduidelijk

3.300

3.725

-2.52 **

V 31: dialectinvloed: 4.555
klein - groot

3.915

+2.94**

V 01: bandopname: 4.580
goed - slecht

3.500

+7.83***

V 13: zinnen:
complex - simpel

4.035

3.695

+1.91 (*)

V 14: register:
formeel omgangstalig

4.455

4.510

-0.26

V 16:
4.070
woordenschat: rijk beperkt

3.505

+3.57**

V 15: verhaal:
samenhangend onsamenh.
V 08: zinnen:
goedgevormd gebrekkig

+3.08**
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V 09: stem: zacht - 4.055
schel

3.950

+0.62

V 06: stem: diep hoog

4.255

2.880

+8.33***

V 03: stem:
aangenaam onaangenaam

3.665

3.225

+2.10*

V 04: toon:
gevarieerd monotoon

3.905

4.140

-1.76(*)

V 12: verteltrant:
onderhoudend saai

3.995

3.940

+0.35

V 07: verteltrant:
vloeiend moeizaam

3.940

3.855

+0.62

V 17: spreektempo: 3.835
snel - langzaam

3.840

-0.03

Legende: zie tabel 5.
Ook op het merendeel van de variabelen van de verstaanbaarheids dimensie zijn
er sterk significante beoordelingsverschillen tussen de Vlaamse en de Nederlandse
sprekers in het voordeel van de eigen groep.
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Toch moet daarnaast in verband met deze dimensie gewezen worden op een
opvallende afwijking in de evaluatie op de variabele V10 (articulatie: duidelijk onduidelijk). Op deze variabele is het verschil tussen de gemiddelde evaluatiescores
van Vlaamse en Nederlandse sprekers significant op 1%-niveau in het voordeel van
de ‘outgroup’. Bij de waardering van dit resultaat dient men wel rekening te houden
met de omstandigheid dat de variabele in kwestie een relatief onbelangrijk aandeel
had in de verstaanbaarheidsfactor van de Nederlandse informanten (zie deel 1,
3.1.1.2.).
Op twee van de drie variabelen van de complexiteitsdimensie scoren de
Nederlandse sprekers gemiddeld beter dan de Vlaamse sprekers.
Het gaat hier om de variabele V16 (woordenschat: rijk - beperkt) waar het verschil
in het voordeel van de Nederlandse sprekers significant is op 1%-niveau, zoals we
al hebben vastgesteld bij de bespreking van de evaluatie op de dimensie lexicale
adequaatheid. Op de andere variabele, V13 (zinnen: complex - simpel) tendeert het
verschil in het voordeel van de eigen groep naar een significant effect. Op de
resterende variabele van deze dimensie, V14 (register: formeel - informeel) scoren
de Vlaamse sprekers gemiddeld iets beter, maar het verschil met de Nederlandse
sprekers is niet significant.
Op alle variabelen van de stemkwaliteitsdimensie behalen de Nederlandse
sprekers gemiddeld een iets lagere score. Het verschil tussen Vlaamse en
Nederlandse sprekers is niet significant op de variabele V09 (stem: zacht - schel);
het is zeer significant op de variabele V06 (stem: diep - hoog) en ook significant op
de enige evaluatieve variabele van deze dimensie, V03 (stem: aangenaam onaangenaam). Ook op deze dimensie stellen we dus een tendens tot etnocentrisme
bij de Nederlanders vast.
Dat is niet het geval met de evaluatie op de vertelkwaliteitsdimensie. Op twee
van de vier variabelen, V12 (verteltrant: onderhoudend - saai) en V07 (verteltrant:
vloeiend - moeizaam) is het verschil tussen de gemiddelden van Vlaamse en
Nederlandse sprekers weliswaar in het voordeel van de laatsten, maar het is niet
significant en moet daarom aan het effect van de verbale prestatie van één of meer
afzonderlijke sprekers worden toegeschreven. Op de twee andere variabelen scoren
de Vlaamse sprekers gemiddeld beter dan de Nederlandse sprekers. Het verschil
is alweer niet significant op de variabele V17 (spreektempo: snel - langzaam), maar
het tendeert naar significantie op de variabele V04 (toon: gevarieerd - monotoon).
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3.2.1.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
De Vlamingen geven duidelijk de voorkeur aan de eigen groep in hun evaluatie van
de verstaanbaarheid en de vertelkwaliteit van Vlaamse en Nederlandse
standaardtaalsprekers. Hun evaluatieve reacties op de variabelen van deze
dimensies zijn als etnocentrisch te karakteriseren. Op de variabelen die op de
lexicale adequaatheid van de standaardtaalsprekers betrekking hebben vertonen
diezelfde Vlamingen een duidelijke voorkeur voor de ‘outgroup’. Dit wijst op een
althans bij bepaalde groepen van Vlamingen levend besef van lexicale inferioriteit
ten opzichte van de Nederlanders. Ook op de voor de Vlaamse steekproef
geïsoleerde variabele die betrekking heeft op de evaluatie van de mate van
dialectinvloed is het evaluatieverschil in het voordeel van de Nederlanders. Tenslotte
is er een zeer significant verschil opgetreden in de evaluatie van de toonhoogte: de
Nederlandse sprekers zouden volgens de Vlaamse beoordelaars een significant
diepere stem hebben. Op de overige variabelen van de stemkwaliteitsdimensie en
op de variabelen van de stilistische en de syntactische dimensie zijn geen nationale
effecten geconstateerd.
De Nederlandse beoordelaars manifesteren een duidelijk etnocentrisme in hun
evaluatie van de syntactische adequaatheid, de lexicale adequaatheid en de
verstaanbaarheid. Er zijn bovendien duidelijke tendensen tot etnocentrisme in de
evaluatie op de complexiteits- en de stemkwaliteitsdimensies. Op de
vertelkwaliteitsdimensie heeft zich geen nationaal effect voorgedaan. Er is slechts
één variabele waarbij van een voorkeur voor de ‘outgroup’ kan worden gesproken:
dat is de articulatievariabele.
Op het eerste gezicht is dit positieve oordeel wat vreemd en in ieder geval in
tegenspraak met de sterk etnocentrische voorkeuren op vrijwel alle evaluatieve
dimensies, en in het bijzonder op de andere variabelen van de dimensies waarin
de articulatievariabele is genesteld. Het resultaat is waarschijnlijk wel in
overeenstemming met de door Deprez en De Schutter (1980) vastgestelde
‘outgroup’-preferentie van Rotterdammers op de evaluatieve variabelen
beschaafdheid, complexiteit en in mindere mate ook mooiheid. In het genoemde
onderzoek werd aan Antwerpenaren en Rotterdammers gevraagd een reeks van
op de band gesproken taalfragmenten te beoordelen qua beschaafdheid,
gezelligheid, mooiheid, verstaanbaarheid en complexiteit. Onder de stimuli bevonden
zich vier standaardtaalfragmenten, waarvan er twee van Vlaamse sprekers afkomstig
waren en twee van Nederlanders. De Vlaamse standaardtaalfragmenten werden
door de Rotterdamse beoordelaars ‘beschaafder’ en
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‘complexer’ gevonden dan de Nederlandse standaardtaalfragmenten. Bovendien
werd één van de Vlaamse standaardtaalfragmenten als ‘mooier’ dan de Nederlandse
fragmenten geëvalueerd. Er zijn wel enige aanwijzingen die aannemelijk maken dat
deze evaluaties behalve op extra- en paralinguïstische factoren ook op
fonetisch-fonologische kenmerken zijn gebaseerd (zie Deprez 1982, 57 e.v.). Zonder
dat er bij de Nederlanders van een preferentie voor het Vlaamse accent sprake kan
zijn, is er toch een positieve evaluatie van enkele aspecten van dat accent.

Tabel 7
Gemiddelde grondfrequentie en gemiddelde evaluatie op V06 door
Vlamingen en Nederlanders
FoX̄
(uitgedrukt in Hertz)
B 02 127

Evaluatie op V 06
Evaluatie op V 06
door Vlamingen
door Nederlanders
(Vo 6: stem: diep - hoog) (V 06: stem: diep - hoog)
N 03 1.467
N 03 1.325

N 04 134

N 01 2.489

N 01 2.525

B 09 137

N 07 3.444

N 04 3.450

B 08 143

N 04 3.667

N 07 3.475

N 10 3.733

N 10 3.625

N 01 147
B 05 150

N 03 150

B 08 3.756

B 08 3.667

B 06 3.956

B 02 4.100

N 10 170

B 02 4.022

B 09 4.250

N 07 187

B 05 4.044

B 06 4.500

B 09 4.311

B 05 4.700

B 06 154

X̄B 142

X̄N 157

X̄B 4.017

X̄N 3.026

X̄B 4.225

X̄N 2.880

Legende: De letters B en N staan voor de nationale identiteit van de sprekers. Het
cijfer na de letter B of N duidt de positie van de spreker op de band aan.
Goossens (1973) heeft er al op gewezen dat de Vlaamse uitspraaknorm een veel
kleinere variatieruimte heeft dan de Nederlandse, wat zijn verklaring onder meer in
de grotere invloed van de spelling op de uitspraak zou vinden. Het is mogelijk dat
een articulatienorm die sterk bij de spellingsnorm aansluit als duidelijk wordt ervaren.
Ook is het mogelijk dat aan de basis van de perceptie door de Nederlanders de

Taal en Tongval. Jaargang 36

125
strakke normering van de Vlaamse uitspraak ligt die een gevolg van de
spellinguitspraak is. Niet in tegenspraak daarmee is bovendien de mogelijkheid dat
de reductie van redundantiekenmerken in de uitspraak door Nederlanders als een
strategie wordt gehanteerd met het oog op het behoud van distinctiviteit ten opzichte
van een als inferieur beschouwde groep (verg. Giles en Powesland 1975, Giles,
Bourhis en Taylor 1977). Het speculatieve karakter van onze beschouwingen maakt
hopelijk duidelijk dat verder onderzoek met betrekking tot dit punt wenselijk is.
Op de variabele V06 (stem: diep - hoog) is er zowel bij de Vlaamse als bij de
Nederlandse steekproef een zeer sterk effect van nationalegroepsbeoordeling
opgetreden, waarbij telkens de Nederlandse sprekers een significant diepere stem
kregen toegewezen. Deze groepsbias is een beetje onverwachts, omdat wij bij de
onderzoeksopzet naar een randomisering van de paralinguïstische verschijnselen
hadden gestreefd. Gaat het hier dan om een objectief verschil tussen Vlamingen
en Nederlanders? Hebben Nederlanders een diepere stem dan Vlamingen, zoals
ook is vastgesteld bij Amerikaanse mannelijke sprekers in vergelijking met Britse
en bij Amerikanen in vergelijking met Duitsers (Scherer 1979, 157; Giles en
Powesland 1975, 14)? Gaat het hier om de subjectieve perceptie van een verschil
tussen Vlamingen en Nederlanders, waaraan geen objectief correlaat beantwoordt?
Of gaat het hier om een toevallig verschil tussen de Nederlanders en de Vlamingen
van de band die ter beoordeling was aangeboden? In dat geval moet onze assumptie
over de at-random-verdeling van de paralinguïstische factoren over de verschillende
sprekers van een variëteit als onterecht worden beschouwd.
Een antwoord op deze vraag kan worden verkregen door de berekening van de
gemiddelde grondfrequentie van de stemmen van de sprekers op de band. De
gemiddelde grondfrequentie uitgedrukt in Hertz is immers een fysische maat voor
de gemiddelde toonhoogte. Normaal zou men verwachten dat de sprekers met een
hogere gemiddelde grondfrequentie een hogere gemiddelde beoordeling op de
variabele V06 (stem: diep - hoog) behalen. Dat dit hoegenaamd niet het geval is
geweest, blijkt uit tabel 7 waarin de gemiddelde grondfrequenties en de gemiddelde
1
evaluaties van de toonhoogte van de sprekers zijn weergegeven .
De objectieve meting van de gemiddelde grondfrequentie van de sprekers wijkt
in verschillende opzichten van de subjectieve evaluatie van de toonhoogte van de
sprekers af. Allereerst is er bij de objectieve meting geen effect van de nationale
afkomst van de sprekers, terwijl dat bij de evaluatie wel het geval is. Voorts blijkt uit
de gemiddelde grond-
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frequenties dat niet de Nederlanders, maar de Vlamingen op de band globaal
genomen een lagere gemiddelde grondfrequentie en dus een diepere stem hebben,
terwijl dat in de beoordelingen juist omgekeerd is. Tenslotte is de rangordening van
de verschillende sprekers ten opzichte van elkaar, totaal verschillend naargelang
het om de objectieve dan wel de subjectieve metingen gaat. Het blijkt dus dat noch
de beoordeling van de afzonderlijke sprekers noch de groepsbias een fysisch
correlaat hebben. De vraag is dan waaraan de resultaten van de evaluatie op V06
moeten worden toegeschreven. Waarschijnlijk moet rekening worden gehouden
met de invloed van twee soorten factoren: perceptuele en motivationele.
Uit onderzoekingen op het terrein van de auditorische of perceptieve fonetiek
blijkt dat getrainde fonetici en lekenbeoordelaars grote overeenstemming kunnen
bereiken in de evaluatie van de toonhoogte van verschillende stemmen (correlaties
rond .80), maar dat beide soorten van evaluaties slechts in geringe mate met de
objectief gemeten grondfrequentie overeenstemmen (Scherer 1974). Ook is
vastgesteld dat de perceptie van de toonhoogte beïnvloed wordt door de perceptie
van de intensiteit of luidheid van een stem. Onze hoge positieve correlatie tussen
de variabelen V06 (stem: diep - hoog) en V09 (stem: zacht - schel) wijst in diezelfde
richting. Verder blijkt de perceptie van de toonhoogte beïnvloed te worden door de
energiedistributie in het frequentiedomein of het timbre van een stem (Scherer 1979).
Er zijn dus een aantal fysische factoren (intensiteit en energiedistributie) die de
perceptie van de toonhoogte beïnvloeden, zodat de kans op een grote mate van
overeenstemming tussen subjectieve perceptie en objectieve meting van toonhoogte
erg klein is. Afgezien daarvan moet ons inziens zeker ook rekening worden gehouden
met de invloed van motivationele factoren op de perceptie van toonhoogte, intensiteit
en energiedistributie van een stem. De invloed van deze laatste factoren is echter
moeilijk aantoonbaar en in dit stadium van het onderzoek is het uitgesloten dat
zinvolle hypothesen daarover worden geformuleerd. Nader onderzoek lijkt ook met
betrekking tot dit punt noodzakelijk.

3.2.2. Evaluatie op de persoonlijkheidsvariabelen
3.2.2.1. Vlamingen
Op drie van de vijf variabelen van de dimensie zelfvertrouwen worden de Vlaamse
sprekers gemiddeld positiever dan de Nederlandse sprekers geëvalueerd (zie tabel
8). Op de variabelen V22 (zelfverzekerd - onzeker)
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en V19 (intelligent - niet intelligent) worden de Nederlanders daarentegen positiever
dan de Vlamingen beoordeeld. Slechts op één variabele is er sprake van een
significant groepsbiaseffect. Dat is op de variabele V18 (levendig - sloom), die in
feite bij de Vlaamse steekproef hoge ladingen heeft op alle dimensies van de
persoonlijkheidsbeoordeling. De groepsbeoordeling die heeft plaatsgevonden, is in
het voordeel van de Vlamingen. Vlamingen zijn dus ‘levendiger’, minder sloom dan
Nederlanders, in de ogen van hun groepsgenoten.

Tabel 8
Evaluatie van de sprekers op de persoonlijkheidsvariabelen door de
Vlaamse informanten
X̄ Vlaamse sprekersX̄ Nederlandse
sprekers
V 22: zelfverzekerd 3.768
3.528
- onzeker

T(df=44)

V 19. intelligent niet intelligent

3.755

3.688

-0.45

V 26: beroep

4.671

4.871

+0.64

V 21: spontaan geremd

3.577

3.613

+0.16

V 18: levendig sloom

3.635

3.995

+3.35**

V 28: vriendschap

3.768

3.915

+0.86

V 25: sympathiek - 3.497
onsympathiek

3.720

+1.75 (*)

V 20: vriendelijk onvriendelijk

3.266

3.524

+2.34*

V 23: beleefd onbeschoft

3.248

3.542

+2.75**

V 24: bescheiden - 3.751
arrogant

4.040

+2.97**

V 20: vriendelijk onvriendelijk

3.266

3.524

+2.34*

V 27: boxsport

5.373

4.760

+3.03*

-1.60

Legende: zie tabel 5.
Op alle overige variabelen van deze dimensie heeft geen significant
groepsbiaseffect plaatsgevonden. De positievere of negatievere evaluatie van
Vlamingen of Nederlanders moet uitsluitend aan de individuele sprekers worden
toegeschreven.
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Op de variabelen van de innemendheidsdimensie worden de Vlaamse sprekers
gemiddeld positiever dan de Nederlandse sprekers geëvalueerd.

Taal en Tongval. Jaargang 36

128
Het verschil met het gemiddelde van de Nederlandse sprekers is tamelijk klein en
zeker niet significant in het geval van de evaluatie op V28 (vriendschap); het is iets
groter en tenderend naar significantie in het geval van de evaluatie op V25
(sympathiek - onsympathiek). Het grootst en significant op 5%-niveau is het verschil
in het geval van de evaluatie op V20 (vriendelijk - onvriendelijk). Deze laatste
variabele had in de factoranalyse van de evaluatie op de persoonlijkheidsvariabelen
door de steekproef van Vlaamse informanten echter slechts een middelmatige lading
op de innemendheidsdimensie. De correlatie van de variabele met de
agressiviteitsdimensie was beduidend hoger.
Wat de evaluatie op deze laatste dimensie betreft, stellen we vast dat een
significant groepsbiaseffect heeft plaatsgevonden. Op alle variabelen zijn de Vlaamse
sprekers gemiddeld positiever dan de Nederlandse sprekers beoordeeld. De
verschillen met de gemiddelden van de Nederlanders zijn significant op 1%-niveau
op de variabelen V23 (beleefd - onbeschoft) en V24 (bescheiden - arrogant). Op
de variabele V20 (vriendelijk - onvriendelijk) is het verschil, zoals wij al hebben
opgemerkt, significant op 5%-niveau. Ook op de variabele V27 (boxsport) is het
verschil in het voordeel van de eigen groep significant op 5%-niveau. De Vlaamse
sprekers zijn op deze dimensie als groep significant positiever dan de Nederlandse
sprekers gewaardeerd.

3.2.2.2. Nederlanders
De vijf eerstgenoemde variabelen van tabel 9 vormen, zoals uit de factoranalyse
van de Nederlandse steekproef is gebleken, twee dimensies: een competentie- en
een spontaneïteitsdimensie. Op de beide evaluatieve dimensies heeft zich een
significant groepsbiaseffect voorgedaan, en wel in het voordeel van de ‘ingroup’.
Op alle variabelen is het verschil tussen de gemiddelden van Vlaamse en
Nederlandse sprekers in het voordeel van de laatstgenoemden. De verschillen zijn
zeer significant (p < 0.001) met betrekking tot de evaluatie op de variabelen V22
(zelfverzekerd - onzeker) en V19 (intelligent - niet intelligent).
Op de variabele V28 (vriendschap) zijn de Nederlandse sprekers gemiddeld iets
positiever dan de Vlaamse sprekers geëvalueerd. Het verschil tussen de beide
gemiddelden is echter niet significant. Op de twee andere variabelen van de
innemendheidsdimensie, V25 (sympathiek - onsympathiek) en V20 (vriendelijk onvriendelijk) zijn de Vlaamse sprekers gemiddeld iets positiever gewaardeerd,
maar het verschil met het gemiddelde van de Nederlandse sprekers is evenmin
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significant. Met betrekking tot de evaluatie op deze dimensie kan niet van een
groepsbiaseffect worden gesproken.
Op alle variabelen van de agressiviteitsdimensie worden de Vlaamse sprekers
gemiddeld positiever dan de Nederlandse sprekers geëvalueerd. De verschillen
tussen de gemiddelden van Vlaamse en Nederlandse sprekers in het voordeel van
de ‘outgroup’ zijn zeer significant (p < 0.001) wat betreft de evaluatie op de variabelen
V23 (beleefd - onbeschoft) en V24 (bescheiden - arrogant). Het verschil tendeert
naar significantie in het geval van de evaluatie op V27 (boxsport).

Tabel 9
Evaluatie van de sprekers op de persoonlijkheidsvariabelen door de
Nederlandse informanten
X̄ Vlaamse sprekersX̄ Nederlandse
sprekers
V 22: zelfverzekerd 3.935
3.050
- onzeker

T (df=39)

V 19: intelligent niet intelligent

3.705

3.095

+3.95 ***

V 26: beroep

4.830

4.275

+2.63*

V 21: spontaan geremd

3.840

3.265

+3.32 **

V 18: levendig sloom

3.930

3.565

+2.21 *

V 28: vriendschap

3.675

3.515

+0.72

V 25: sympathiek - 3.070
onsympathiek

3.270

-1.12

V 20: vriendelijk onvriendelijk

2.845

2.900

-0.34

V 23: beleefd onbeschoft

2.565

3.365

-6.09 ***

V 24: bescheiden - 3.065
arrogant

4.155

-7.86 ***

V 20: vriendelijk onvriendelijk

2.845

2.900

-0.34

V 27: boxsport

5.305

4.880

-1.92 (*)

+6.82 ***

Legende: zie tabel 5.

3.2.2.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
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Het etnocentrisme van de Vlamingen manifesteert zich op de agressiviteitsdimensie
en op de driedimensionele variabele V18 (levendigheid). Vlaamse
standaardtaalsprekers worden door hun groepsgenoten als beleefder, bescheidener,
vriendelijker en levendiger dan Nederlandse
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standaardtaalsprekers beoordeeld. Als we aannemen dat de sprekers representatief
zijn geweest voor de nationale groep waartoe ze behoren, dan mogen we ook
aannemen dat de dimensies levendigheid en agressiviteit voor de Vlamingen
dimensies van positieve distinctiviteit constitueren. Dit betekent dat de Vlaamse
variëteiten van de standaardtaal een functie hebben als nationaal groepssymbool,
waartegenover een zekere mate van loyaliteit wordt gemanifesteerd.
Op de hoogst ladende variabelen van de dimensies zelfvertrouwen en
innemendheid heeft geen groepsbeoordeling plaatsgevonden, noch in het voordeel,
noch in het nadeel van de Vlamingen. Van beide dimensies mogen we aannemen
dat ze voor Vlamingen betrekkelijk irrelevante dimensies in de
nationale-groepsvergelijking representeren.
Het etnocentrisme van de Nederlanders manifesteert zich op de competentie- en
de spontaneïteitsdimensie. Behalve van etnocentrisme is er in de evaluatie door
Nederlanders sprake van voorkeur voor de ‘outgroup’, met name op de
agressiviteitsdimensie. Vlaamse standaardtaalsprekers zijn ook in de ogen van
Nederlanders beleefder en bescheidener dan de groepsgenoten, maar ze zijn
tegelijkertijd, of misschien net daarom, ook minder zelfverzekerd, minder intelligent,
minder spontaan en minder levendig.
Dat er op de variabelen V28 (vriendschap) en V25 (sympathiek - onsympathiek)
noch bij Vlamingen, noch bij Nederlanders een groepsbeoordeling heeft
plaatsgevonden, wekt enigszins verbazing. Het resultaat is in tegenstrijd met de
verwachtingen die men heeft op basis van de sociaal-psychologische theorieën
waarin wordt staande gehouden dat mensen zich meer aangetrokken voelen tot
personen die ze als meer gelijkend op zichzelf ervaren (de
‘similarity-attraction’-theorie van Byrne 1969, de status - vs. - solidariteitsdimensies
van Brown 1965). Men verwacht dan ook dat Vlamingen en Nederlanders zich meer
aangetrokken voelen (V28, V25) tot sprekers van de eigen groep dan tot sprekers
van de andere groep. Dat is echter niet zo duidelijk het geval. Tot dezelfde negatieve
conclusie kwam Ryan (1979) na een reeks van onderzoekingen waarbij ze naar het
model van Brown (1965) een reeks van statusschalen met solidariteitsschalen had
geopponeerd voor de evaluatie van standaardengelse en Mexicaans-Engelse
taalvariëteiten. Ook zij moest vaststellen dat Mexicaans-Amerikaanse beoordelaars
geen grotere preferentie voor de Mexicaans-Amerikaanse variëteiten op de
solidariteitsschalen aan de dag legden. Wij hebben echter wel gezien dat de loyaliteit
van Vlamingen en Nederlanders tegenover de eigen
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groep zich op andere dimensies manifesteert: bij de Nederlanders op de competentieen op de spontaneïteitsdimensie, bij de Vlamingen op de agressiviteitsdimensie.

3.3. Identificatie en Identificatiekenmerken van de sprekers.
3.3.1. Nationale identificatie van de sprekers
3.3.1.1. Vlamingen
In het derde gedeelte van het onderzoek werd de informanten gevraagd naar een
nationale en regionale identificatie van de sprekers. In aansluiting daarop werd
gevraagd naar de nationale identificatiekenmerken.
De respons op de vraag naar de nationale identiteit van de sprekers is bij de
Vlaamse informanten uitermate groot (zie tabel 10). Slechts één van de (Vlaamse)
sprekers is door één informant niet gelokaliseerd. In 95,7% van de gevallen zijn de
sprekers juist gesitueerd. Slechts in 4% van de gevallen zijn de situeringen foutief.
Het grootst aantal gemaakte fouten is te vinden bij de identificering van de Vlaamse
sprekers. Met name B02, B05 en B09 zijn door één of meer informanten onterecht
als Nederlanders geïdentificeerd. Daarentegen is alleen N10 door twee beoordelaars
verkeerdelijk in Vlaanderen gelokaliseerd. Het percentage juiste identificeringen
van de Nederlandse sprekers bedraagt 99.1%. Het percentage juiste identificeringen
van de Vlaamse sprekers bedraagt 92.4%.

Tabel 10
Nationale identificatie van de sprekers
Totaal
Vlamingen:

juist

95.7%

Vlaamse
sprekers
92.4%

fout

4.0%

7.1%

0.9%

(B 02, B 05, B
09)

(N 10)

95.8%

92.5%

99.0%

3.8%

6.5%

1.0%

(B 02, B 05, B
09)

(N 10, N 7)

Nederlanders: juist
fout
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Nederlandse
sprekers
99.1%

132

3.3.1.2. Nederlanders
Ook bij de Nederlandse informanten is de respons op de vraag naar de nationale
identificatie uitermate groot (zie tabel 10). Net zoals bij de Vlaamse informanten is
slechts één van de Vlaamse sprekers door één informant niet gelokaliseerd. In alle
overige gevallen zijn de sprekers wel gelokaliseerd en slechts in 3.8% van de
gevallen zijn de lokaliseringen foutief. Het grootste aantal fouten is net zoals bij de
Vlaamse informanten met betrekking tot de identificering van de Vlaamse sprekers
gemaakt. Het gaat ook bij de Nederlandse informanten om de Vlaamse sprekers
B02, B05 en B09 die één of meer keren onterecht als Nederlanders zijn
geïdentificeerd. Van de Nederlandse sprekers zijn N07 en N10 telkens één keer
onterecht in Vlaanderen gesitueerd. Het percentage juiste identificeringen van de
Nederlandse sprekers bedraagt 99%. Het percentage juiste identificeringen van de
Vlaamse sprekers bedraagt 92.5%.

3.3.1.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
Als we afgaan op de uitermate hoge respons en op het groot aantal juiste nationale
identificeringen in de beide steekproeven, dan lijkt het besluit gerechtvaardigd dat
de nationale identificatie van sprekers van regionaal gekleurde standaardvariëteiten
een grote vanzelfsprekendheid voor zowel Vlamingen als Nederlanders heeft. Daarbij
hebben zich tussen Vlamingen en Nederlanders opvallend weinig verschillen
voorgedaan in aantal en aard van de foutieve identificeringen. In beide steekproeven
zijn de Vlaamse sprekers minder goed dan de Nederlandse sprekers gesitueerd.
Het relatieve aantal foutieve situeringen met betrekking tot de Vlaamse sprekers
ontloopt elkaar niet (92.4% vs. 92.5%) en betreft telkens dezelfde sprekers (B02,
B05 en B09). Ook het relatieve aantal foute situeringen met betrekking tot de
Nederlandse sprekers ontloopt elkaar niet (99.1% vs. 99%) en betreft voor beide
steekproeven de spreker N10.
Het kleine percentage van foutieve situeringen maakt het moeilijk om
dienaangaande vaststaande conclusies te formuleren. Bovendien kwamen Deprez
en De Schutter (1980) bij een gelijksoortige vraagstelling tot andersoortige
bevindingen. Zij stelden vast dat zowel Antwerpse als Rotterdamse informanten
zich vaker vergisten met betrekking tot de identificering van buitenlandse variëteiten
dan met betrekking tot de identificering van binnenlandse variëteiten. Er zijn in de
beide onderzoeksdesigns voldoende verschillen die de discrepantie in de resultaten
zouden kunnen verklaren: verschillen in aantal en aard van de aange-
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boden standaardvariëteiten, verschillen in de vraag naar identificering en verschillen
in de informanten. Door die discrepantie aan één van de genoemde verschillen vast
te pinnen, zouden wij ons op al te glad ijs wagen. In ieder geval gaat het in beide
onderzoekingen om kleine percentages van foutieve situeringen. Het besluit dat
nationale identificatie op basis van regionale variëteiten van het Nederlands
nagenoeg feilloos plaatsvindt, lijkt gerechtvaardigd.

3.3.2. Identificatiekenmerken van de sprekers
3.3.2.1. Vlamingen
Aansluitend op de vraag naar de nationale identiteit van de sprekers werd de vraag
gesteld naar een explicitering van de ‘linguïstische’ identificatiekenmerken. De
informanten moesten met andere woorden de taalgebruikskenmerken aangeven
waarop hun nationale identificatie was gebaseerd. Tabel 11 bevat een overzicht
van de frequentie van de antwoorden van de Vlaamse informanten.

Tabel 11
Absolute en relatieve frequentie van de taalgebruikssectoren ter
nationale identificatie van de sprekers door Vlaamse informanten
Alle sprekers
ABS
REL
uitspraak 401
89.1

Vlaamse sprekers
ABS
REL
188
83.6

Nederlandse sprekers
ABS
REL
213
94.7

intonatie

16.9

25

11.1

51

22.7

woordenschat 185

41.1

109

48.4

76

33.8

zinsbouw

8.2

26

11.6

11

4.9

29.3

56

24.9

76

33.8

76

37

verteltrant 132

Er blijkt uit dat zowel bij de Vlaamse als bij de Nederlandse identificeringen het
terrein van de uitspraak verreweg het vaakst is aangekruist (89.1%). Dat is het
terrein waarop de informanten zich het meest van verschillen tussen de Vlaamse
en de Nederlandse variëteiten bewust zijn en waarop de identificeringen dan ook
logischerwijze het vaakst

Taal en Tongval. Jaargang 36

134
zijn gebaseerd. Na de uitspraak volgt op een grote afstand het terrein van de
woordenschat (41.1%). Dan volgen de verteltrant (29.3%), de intonatie (16.9%) en
tenslotte de zinsbouw (8.2%).
Er zijn echter vrij opvallende verschillen in de frequentie waarmee terreinen worden
aangekruist naargelang het om de identificering van een Vlaamse spreker dan wel
om de identificering van een Nederlandse spreker gaat. De lokalisering van een
Nederlander in Nederland is vaker gebaseerd op afwijkingen ten opzichte van
Vlamingen in de uitspraak, de intonatie en de verteltrant. Voor de herkenning van
een Vlaming steunen de Vlaamse informanten daarentegen vaker op kenmerken
van de woordenschat en in mindere mate ook van de zinsbouw. Dat wijst erop dat
de Vlaamse informanten zich sterker bewust zijn van Vlaamse lexicale en
syntactische elementen die in Nederland ongebruikelijk zijn, dan van Nederlandse
lexicale en syntactische elementen die in Vlaanderen ongebruikelijk zijn.

Tabel 12
Absolute en relatieve frequentie van de taalgebruikssectoren ter
nationale identificatie van de sprekers door Nederlandse informanten
Alle sprekers
ABS
REL
uitspraak 362
90.5

Vlaamse sprekers
ABS
REL
185
92.5

Nederlandse sprekers
ABS
REL
177
88.5

intonatie

175

43.8

85

42.5

90

45.0

woordenschat 137

34.3

106

53.0

31

15.5

zinsbouw

109

27.3

69

34.5

40

20.0

verteltrant 108

27.0

56

28.0

52

26.0

3.3.2.2. Nederlanders
Uit tabel 12 blijkt dat door de Nederlandse beoordelaars het terrein van de uitspraak
veruit het vaakst is aangestreept (90.5%) als typerend voor de nationaliteit van de
sprekers. Dan volgt de intonatie (43.7%), dan het terrein van de woordenschat
(34.2%) en in ongeveer gelijke mate zijn tenslotte de verteltrant (27.2%) en de
zinsbouw (27%)
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aangestreept. Ook bij de Nederlandse informanten doen zich enkele opvallende
verschillen voor in de frequentie waarmee de terreinen worden aangestreept bij de
identificatie van Vlaamse dan wel Nederlandse sprekers. De identificering van de
Vlaamse sprekers is vaker gebaseerd op uitspraakkenmerken en op lexicale en
syntactische kenmerken dan de identificering van Nederlandse sprekers. Ook de
Nederlandse informanten zijn zich sterker bewust van Vlaamse lexicale en
syntactische elementen die in Nederland ongebruikelijk zijn, dan van Nederlandse
lexicale en syntactische elementen die in Vlaanderen ongebruikelijk zijn.

3.3.2.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
Een opvallende overeenkomst in de resultaten van Vlamingen en Nederlanders met
betrekking tot de nationale identificatiekenmerken is de belangrijke rol die door beide
groepen aan uitspraakkenmerken wordt toegekend. Een opvallend verschil is het
veel groter belang dat door de Nederlandse informanten aan intonatieverschillen
wordt toegekend. Intonatie blijkt daarom voor Nederlandse informanten een veel
essentiëler onderdeel van het typische nationale accent te vormen dan voor Vlaamse
informanten.
Een ander in het oog springend verschil tussen Vlaamse en Nederlandse
informanten betreft de frequentie waarmee de zinsbouw als identificerend kenmerk
is aangestreept. De Nederlandse informanten hebben dit terrein veel vaker
aangestreept dan de Vlaamse informanten, een resultaat dat onze bewering van
hierboven over het in Vlaanderen relatief geringe bewustzijn van syntactische
verschillen in sterke mate adstrueert.
Tenslotte blijken de woordenschat en de verteltrant door Vlaamse informanten
naar verhouding iets vaker als identificerend kenmerk te worden gehanteerd. Deze
resultaten zijn in overeenstemming met het sterkere nationale-groepsbiaseffect dat
zich op de overeenkomstige dimensies in de evaluatie door de Vlaamse informanten
heeft voorgedaan.
Het aantal keren dat een bepaalde ‘linguïstische’ sector bij de identificering van
de sprekers is aangekruist, kan worden opgevat als een graadmeter van de mate
waarin en de terreinen waarop de informanten zich bewust zijn van de verschillen
tussen de Vlaamse en de Nederlandse variëteiten. Als we ons tot de terreinen
‘uitspraak’, ‘woordenschat’ en ‘zinsbouw’ beperken, dan blijkt dat beide groepen
van informanten de verschillen tussen de beide soorten variëteiten het grootst vinden
op het terrein van de uitspraak, dan volgt de woordenschat en tenslotte
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de zinsbouw. Uit de antwoorden op een gelijksoortige gesloten vraagstelling door
Hagen (1980) is ook al gebleken dat Vlaamse leraren en Nederlandse studenten
van mening zijn dat de verschillen tussen Vlaams en Nederlands het grootst zijn op
het terrein van de uitspraak, dan op het terrein van de woordenschat en tenslotte
op dat van de zinsbouw. Wel is in ons onderzoek gebleken dat de zinsbouw voor
Nederlanders een belangrijker identificatiekenmerk is dan voor Vlamingen.

3.3.3. Regionale identificatie van de sprekers
3.3.3.1. Vlamingen
De respons op de vraag naar de regionale identiteit van de sprekers is wat de
Vlaamse informanten betreft veel kleiner dan die op de vraag naar de nationale
identiteit. Het percentage antwoorden bedraagt nog slechts 44.2% (zie tabel 13).
Daarvan is bovendien meer dan de helft foutief. Het percentage juiste situeringen
bedraagt nog slechts 16.2%.

Tabel 13
Regionale identificatie van de sprekers
Totaal
Vlamingen:

juist

16.2%

Vlaamse
sprekers
20.4%

fout

28%

44.4%

11.5%

respons

44.2%

64.7%

23.5%

18.3%

2%

34.5%

fout

18%

10.5%

25.5%

respons

36.3%

12.5%

60%

Nederlanders: juist

Nederlandse
sprekers
12%

Er zijn wel weer een aantal verschillen naar gelang het om de regionale
identificering van een Vlaamse of een Nederlandse spreker gaat. De Nederlandse
sprekers worden veel minder vaak dan de Vlaamse sprekers gesitueerd (23.5% vs.
64.7%); maar uiteindelijk is het percentage juiste situeringen tegenover foutieve, bij
de regionale identificering van de Nederlandse sprekers groter (12% juist vs. 11.5%
foutief). In verband
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met de Vlaamse sprekers hebben de Vlaamse informanten zich veel sneller aan
een identificering gewaagd, maar ze hebben zich dan ook relatief vaker vergist
(20.4% juist vs. 44.4% foutief).

3.3.3.2. Nederlanders
Ook bij de Nederlandse informanten is de respons op de vraag naar de regionale
identiteit van de sprekers veel kleiner dan die op de vraag naar de nationale identiteit.
Het percentage antwoorden bedraagt 36.3% (zie tabel 13). Het percentage correcte
regionale identificeringen bedraagt slechts 18.3%.
In verband met de regionale identificering van de Nederlandse sprekers bedraagt
de respons 60%. Het percentage juiste identificeringen bedraagt 34.5%. Dat is meer
dan het percentage juiste identificeringen van de ‘ingroup’-leden door de Vlaamse
informanten. De respons op de vraag naar de regionale identificering van de Vlaamse
sprekers bedraagt slechts 12.5%. Het aantal correcte identificeringen bedraagt
slechts 2%. Het enige wat uit de antwoorden kon worden opgemaakt, is dat als een
Nederlander een Vlaming in een regionaal gebied probeert thuis te brengen, de
kans groter is dat hij die Vlaming in Antwerpen zal situeren dan in een van de overige
provincies.

3.3.3.3. Vergelijking Vlamingen - Nederlanders
De respons op de vraag naar de regionale identiteit van de sprekers is groter bij de
Vlaamse dan bij de Nederlandse informanten. Het aantal correcte identificeringen
is daarentegen kleiner bij de Vlaamse dan bij de Nederlandse informanten.
Het groter aantal correcte identificeringen van de Nederlandse informanten komt
nagenoeg volledig op rekening van de regionale identificering van leden van de
‘ingroup’. De regionale identificering van leden van de ‘outgroup’ gaat de Nederlandse
informanten immers zeer slecht af. Een verklaring hiervoor moet ons inziens ten
dele in motivationele factoren worden gezocht. Daarnaast moet zeker ook rekening
worden gehouden met de omstandigheid dat de Vlaamse uitspraaknorm een kleinere
variatieruimte dan de Nederlandse heeft (Goossens 1973, verg. ook 3.2.1.3.).

4. Conclusies.
De vraag of Vlaamse en Nederlandse standaardvariëteiten een symbolische functie
hebben voor de respectieve nationale groepen kan met
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zekerheid positief worden beantwoord. Op de vraag naar de nationale identificatie
van de sprekers op de band bleek de mate van respons uitermate groot bij zowel
Vlamingen als Nederlanders. Bovendien lag het aantal juiste identificeringen voor
beide groepen van informanten uitermate hoog. In vergelijking met de geringe
respons en het geringe aantal juiste antwoorden op de vraag naar de regionale
identificatie, is de conclusie gerechtvaardigd dat de associatie van regionale
variëteiten met een nationale groep (in tegenstelling tot een regionale) voor zowel
Vlamingen als Nederlanders een grote vanzelfsprekendheid en een grote relevantie
heeft. Daar komt nog bij dat we in de evaluatieve reacties van zowel Vlamingen als
Nederlanders een vrij groot aantal effecten van nationale-groepsbias hebben
vastgesteld. Dat zou niet het geval zijn geweest, indien de variëteiten niet met
bepaalde nationale groepen waren geassocieerd.
Op grond van de sterk etnocentrische voorkeuren die Nederlanders in hun
evaluatie van het standaardtaalgebruik van Vlamingen en Nederlanders aan de dag
leggen, kan men besluiten dat zij een gevoel van linguïstische superioriteit ten
opzichte van de Vlamingen hebben. Zij favoriseren de ‘ingroup’ op de evaluatieve
dimensies syntactische adequaatheid, lexicale adequaatheid, verstaanbaarheid,
complexiteit en stemkwaliteit. Slechts met betrekking tot één variabele, V10
(articulatie: duidelijk - onduidelijk), is er van een duidelijke voorkeur voor de ‘outgroup’
sprake en het verdient nader onderzocht te worden door welke factoren deze
niet-etnocentrische evaluatie wordt beïnvloed of bepaald.
Door de Vlamingen wordt de linguïstische superioriteit van de Nederlanders
slechts ten dele erkend. Uitsluitend in verband met de lexicale adequaatheid kan
er van een inferioriteitsgevoel bij Vlamingen worden gesproken. Dat betekent niet
dat op alle andere evaluatieve dimensies van taalgebruik bij de Vlamingen
etnocentrische voorkeuren zijn opgetreden. De positieve ‘ingroup’-evaluatie beperkt
zich tot de verstaanbaarheids- en vertelkwaliteitsdimensie.
Op niet-linguïstisch gebied is het superioriteitsgevoel van de Nederlanders minder
saillant. Aan de ene kant moet men vaststellen dat in de evaluatie door Nederlanders
de eigen groep gunstiger beoordeeld wordt wat competentie en spontaneïteit betreft.
Aan de andere kant is op de agressiviteitsdimensie de ‘outgroup’ positiever
geëvalueerd. Vlaamse standaardtaalsprekers zijn in de ogen van Nederlanders
minder agressief, beleefder, bescheidener. Men kan zich, rekenschap gevend van
de popu-
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lariteit die assertiviteitstrainingen in Nederland hebben, wel de vraag stellen of het
hier om een voor Nederlanders benijdenswaardige eigenschap van Vlamingen gaat.
Toch kan men niet ontkennen dat zij op de agressiviteitsdimensie de ‘outgroup’
positiever hebben geëvalueerd. Bij de Vlamingen heeft zich op geen enkele van de
persoonlijkheidsvariabelen een effect in het voordeel van de ‘outgroup’ voorgedaan.
Wel is de eigen groep gunstiger beoordeeld op de agressiviteitsdimensie en op de
variabele V18 (levendig - sloom). Als er dan van een superioriteitsgevoel op
niet-linguïstisch gebied vanwege de Nederlanders sprake is, dan wordt die
meerderheidspositie zeker niet door de Vlamingen aanvaard.
De linguïstische identificatiekenmerken zijn voor beide groepen in de eerste plaats
elementen van het accent. Dan volgt het lexicon en tenslotte de syntaxis. Tot het
accent rekenen we zowel segmentele (klanken) als suprasegmentele (intonatie,
klemtoon, ritme) elementen. Wat de relevantie van met name de laatstgenoemde
elementen betreft, is er tussen Vlamingen en Nederlanders een verschil. Onze
indruk is dat Nederlanders zich sterker bewust zijn van de markerende functie die
intonatieverschillen kunnen hebben. Dat maken wij op uit het feit dat op de vraag
naar de nationale identificatiekenmerken het terrein van de intonatie door hen veel
vaker is aangekruist en uit het feit dat de variabele V04 (toon: gevarieerd - monotoon)
bij hen genesteld is in een dimensie die op de welluidendheid van de sprekers
betrekking heeft. Door de Vlaamse informanten is het terrein van de intonatie veel
minder vaak aangekruist en de variabele V04 is bij hen genesteld in een dimensie
die veeleer op de welbespraaktheid van de sprekers betrekking heeft.
Daarnaast zijn de Nederlanders zich veel sterker bewust van de markerende
functie van syntactische verschillen. Op de vraag naar de identificatiekenmerken is
het terrein van de syntaxis door hen vaker aangekruist. Ook hebben wij in het
beoordelingsgedrag van de Nederlanders twee dimensies geïdentificeerd die althans
voor een groot gedeelte op de evaluatie van syntactische verschillen betrekking
hebben: de syntactische-adequaatheidsdimensie en de complexiteitsdimensie.
Bovendien hebben wij op beide dimensies nationale-groepseffecten geconstateerd.
Bij de Vlamingen is de nationale identificatie minder vaak op syntactische kenmerken
gebaseerd. In de evaluatie door Vlamingen vormen de syntactische variabelen ook
geen afzonderlijke dimensies. En evenmin heeft zich op een van de syntactische
variabelen een nationaal-groepseffect in de evaluatie voorgedaan.
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De vraag of regionale variëteiten van de standaardtaal ook als symbool voor
regionale groepen in de Nederlandssprekende taalgemeenschap functioneren, kan
niet rechtstreeks met ja of met nee worden beantwoord. Allereerst moet worden
opgemerkt dat de presentatie van linguïstische stimuli die zowel regionale als
bovenregionale variatie vertonen, met zich meebrengt dat de bovenregionale
verschillen saillanter zijn. Voorts hebben wij geconstateerd dat de regionale
identificatie van ‘ingroup’-leden Vlamingen zowel als Nederlanders beter afgaat dan
de regionale identificatie van ‘outgroup’-leden hetgeen waarschijnlijk moet worden
toegeschreven aan de factor vertrouwdheid. Afgezien daarvan hebben de Vlamingen
de ‘outgroup’-leden relatief beter regionaal geïdentificeerd dan de Nederlanders.
Dit laatste verschil moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan motivationele
factoren en aan de aanwezigheid van bovenregionale, intranationale verschillen in
Nederland tussen het beneden- en bovenmoerdijks Nederlands.
UUS KNOPS
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Eindnoten:
1 De berekening van de gemiddelde grondfrequenties van de stemmen is gebeurd door een
Ubiquitous Spectrum Analyzer (real time, narrow band, VA-500A) in verbinding met een PDP
11/55 computer.
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*

Forensisme en taalverandering
Inleiding.

Het hierna volgende onderzoek handelt over de verhouding standaardtaal - dialekt,
en wel specifiek zoals die bestaat in Katwijk aan Zee. Het is géén beschrijving van
het dialekt van Katwijk aan Zee, maar een onderzoek naar de verandering c.q.
verdwijning van een aantal verschijnselen uit dat dialekt onder invloed van de
overkoepelende variëteit: de standaardtaal. Het is een poging een bijdrage te leveren
tot inzicht in het ingewikkelde proces van taalverandering.
De sterk toegenomen invloed van de standaardtaal is onder meer een gevolg
van: het intensieve verkeer, de toegenomen vermenging van bevolkingsgroepen,
het onderwijs, de pers, radio en televisie. Dit onderzoek beperkt zich tot
taalverandering veroorzaakt door het verschijnsel ‘forensisme’; de onderzoeksvraag
was: is er sprake van een (signifikant) verschil tussen het dialektgebruik van een
groep autochtone Katwijkers, die dagelijks voor de uitoefening van haar beroep
naar een andere, grotere plaats reist, waar zij in en door haar werk waarschijnlijk
geen Katwijks dialekt spreekt, en het dialektgebruik van een vergelijkbare groep die
in de eigen woonplaats werkt en zodoende, in theorie, de hele dag in een
dialektsituatie kan verkeren.
Het is mogelijk met betrekking tot invloed van standaardtaal op dialekt
verschillende stadia te onderscheiden, die aangeven in welke mate standaardtaal
is doorgedrongen in een taalgemeenschap en wat er dientengevolge overblijft van
het dialekt (Mattheier 1980: 166 e.v.):

*

Dit artikel is een bewerking van een doktoraalskriptie Nederlands door Arie van Tilborg en
Alfred Wald: ‘Taalverandering, een dialekt-sociologisch onderzoek, met betrekking tot
veranderingen in het dialekt van Katwijk aan Zee onder invloed van de standaardtaal’.
Begeleider Camiel Hamans. Ongepubliceerd, Rijksuniversiteit Leiden, augustus 1983.
Prof. Dr. C. van Bree en Camiel Hamans waren zo bereidwillig de tekst kritisch door te nemen.
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I.

dialekt als relikttaal,

II.

dialekt als sociaal symbool,

a) positief gewaardeerd,
b) negatief gewaardeerd,
III.

dialekt als hoofdvariëteit.

Het komt erop neer dat het dialekt of volledig geïsoleerd is (I), òf een nog kompleet
funktionerende variëteit in het taalgebruik van een gemeenschap vormt (III),
waartussen zich een stadium bevindt, waarbij het dialekt sociaal en situatief bepaald
bruikbaar is en de houding van de spreker een zeer belangrijke rol speelt (II).
Bekeken zal worden in welk stadium het dialekt van Katwijk aan Zee zich bevindt
en of er sprake is van een verschil tussen de twee groepen.
Vroeger was Katwijk aan Zee een klein, geïsoleerd vissersdorpje, waarbinnen
het Katwijks, de taal der vissers, de taal was van alledag, voor iedereen en bij elke
gelegenheid (dialektstadium III). Van het oorspronkelijke karakter van Katwijk aan
Zee is zo goed als niets meer over en evenmin van het sterk gesloten karakter van
de dorpsgemeenschap. De ontwikkeling van een klein vissersdorpje tot een moderne
gemeente kan worden aangeduid met wat Mattheier noemt de ‘algemene
moderniseringstheorie’ (Mattheier 1980).
De industrialisering, de verstedelijking, de uitbreiding van de infrastruktuur, de
motorisering, het onderwijs en tegenwoordig ook de audiovisuele media hebben
vanaf de eeuwwisseling, maar zeker heel sterk na de Tweede Wereldoorlog gezorgd
voor een verandering in de maatschappelijke verhoudingen tot de stad. Er is sprake
van een vergaande invloed van de stad op haar omgeving, met als gevolg een
verandering in het maatschappelijk waarden- en normensysteem van de
dorpsgemeenschap. Een van de faktoren die hierin een rol speelt is het steeds
groeiende beroepsmatige kontakt met de stedelijke omgeving. Uiteraard heeft dit
proces ook verstrekkende gevolgen (gehad) voor het dialekt en het gebruik ervan.
Er vindt een verschuiving plaats in het sociale waardensysteem van de
dialektgemeenschap: de variëteit die lange tijd uitermate geschikt was als
kommunikatiemiddel blijkt opeens niet langer of nog slechts in beperkte mate
passend te zijn. Er komt een hoger geplaatste, overkoepelende variëteit standaardtaal - of een tussentaalvariatie voor in de plaats. Dialekt en standaardtaal
krijgen naast hun kommunikatieve funktie ook een (sociaal) symbolische funktie:
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dialekt wordt tot sociaal laaggewaardeerde en standaardtaal tot hooggewaardeerde
vorm. Binnen dit hele proces speelt de intensiteit van de affektieve binding van de
spreker met zijn woonplaats, met zijn eigen systeem van normen, waarden en sociale
verhoudingen een zeer belangrijke rol. (Zie bovengenoemde dialekt-stadia).
De cijfers van de drie volkstellingen van na de Tweede Wereldoorlog (31 mei
1
1947, 31 mei 1960 en 28 februari 1971) tonen duidelijk aan dat bovengeschetste
ontwikkeling opgaat voor Katwijk aan Zee. De bevolking nam na 1945 in snel tempo
toe, mede door de komst van vele allochtonen, hoewel het gevoerde
toewijzingsbeleid van de gemeente streng was (Katwijk, woongemeente etc. 1968).
Gedurende de zomermaanden zorgen de vele toeristen voor een internationaal
karakter en Katwijk aan Zee kan dan ook moeilijk geïsoleerd en gesloten worden
genoemd. De vroegere hoofdbestaansbron, de visserij, verloor steeds meer terrein
als middel van bestaan, mede door mechanisering en het feit dat Katwijk aan Zee
geen eigen haven heeft (de thuishaven is IJmuiden). Wel is de visverwerkende
industrie, naast de toeristenindustrie, de belangrijkste bron van werkgelegenheid
binnen de gemeente. Vele Katwijkers waren gedwongen werk te zoeken buiten de
gemeente. In 1971 werkte reeds 60% van de totale Katwijkse beroepsbevolking
buiten de gemeente. De verwachting dat het toenemende beroepsmatige kontakt
met de niet-Katwijks sprekende omgeving een toename en een versterking van de
invloed van standaardtaal veroorzaakt, mag dan ook worden uitgesproken.

Het onderzoek.
Op grond van gegevens uit Overdiep (1940) en de resultaten van een onderzoek
door een Leidse Kandidatenwerkgroep (1980-1981) onder leiding van Van Bree is
een aantal kenmerken van het dialekt van Katwijk aan Zee geselekteerd dat bij het
onderzoek werd betrokken. De verschijnselen moesten typisch Katwijks zijn en
regelmatig voorkomen. Verder was van belang dat de realisaties makkelijk te skoren
zouden zijn en in de polen dialekt òf standaardtaal ondergebracht konden worden,
zodat bij de beoordeling van de realisaties tussenvormen geen rol zouden spelen.
(Mocht tijdens het skoren blijken dat bij een bepaald verschijnsel een andere variant
veelvuldig voorkwam, dan was het altijd nog mogelijk een tussenkategorie aan te
brengen). Klanken die slechts marginaal van de standaardtaal afwijken waren voor
het onderzoek niet geschikt; te verwachten valt dat deze klanken zeer moeilijk te
beoordelen zijn.
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Verschijnselen die algemeen Hollands zijn vielen eveneens af. Deze beperkingen
zijn binnen het kader van dit onderzoek geheel verantwoord: het gaat immers om
verschillen tussen twee groepen en niet om een beschrijving van het dialekt.
Om praktische redenen zal in dit artikel alleen worden ingegaan op de
onderzoeksresultaten van de vier fonologische verschijnselen. Opgemerkt kan
worden dat de resultaten van de overige bij het onderzoek betrokken verschijnselen
eenzelfde beeld te zien geven als bij de klanken.
De vier bij het onderzoek betrokken fonologische verschijnselen zijn:

1. <w>

Katwijks
bilabiaal wʹ

standaardtaal
labiodentaal w

2. <sch>

sk

sx

3. <ei>

ai

ɛi

4. <oe>

vóór labiaal en velair
ɔu

u

Zoals reeds eerder opgemerkt was voor dit onderzoek een homogene groep
informanten nodig, waarbij alle faktoren die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden
konstant waren, op één uitzondering na: de plaats waar het beroep wordt
uitgeoefend. Gekozen is uiteindelijk voor mannen, geboren tussen 1930 en 1945.
Het is nu eenmaal makkelijker om aan buiten de gemeente werkende mannen te
komen en gebleken is dat vooral de midden-leeftijdsgroep gevoelig is voor de
standaardtaal-norm (Chambers & Trudgill 1980: 91 e.v.; Mattheier 1980: 49). Enkele
van de gestelde eisen waaraan de informant moest voldoen, bedoeld om eventuele
beïnvloeding van de resultaten door inmenging van een andere, dichterbij of juist
verderaf van de standaardtaal gelegen taalvariëteit, zoveel mogelijk uit te sluiten
waren: geboren en nog altijd woonachtig te Katwijk aan Zee, beide ouders eveneens
geboren en getogen Katwijkers, en indien gehuwd dan moest de echtgenote ook
een geboren en getogen Katwijkse zijn. Verder mocht de informant geen lid zijn van
het op het oude dialekt geörienteerde genootschap ‘Oud Katwijk’ (Van Brakel 1969:
96) en niet werkzaam zijn in het onderwijs aangezien beide faktoren de
onderzoeksresultaten onevenredig kunnen beïnvloeden, hetzij in negatieve, hetzij
in positieve zin (Labov 1972: 122; Elias 1977: 91). De faktoren beroep en opleiding
zijn konstant gehouden: iedere informant is werkzaam als handarbeider en heeft in
elk geval de lagere school doorlopen.
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Voor het onderzoek is gekozen voor de mondelinge enquête, ofwel interview, met
behulp van schriftelijk materiaal (Van Bree 1981: 26). In vergelijking met de
schriftelijke enquête is de benadering van de normale taalgebruikssituatie het grootst.
Het interview is steeds in de hierna genoemde volgorde afgenomen en is achter
elkaar, zonder onderbreking gehouden.
De enquête is op te splitsen in vijf onderdelen:
1.

persoonlijke gegevens, (om te
kontroleren of de informant inderdaad
voldoet aan de gestelde eisen),

2.

woordenlijst,

3.

zinnen,

4.

verhaaltje, (in deze drie onderdelen zitten
de te onderzoeken verschijnselen
onopvallend verwerkt),

5.

het ‘vrije’ interview (Albinsky 1967: 87
e.v.).

Er zijn in totaal 48 aan al de eisen voldoende informanten benaderd, 32 daarvan
weigerden hun medewerking op grond van de meest uiteenlopende redenen.
Uiteindelijk bleven er dus zestien informanten over, acht per groep, hetgeen ruim
boven het algemeen aanvaarde minimum van vijf ligt (Hudson 1980: 153 e.v.a.).
De instruktie is konstant gehouden; de informant hoefde de onderdelen twee, drie
en vier alleen maar voor te lezen, dat wil zeggen te ‘vertalen’ in het gevraagde
register: de ‘thuistaal’. Het is noodzakelijk dat de informant een register gebruikt,
waarbij de kans dat dialekt gesproken wordt het grootst is. Het meest geschikte
register hiervoor is de ‘thuistaal’, dat wil zeggen: die vorm van taalgebruik die
specifiek is voor een situatie in de persoonlijke levenssfeer en in de huiselijke
omgeving, bijvoorbeeld zoals de informant thuis tegen zijn vrouw praat.
Alle enquêtes zijn 's avonds afgenomen bij de informant thuis. De eerste
enquête-avond was maandag 25 april 1983, de laatste woensdag 11 mei 1983.
Gedurende de interviews waren steeds, naast de informant en de twee enquêteurs,
nog anderen, meestal familieleden, aanwezig. De interviews werden aldus in min
of meer ‘familiaire’ sfeer afgenomen, hetgeen, gezien het gezochte register, de
betrouwbaarheid van de resultaten ten goede gekomen is. Het is immers in een
dergelijke huiselijke situatie minder moeilijk om juist dàt taalgebruik los te krijgen,
dat
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voor de informant gewoon is: hoe natuurlijker de situatie, des te betrouwbaarder de
resultaten.

De onderzoeksresultaten.
Allereerst wordt ingegaan op de antwoorden verkregen uit het vrije interview, daarna
volgt een bespreking van het gebruik van de vier klanken in de drie spreekstijlen.
Het gaat bij dat laatste om de vragen of, en zo ja in hoeverre, de verschijnselen
gebruikt worden en met name of er een verschil bestaat met betrekking tot dat
gebruik tussen de groep die binnen Katwijk aan Zee werkt (Ki) en de groep die daar
buiten werkt (Ke).

Resultaten van het vrije interview.

Staafdiagram 1
Percentage Katwijks dat men zegt vroeger op school te hebben gesproken.

De enige vraag die betrekking heeft op vroeger - ca. 25 tot 40 jaar geleden luidde: ‘Wat sprak u vroeger op school?’. Alle informanten
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gaven hetzelfde antwoord: Katwijks, hetgeen betekent dat de beginsituatie voor een
ieder gelijk is en dat eventuele verschillen tussen Ki en Ke niet toen al aanwezig
waren, maar pas in latere jaren langzaam maar zeker tot stand zijn gekomen. Het
belangrijkste is dus niet dat Ki en Ke gelijk skoren, maar dat beide groepen 100%
skoren.
Alle klasgenoten waren echte Katwijkse kinderen en iedereen sprak dan ook
Katwijks, niet alleen op het schoolplein, maar ook in de klas. De situatie in het
onderwijs is mede door de sterke ontwikkeling van Katwijk aan Zee drastisch
veranderd; lang niet alle leerlingen zijn echte Katwijkers en de komst van vele
‘import-kinderen’ zal van grote invloed zijn op het taalgebruik in de klas en op het
schoolplein. Thuis spreken vele Katwijkse ouders Katwijks tegen hun kinderen (zie
onder), maar de kinderen ‘leren’ de standaardtaal. Zie voor de invloed van de
‘peer-group’ ondermeer Labov (1972: 304 e.v.).

Staafdiagrammen 2, 3 en 4
Percentage Katwijks dat men zegt te spreken met respectievelijk ouders, vrouw en kinderen
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Binnen domeinen vallen verschillende rolpatronen en situaties te onderscheiden.
Bij dit onderzoek was steeds één element gelijk, namelijk de desbetreffende
informant, die in verschillende sociale situaties (zie Fishman 1981: 141) optreedt.
Het domein ‘thuis’ valt bij dit onderzoek in drie rollen uiteen: de informant werd
gevraagd wat hij meestal thuis spreekt met zijn ouders, zijn vrouw en zijn kinderen.
Door het stellen van deze vragen kan niet alleen een indruk verkregen worden van
de verhouding tussen Ki en Ke, maar ook van één generatie in relatie tot drie andere
- oudere, gelijke, jongere - generaties. Voor alle duidelijkheid zij gesteld dat de cijfers
e.d. niet het gebruik weergeven - dat is bij dit onderdeel niet onderzocht -, maar wat
de informant in de desbetreffende situatie zégt te gebruiken. Voor de diskrepantie
tussen attitude en gedrag kan onder meer verwezen worden naar Ebertowski (1977
en 1978) en Meeus (1980).

Staafdiagram 5
Percentage Katwijks dat men zegt te spreken op het werk
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Duidelijk is af te lezen dat in alle drie de situaties Ki meer Katwijks zegt te spreken
dan Ke. De percentages zijn hoog tot zeer hoog en duiden erop dat het Katwijks in
de meest ‘intieme’ sfeer nog niet valt weg te denken, zeker niet voor Ki, maar ook
niet voor Ke. Wel blijkt dat de mate waarin men zegt Katwijks te spreken ‘per
generatie’ afneemt: dat wil zeggen dat de informanten met hun ouders het meest
Katwijks spreken (totale gemiddelde 87,5%), met hun vrouw minder (76%) en met
hun kinderen het minst (72,5%), al is het verschil tussen ‘vrouw’ en ‘kinderen’ - het
gezin - te verwaarlozen. Opvallend is verder dat het percentage Katwijks bij Ke met
ouders lager is dan het percentage Katwijks bij Ke met kinderen (75% tegen 81%).
Het onderscheidingskriterium van dit onderzoek heeft te maken met de plaats
waar het beroep wordt uitgeoefend; de antwoorden op de vraag ‘Wat spreekt u
meestal op uw werk?’ zijn dan ook van groot belang. De vooronderstelling dat Ki
veel meer Katwijks zal zeggen te spreken en Ke veel meer standaardtaal blijkt juist
te zijn.

Grafiek 1
Percentage Katwijks dat men zegt te spreken respektievelijk: vroeger op school (s), nu tegen
ouders (o), vrouw (v), kinderen (k) en op het werk (w)
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Ki - die dus voornamelijk werkt met Katwijkers - spreekt voor 100% Katwijks, Ke voornamelijk werkend met niet-Katwijkers - beduidend minder, al is het niet uitsluitend
standaardtaal.
Bovengenoemde resultaten kunnen in één grafiek ondergebracht worden: zie
grafiek 1.
Op de vraag ‘Zijn er situaties waarin u duidelijk kiest voor òf de standaardtaal òf
het Katwijks?’ konden de antwoorden zonder probleem worden ondergebracht in
de twee gewenste kategorieën: formeel en informeel.

Tabel 1
Percentage Katwijks dat men zegt te spreken

formeel

Ki
31

Ke
0

gemiddelde
15,5

informeel

100

56

78

gemiddelde

65,5

28

Het verschil tussen Ki en Ke is overduidelijk: Ke gebruikt in formele situaties in
het geheel geen Katwijks, zelfs in informele situaties neemt de standaardtaal een
grote plaats in. Ki daarentegen gebruikt geen standaardtaal in informele situaties
en in formele situaties neemt het Katwijks bijna één derde deel voor zijn rekening.

Tabel 2
Percentages op de vraag of het Katwijks verandert.

verandert

Ki
88

Ke
100

gemiddeld
94

verandert niet

12

0

6
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Nagenoeg iedereen is het erover eens, zij het niet op dezelfde wijze en in dezelfde
mate, dat het Katwijks op de een of andere manier verandert. (Vijftig procent van
zowel Ki als Ke gaf zelfs spontaan als antwoord dat het Katwijks verdwijnt.)
Een logisch vervolg op de vraag ‘Vindt u dat het Katwijks verandert?’ is dan ‘(Zo
ja,) wat vindt u daarvan?’. De meningen over dat veranderend dialekt kunnen in
drie kategorieën worden ondergebracht: 1) de informant vindt het een positieve
ontwikkeling, 2) de informant vindt het een negatieve ontwikkeling en 3) de informant
staat er onverschillig tegenover. De tabel ziet er als volgt uit:

Tabel 3
Percentages op de vraag wat men vindt van het veranderend dialekt

positief

Ki
0

Ke
29

gemiddeld
14,5

negatief

88

29

58,5

onverschillig

12

42

27

Van Ki vindt 100% dat het dialekt geschikt is voor de alledaagse (informele)
situaties, terwijl het voor de openlijke (formele) situaties veel minder geschikt wordt
geacht: in die gevallen kiest 69% voor standaardtaal. Dat men vindt dat het dialekt
zijn plaats heeft en die ook moet behouden blijkt uit tabel 3: 88% van Ki vindt het
zonde/jammer dat het dialekt verandert. De overige 12% staat niet positief tegenover
de verandering, maar onverschillig, hetgeen waarschijnlijk - de intensiteit van de
affektieve binding met de woonplaats in aanmerking nemend (Mattheier 1980) uitgelegd kan worden als negatief ten opzichte van het dialekt. Van Ke kiest 100%
voor het gebruik van standaardtaal in formele situaties, zelfs in informele situaties
geeft bijna de helft (44%) er de voorkeur aan standaardtaal te gebruiken, terwijl dit
bij Ki 0% is. Iedereen van Ke is ervan overtuigd dat het dialekt verandert; Ke staat
hier duidelijk minder afwijzend tegenover dan Ki, zeker als de grote groep der
onverschilligen gerekend wordt tot de groep die het veranderend dialekt een positieve
ontwikkeling noemt.
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Als in navolging van Mattheier de drie eerder beschreven dialektstadia worden
beschouwd als drie fasen van het verdwijningsproces van dialekt, dat begint bij type
III en dan geleidelijk via type IIa en vervolgens IIb zich uiteindelijk voortzet tot type
I, kan op grond van de onderzoeksgegevens gekonkludeerd worden dat de Katwijkse
dialektstandaardtaal verhouding overeenkomt met hoofdtype II: Ki IIa en Ke IIb. Het
zal duidelijk zijn dat er in de praktijk geen sprake is van een dergelijke scherpe
scheiding; het is een kontinuum tussen ekstremen, maar als theoretische indeling
goed te handhaven.

Resultaten van het fonologische gedeelte.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gebruik van de onderzochte klanken,
zij bevat de gemiddelde skores van alle informanten per groep in procenten:

Tabel 4
Gemiddelde skores van de klanken per groep in procenten

w

Ki
w
94

z
89

v
90

gem.
91

sk

40

19

30

29,67

ai

30

27

27

28

ɔu

23

10

21

18

gem.

46,75

36,25

42

totale gemiddelde 41,67

w

Ke
w
69

z
58

v
77

gem.
68

sk

25

0

5

10

ai

27

16

15

19,33

ɔu

20

5

11

12

gem.

35,25

19,75

27

totale gemiddelde 27,33
w = woordenlijst, z = zinnen, v = verhaaltje.
Volgens de gangbare theorie van met name Labov (1972: 99) behoort de woordenlijst
een zeer lage dialekt-skore te vertonen, die bij de zinnen toeneemt en bij het
verhaaltje zijn hoogste punt bereikt. De gebruikelijke
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lijn van formeel naar informeel - minimale paren, woordenlijst, zinnen, leestekst,
informele stijl en omgangstaal - is dus niet van toepassing op deze resultaten. Bij
de woordenlijst is de aandacht het grootst: de informant kan zijn aandacht richten
op de uitspraak van elk woord afzonderlijk. Aandacht (‘monitoring’) is één van de
2
vijf aksioma's die Labov (1972: 208) noemt. Hoge monitoring betekent volgens
Labov dat het taalgebruik in de richting gaat van de standaardtaal - althans in de
richting van de variant met de hoogste prestige -, hetgeen bij dit onderzoek juist niet
het geval is: de aandacht leidt tot meer dialektvormen. Blijkbaar wordt het Katwijks
niet beschouwd als verwerpelijk of - en dat lijkt een plausibeler verklaring - de
informant weet dat het gaat om een ‘dialekt-onderzoek’ en wil laten zien (horen) dat
hij het Katwijks dialekt - althans enkele gestigmatiseerde vormen - echt nog wel
kent. Een vorm van hyperdialektisme: de kennis van het dialekt is aanwezig en
wordt gebruikt bij geïsoleerde woorden waar de aandacht (monitoring) gericht is op
het enkele woord, terwijl men die variant in het ‘echte’ taalgebruik niet, of in elk geval
minder gebruikt. Valt de onevenredig grote aandacht weg - zinnen, verhaaltje - dan
daalt het dialektgebruik en komen de resultaten dichter bij het alledaagse taalgebruik.
De zinnen waren een zogeheten ‘completiontest’ (Greenbaum & Quirk 1970: 3 e.v.),
in elke zin moest één woord in de juiste vorm worden gezet. Dit heeft er toe
bijgedragen dat de meeste aandacht uitging naar het in te vullen woord en er weinig
tot geen aandacht was voor de uitspraak. De aandacht voor de uitspraak bij het
verhaaltje lag relatief gezien hoger, vandaar dat de dialekt-skores bij beide groepen
het laagst is bij de zinnen, met uitzondering van de ai. Dit alles houdt in dat hoe
minder aandacht voor de uitspraak, hoe meer standaardtaal-vormen; het Katwijks
wordt voornamelijk gebezigd als men zich ervan bewust is, er wordt dus minder
Katwijks gesproken dan men denkt! (Vergelijk in dit verband ook de resultaten van
het vrije interview.)
Als nu het verhaaltje buiten beschouwing wordt gelaten en een vergelijking wordt
gemaakt tussen de woordenlijst en de zinnen, kan gekonkludeerd worden dat het
verschil in dialektgebruik tussen Ki en Ke groter wordt naarmate de stijl informeler
wordt, dat wil zeggen wanneer de aandacht minder wordt. Het verval in het
dialektgebruik is bij Ki namelijk beduidend minder dan bij Ke: zie tabel 5.
Wanneer de cijfers van het gebruik van de klanken (tabel 4) worden omgezet in
vier afzonderlijke grafieken - voor elke klank één - en de volgorde is gewijzigd in
woordenlijst-verhaaltje-zinnen, zien de lijnen van formeel naar informeel er als volgt
uit: zie grafieken 2, 3, 4 en 5.
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Tabel 5
Percentages dalend dialektgebruik woordenlijst (w) - zinnen (z)

w

Ki
van 94 → 89 = 5,32%

Ke
van 69 → 58 = 15,94%

sk

van 40 → 19 = 52,5%

van 25 → 0 = 100%

ai

van 30 → 27 = 10%

van 27 → 16 = 40,74%

ɔu

van 23 → 10 = 56,52%

van 20 → 5 = 75%

w→z

w→z

Grafieken 2, 3, 4 en 5
Gemiddelde dialektskore van Ki en Ke per klank in procenten.
w = woordenlijst, v = verhaaltje, z = zinnen.
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Wat onmiddellijk opvalt is de uitzonderlijk hoge skore voor de bilabiale w in beide
groepen; de skore voor de overige drie klanken bevindt zich duidelijk op een lager
nivo. De w is in het hedendaagse Katwijks nog zo vast dat zelfs wanneer men
hem bewust probeert te vermijden, men daar de grootst mogelijke moeite mee heeft;
zelfs bij informanten die van zichzelf denken een ‘keurige’ - labiodentale - w uit te
spreken is vaak duidelijk een bilabiale hoorbaar. Dat deze klank voorlopig de meest
opvallende medeklinker van het Katwijks zal blijven lijkt een gerechtvaardigde
konklusie.
Vervolgens valt op dat Ki konsekwent hoger skoort dan Ke, dit geldt voor alle
klanken in alle spreekstijlen; Ke gebruikt dus minder Katwijkse varianten dan Ki,
geheel volgens de verwachting. Het verschil tussen beide groepen is wat de
gemiddelde totalen betreft signifikant (p < 0.01). Na meerdere Chi-kwadraat
berekeningen blijkt echter dat dit signifikante verschil veroorzaakt wordt door de
w ; het verschil bij de sk is ook signifikant, maar bij ai en ɔu niet. Wat deze twee
laatste klanken betreft zou het toeval een te grote rol kunnen spelen.
Een in het oog springende afwijking is de lijn van Ke bij de w , daar ligt het
dialektgebruik bij het verhaaltje hoger dan bij de woordenlijst. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat de w een allofoon is, terwijl de andere klanken
verschillende fonemen zijn. De afwijking van de standaardtaal is in niet door
audio-monitoring onevenredig beïnvloed taalgebruik niet opvallend genoeg en Ke
heeft dan ook wat betreft de w een hoger dialektgebruik dan ze zelf denkt. Een
andere verklaring is dat de w zo gestigmatiseerd is, dat wanneer de aandacht wél
hoog is men hem probeert te onderdrukken; vandaar de relatief lage skore bij de
woordenlijst. De sk, althans de s en de k en de ɔu zijn ook in de standaardtaal
voorkomende klanken; die Katwijkse varianten vinden daar steun (‘support’), dit in
tegenstelling tot de ai die het meest van de standaardtaal afwijkt en daar geen steun
vindt. Wel blijkt het zo te zijn dat de sk als klankkombinatie door Ke gestigmatiseerd
wordt (‘sjibbolet’), terwijl Ki daar geen last van heeft. Vandaar waarschijnlijk het
grote verschil tussen Ki en Ke: de eerste groep skoort namelijk bijna drie maal zo
hoog als de tweede: 29,7% tegen 10%.
Hoe de gemiddelde percentages van de klanken per groep verdeeld zijn wanneer
wordt uitgegaan van het aantal informanten dat op zijn minst nog éénmaal de
betreffende Katwijkse klank heeft gerealiseerd, kan worden afgelezen uit de volgende
tabel:
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Tabel 6
Percentage informanten die minimaal één keer de Katwijkse variant
hebben gerealiseerd

w

Ki
w
100

v
100

z
100

gem.
100

sk

75

62,5

75

70,83

ai

75

75

62,5

70,83

ɔu

62,5

50

50

54,17

totale gemiddelde

73,26

w

Ke
w
87,5

v
87,5

z
87,5

gem.
87,5

sk

50

25

0

25

ai

37,5

37,5

37,5

37,5

ɔu

37,5

25

12,5

25

totale gemiddelde

43,75

Wanneer de gemiddelde totalen per klank vergeleken worden met die uit tabel 4
is het mogelijk de volgende konklusies te trekken:
- w : Bij Ki gebruikt iedereen (100%) minstens éénmaal de bilabiale w. Deze variant
werd zelfs in bijna alle mogelijke gevallen (91%) gerealiseerd. Bij Ke is dat 87,5%,
maar nog slechts in 68% van de mogelijke gevallen. Hoewel duidelijk is dat deze
klank zeer sterk bij beide groepen aanwezig is, kan op grond van deze gegevens
gesproken worden van een afname, het zal echter geruime tijd duren voordat deze
klank uit het Katwijks is verdwenen; in elk geval het langst van alle onderzochte
verschijnselen.
- sk: Van Ke heeft 75% niet eenmaal een sk gerealiseerd, terwijl hij bij de 25% die
hem wel realiseerde slechts in 10% van de mogelijke gevallen voorkwam. Bij Ki
skoorde 70,83% een sk. In bijna één derde van de mogelijke gevallen (29,67%)
werd deze variant gerealiseerd. Aangenomen mag worden dat de invloed van het
kontakt met de standaardtaal via het werk groot is en dat deze vorm van het Katwijks
dialekt spoedig verdwenen zal zijn en slechts als reliktvorm zal voorkomen.

Taal en Tongval. Jaargang 36

159
- ai: Ook deze klank is duidelijk op zijn retour. Bij Ki gebruikt - evenals bij de sk 70,83% hem nog minimaal één keer. Deze variant werd in 28% van de mogelijke
gevallen gerealiseerd. Bij Ke is het maar 37,5% die hem minimaal één keer gebruikt
en dan nog slechts in 19,33% van de mogelijke gevallen.
- ɔu: Deze klank komt bij Ki ten opzichte van de andere klanken het minst voor:
54,17% gebruikt hem minstens eenmaal en dan nog slechts in 18% van de mogelijke
gevallen. Bij Ke deelt de ɔu de ‘laatste’ plaats met de sk: hij wordt door 25% minimaal
één keer gerealiseerd en dan nog slechts in 12% van de mogelijke gevallen. De ɔu
komt dus erg weinig voor en het ziet ernaar uit dat hij zeer spoedig verdwenen zal
zijn en evenals de sk nog hooguit als reliktvorm zal voorkomen.

Konklusies.
Op de vraag of een intensief kontakt met standaardtaal via het werk van invloed is
op het gebruik van en de houding ten opzichte van het Katwijkse dialekt, voor zover
gebruikt in de familiaire sfeer, kan een bevestigend antwoord worden gegeven. De
resultaten tonen aan dat er een signifikant verschil bestaat tussen Ki - de groep die
binnen de gemeente Katwijk aan Zee werkt - en Ke - de groep die buiten de
gemeente werkt - met betrekking tot het dialektgebruik in de alledaagse omgang.
Bij alle onderdelen van het onderzoek is konsekwent waar te nemen dat Ke minder
dialekt gebruikt dan Ki en dat doorgaans de houding van Ki negatiever is ten opzichte
van het veranderen van het dialekt dan Ke. Als ervan uitgegaan kan worden dat het
zogenaamde moderniseringsproces zich voortzet, hetgeen op grond van
sociaal-demografische gegevens aannemelijk is, waarbij Katwijk aan Zee steeds
meer een geïntegreerd onderdeel van de Randstad wordt, kan gesteld worden dat
het typisch Katwijkse dialekt, oorspronkelijk de taal van de gesloten gemeenschap
der vissers, spoedig verdwenen zal zijn.

Konsekwenties.
- de plaats waar iemand werkt is van invloed op zijn taalgebruik. Het verdient
aanbeveling met dit kriterium rekening te houden bij het selekteren van informanten
voor onderzoek.
- naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal de hypothese van Labov,
dat na het twintigste levensjaar het taalgebruik van iemand nauwelijks meer verandert
- veelvuldig gebruikt als argument bij dialektonderzoek in apparant time - nog
voorzichtiger moeten worden gehanteerd.
Alfred WALD.
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Eindnoten:
1 Met dank aan het CBS (Voorburg).
2 Zie voor een studie over monitoring met betrekking tot dialekt-standaardtaal situaties Hagen
1981.
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*

t-Deletie in het zuiden van de provincie Utrecht
Samenvatting.

Uit een onderzoek in negen dorpen in het zuiden van de provincie Utrecht, waarbij
in elk dorp zes informanten hun diensten aanboden, blijkt dat het gebied zich bevindt
in een overgangsfase tussen een situatie waarin 2/3 van de slot-t's weggelaten
wordt naar een situatie waarin 1/3 wordt weggelaten. Bij deelwoorduitgangen en
niet-werkwoorduitgangen is dat proces al geruime tijd voltooid; bij uitgangen van
de 3de persoon enkelvoud o.t.t. zijn er tekenen dat de vrouwen in het westen van
het gebied als eersten de overgang gemaakt hebben.

1. Inleiding.
Het is een bekend feit dat in een groot deel van het midden van ons land de slot-t
niet uitgesproken wordt, in het bijzonder na een plosieve of fricatieve medeklinker
(Zie Van Veen, 1966). De grenzen van dat gebied zijn, voor zover valt na te gaan,
nooit nauwkeurig vastgesteld. Een redelijke indruk ervan is wel te krijgen uit de
verschillende delen van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen; bestudering van
bijvoorbeeld de kaarten 14 (het woord geweest aan het einde van een zin) van die
atlassen levert het beeld op van een min of meer aaneengesloten gebied dat bestaat
uit de volgende delen:
1. het Zuid-Oosten van de provincie Utrecht, d.w.z. een gebied begrensd door de
Kromme Rijn en een lijn die ten westen van de stad Utrecht pal naar het zuiden
loopt;
2. een deel begrensd door de lijn Vianen-Tiel, de Waal, de Duitse grens tot
Gendringen, de Oude IJssel tot aan de IJssel, het zuidelijk deel van de IJssel, en
de Rijn van Arnhem tot Wijk bij Duurstede; hierbij dient te worden aangetekend dat
t-deletie ook de regel is in de zuidelijke rand van de Veluwe, zodat de Rijn geen
duidelijke grens vormt.
De gegevens in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen zijn uit de aard der zaak
beperkt (één informant per dorp of stad) en zijn waarschijnlijk enigszins verouderd
omdat de in de jaren vijftig gebruikte infor-
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manten toen al oud waren en niet zonder meer representatief geacht kunnen worden
voor het huidige spraakgebruik.
Het leek ons daarom zinvol een poging te doen om de tegenwoordige grenzen
van een deel van het t-deletie gebied te bepalen, uitgaande van de hierboven
beschreven grenzen. We kozen daarvoor het zuidelijke deel van de provincie Utrecht.
Fig. 1 is een kaartje van dit gebied; de onderstreepte plaatsnamen geven de plaatsen
aan die door ons zijn onderzocht.
Onder de plaatsen die in de Reeks vermeld worden (Van Oyen, 1968) staan de
percentages t-deletie op het totale aantal gevallen; het totale aantal was meestal
negen, opgebouwd uit de antwoorden op de kaarten 14, 21, 23, 25, 32, 73, 120,
122 en 144.

KAART 1.
Het onderzochte gebied, met daarin de percentages t-deletie berekend op basis van Van
Oyen (1968). De gestreepte lijnen palen globaal een gebied af waarbinnen de t-deletie hoger
ligt dan 50%.

Krt. 1 handhaaft het hierboven geschetste beeld: de Kromme Rijn en een
noord-zuid lijn ten westen van de stad Utrecht lijken de belang-
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rijkste grenzen te zijn; op de kaart is dat gestileerd weergegeven door twee
gestreepte lijnen waarbinnen alle percentages hoger dan 50% vallen.
Uit eerder onderzoek naar t-deletie in de stad Utrecht (Schouten, 1982) was
gebleken dat leeftijd en geslacht van de informanten veel kunnen uitmaken; om die
reden besloten we om per dorp drie generaties mannen en vrouwen in ons onderzoek
te betrekken. Omdat jongere mensen en vrouwen geacht worden minder dialect te
spreken dan resp. oudere mensen en mannen, verwachtten we minder t-deletie
met afnemende leeftijd en minder t-deletie bij vrouwen, hoewel daar bij ons
onderzoek in de stad Utrecht niet veel van gebleken was. Verder leek het ons zinnig
om alleen naar de door een plosief of fricatief voorafgegane t te kijken, omdat na
andere klanken betrekkelijk weinig deletie voorkomt. De in Schouten (1982)
gehanteerde indeling naar de op de t volgende klank, d.w.z. medeklinker, klinker of
pauze, leverde alleen de voorspelbare informatie op dat t-deletie het meest voorkomt
voor een medeklinker en werd daarom in het huidige onderzoek buiten beschouwing
gelaten.
Een morfologische indeling bleek in 1982 wel van belang te zijn: het belangrijkste
verschil tussen schoolkinderen en ouderen lag bij de uitgangs-t van voltooid
deelwoorden, en het lag dus voor de hand om ook in de provincie een dergelijk
verschil te verwachten. De gevonden t-deletie gevallen werden daarom ingedeeld
naar deelwoorduitgangen, persoonsvormuitgangen, (3de persoon enkelvoud,
onvoltooid tegenwoordige tijd) en geen werkwoorduitgangen.
Kort samengevat was het doel van het hieronder te beschrijven onderzoek dus
om, voor zover de beperkte tijd en mankracht het toelieten, de tegenwoordige
distributie van de t-deletie in de provincie Utrecht vast te stellen, zowel geografisch
als naar geslacht en leeftijd van de informanten en naar de morfologische functie
van de slot-t.

2. Methode.
a. Veldwerkers en opnameplaatsen.
Het onderzoek werd verricht door zes studenten Engels aan de Rijksuniversiteit
Utrecht als onderdeel van een doctoraal - cursus dialectologie. Twee studenten
namen telkens drie dorpen voor hun rekening, zodat in totaal negen dorpen
onderzocht konden worden. Elk tweetal zocht twee dorpen uit die aan weerszijden
1
van de hypothetische t-deletiegrens lagen, en een dorp daar tussen in .
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b. Informanten.
De opzet was om in elk dorp drie echtparen als informanten te kiezen: een echtpaar
van tussen de 20 en de 30, een echtpaar van tussen de 40 en de 50, en een echtpaar
van boven de 60. De informanten moesten in het betreffende dorp geboren zijn en
er hun hele leven hebben doorgebracht. Achteraf bleek van de vrouwen in Benschop
dat één van hen in Vreeswijk en één van hen in Linschoten was geboren; in beide
gevallen was echter het grootste deel van het leven in Benschop doorgebracht.
De meeste mannen hadden agrarische beroepen; de meeste vrouwen waren
huisvrouw.

c. Opnameprocedure.
Nadat meegedeeld was dat het om een dialect-onderzoek ging, werd elk
informantenechtpaar verzocht om drie kwartier lang zo gewoon mogelijk met elkaar
te praten; het resulterende gesprek werd op de band opgenomen. In de meeste
gevallen moesten de veldwerkers regelmatig ingrijpen om het gesprek gaande te
houden, maar een geforceerde situatie ontstond eigelijk nooit. De zichtbare
aanwezigheid van de microfoon werd vrijwel altijd alleen aan het begin als hinderlijk
ervaren.
Niet altijd kon voorkomen worden dat één van de twee echtelieden het gesprek
domineerde; als gevolg daarvan kon niet bij elke informant het vereiste aantal wel
of niet gedeleerde slot-t's binnengehaald worden.
Aan de ongedwongenheid van de gesprekken werd niet in de laatste plaats
bijgedragen door de gulle gastvrijheid van de informanten, als de achterdocht m.b.t.
mogelijke commerciële of evangeliserende bedoelingen van de veldwerkers eenmaal
verdwenen was.

d. Telling.
Aan de hand van de bandopnamen telden de veldwerkers bij elk van de informanten
de eerste 50 gevallen waarin een t na een plosief of fricatief aan het eind van een
woord wel of niet werd weggelaten. Twijfelgevallen werden niet meegeteld; daaronder
vielen ook gevallen waarin de slot-t zonder pauze werd gevolgd door een t of een
d aan het begin van het volgende woord.
Per informant werden de genoteerde gevallen onderverdeeld naar de
morfologische categorieën deelwoorduitgang, persoonsvormuitgang en de
‘restcategorie’ geen uitgang, en werden deletiepercentages berekend.
De veldwerkers controleerden eikaars transcripties en tellingen.
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3. Resultaten en discussie.
a. Geografisch.
De totale deletiepercentages per dorp staan weergegeven op Krt. 2; hierbij moet
worden aangetekend dat in Langbroek slechts drie informanten deelnamen: een
echtpaar van middelbare leeftijd en een oudere vrouw. Per dorp werden eenvoudig
alle weggelaten slot-t's uitgedrukt als een percentage van alle weggelaten plus alle
niet weggelaten slot-t's.
Een rechtstreekse vergelijking van Krt. 2 met Krt. 1 is niet goed mogelijk, omdat
in Krt. 1 alleen oudere mannen en vrouwen optreden, terwijl Krt. 2 is samengesteld
uit drie generaties mannen en vrouwen.

KAART 2.
De totale deletiepercentages per dorp uit het voorliggende onderzoek.

Van het totaalbeeld van Krt. 1 blijft echter niet bijzonder veel over: in Vreeswijk en
Houten blijkt de t-deletie sterk te zijn afgenomen, terwijl in De Bilt veel meer
gedeleerd wordt dan voorheen. Hoe het ook zij, als de Kromme Rijn ooit
daadwerkelijk heeft gefungeerd als begrenzing van
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het t-deletie gebied, dan is dat tegenwoordig niet meer het geval; hetzelfde lijkt te
gelden voor een noord-zuid lijn ten westen van de stad Utrecht.
De toename in De Bilt zou het gevolg kunnen zijn van het zeer nauwe
tegenwoordig kontakt tussen dat dorp en de stad Utrecht. Als we om deze reden
De Bilt even buiten beschouwing laten, dan lijkt de t-deletie zich in hoofdzaak
teruggetrokken te hebben op een wigvormig gebied ten zuidoosten van de stad
Utrecht. Het zou interessant zijn om te zien hoe ver die wig zich naar het westen
voortzet en hoe breed hij ongeveer is; daarvoor zouden echter opnamen in Vleuten,
De Meern, Harmelen, en in Zeist, Soest, Soesterberg, Driebergen nodig zijn, en die
zijn op dit moment niet voorhanden.

b. Morfologisch en naar geslacht, per dorp.
De Kaarten 3, 4 en 5 geven de deletiepercentages weer van resp. de deelwoorden,
de persoonsvormen en de rest, uitgesplitst naar het geslacht

KAART 3.
Deletiepercentages van voltooid-deelwoord-uitgangen, apart voor mannen (m) en vrouwen
(v).
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van de informanten. In elk van de kaartjes zijn enkele gestreepte lijnen getrokken
tussen gedeelten met relatief veel en gedeelten met relatief weinig t-deletie. In een
aantal gevallen moesten aparte lijnen voor mannen en vrouwen getrokken worden;
de lijn in Krt. 4 (persoonsvormen) heeft alleen betrekking op vrouwen en laat de
uitzonderlijke positie van de mannen in Benschop buiten beschouwing.

KAART 4.
Als kaart 3, voor uitgangen van de 3de persoon enkelvoud, onvoltooid tegenwoordige tijd.

Het meest opvallende aspect van de Kaarten 3, 4 en 5 is dat er drie verschillende
grenzen te trekken zijn: die voor de persoonsvormen ligt verder naar het westen
dan die voor de deelwoorden, terwijl de grens voor de restcategorie weer meer naar
het oosten ligt. Het lijkt er dus op dat de t-deletie in oostelijke richting wordt
teruggedrongen, maar het sterkst standhoudt in de persoonsvormen: alleen de
vrouwen in Montfoort en Vreeswijk spreken de slot-t in persoonsvormen meestal
uit, evenals de mannen in Benschop, in welk dorp een zeer opmerkelijke
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KAART 5.
Als kaart 3, voor niet-werkwoorduitgangen.

omkering van het gebruikelijke man-vrouw patroon te constateren valt. Een verklaring
voor dit verschijnsel in Benschop hebben we niet, behalve wellicht de gebruikelijke
verklaring dat wij door toeval niet-representatieve mannen en vrouwen in onze
steekproef hebben opgenomen.
Bij de deelwoorden (Krt. 3) valt verder op het enorme verschil tussen de vrouwen
en de mannen in Vreeswijk. Dit kan uiteraard weer op toeval berusten, maar de
kans bestaat dat we hier op een typisch overgangsgebied gestuit zijn waar de
vrouwen aan het hoofd staan van een beweging in de richting van de standaardtaal
(zie Chambers en Trudgill, 1980). In Montfoort en Benschop zijn de mannen hun
vrouwen al gevolgd met betrekking tot de deelwoorden, maar in Montfoort nog niet
met betrekking tot de persoonsvormen. Waarom de Benschopse mannen bij de
persoonsvormen het voortouw zouden nemen is, het zij nogmaals gezegd,
onverklaarbaar: mannen houden dialectvormen doorgaans langer vast dan vrouwen.

Taal en Tongval. Jaargang 36

170
De betrouwbaarheid van al deze beschouwingen is in dit stadium onmogelijk vast
te stellen: de steekproeven per dorp zijn te klein voor een zinvolle statistische
analyse. Het naar voren tredende patroon is echter vrij suggestief, en vooral het
grote verschil tussen De Bilt en Bunnik bij de deelwoorden, maar niet of veel minder
bij de persoonsvormen en de rest, lijkt moeilijk aan het toeval toe te schrijven en
suggereert dat de verandering in de richting van minder t-deletie De Bilt reeds heeft
bereikt, maar Bunnik nog niet. Of de vrouwen in De Bilt hiermee hun mannen zijn
voorafgegaan is niet na te gaan; alleen een onderzoek onder verschillende generaties
vrouwen en mannen in De Bilt zou daarover aanwijzing kunnen geven. In ons
onderzoek zijn de verschillende generaties door slechts één persoon
vertegenwoordigd en het heeft dan ook geen zin in ons materiaal naar dergelijke
tendensen te zoeken. De zaak verandert echter zodra we de geografische dimensie
loslaten; beschouwen we ons gebied als één geheel, zoals we zullen doen in de
volgende paragraaf, dan is het wel mogelijk zinvolle dingen te zeggen over de
verschillen in leeftijd en geslacht.
Het algehele beeld dat ontstaat uit de Kaarten 3, 4 en 5 is dus dat bij de
deelwoorden t-deletie nog stand houdt in en ten oosten van Bunnik en Schalkwijk
en verder nog bij de Vreeswijkse mannen; dat dezelfde grens ook getrokken kan
worden voor de niet-werkwoorduitgangen, maar dan hoofdzakelijk bij de mannen;
en dat voor wat betreft de persoonsvormen de meest westelijk wonende vrouwen
zijn begonnen aan een verandering naar de standaardtaal toe. Een andere
interpretatie zou kunnen zijn dat de t-deletie aan het verdwijnen is in deelwoorden
en niet werkwoords-vormen, maar zich juist versterkt in de persoonsvormen; in het
laatste geval nemen de mannen in Vreeswijk en Montfoort het voortouw bij een
verandering weg van de standaardtaal. Voor de eerste interpretatie pleit het hoge
deletie-percentage (89%) in Vreeswijk in Krt. 1 (met hun huidige 26% bij de
persoonsvormen wijken de vrouwen daarvan sterk af en lijken dus in beweging te
zijn); voor de tweede interpretatie pleit het lage oorspronkelijke percentage (11%)
in Montfoort in Krt. 1, waarvan de mannen in dit onderzoek sterk afwijken (68%).
Wat er precies aan de hand is blijft dus onduidelijk; bovendien blijft Benschop roet
in het eten gooien.

c. Naar leeftijd en geslacht.
In tabel I staan de percentages aan t-deletie over alle negen dorpen, uitgesplitst
naar leeftijd, geslacht, en morfologische functie.
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TABEL I
Percentages t-deletie over alle 9 dorpen, uitgespitst naar leeftijd, geslacht, en morfologische
functie. De haken met pijlen verbinden de percentages die significant van elkaar verschillen
of die net niet significant van elkaar verschillen; de cijfers bij de haken geven de nivo's aan
waarop de verschillen significant waren - 5 betekent 5% (p < 0.05) 1 betekent 1% (p < 0.01)
en > 5 betekent net niet significant op het 5% niveau.

Op elke tweede regel zijn de mannen en vrouwen gecombineerd (omdat de
aantallen waarover de percentages berekend werden meestal niet gelijk waren, zijn
de percentages over mannen plus vrouwen meestal niet gelijk aan het gemiddelde
van de percentages voor mannen en vrouwen apart). Elk percentage staat voor
negen of acht mannelijke of vrouwelijke informanten. De onderste regel geeft de
totale deletie-percentages aan voor elk van de morfologische categorieën, ongeacht
leeftijd, en de rechterkolom doet hetzelfde voor de leeftijdscatagorieën, ongeacht
de morfologische onderverdeling. Met behulp van een chi-kwadraat test is nagegaan
welke percentages significant van elkaar verschilden; de haken met pijlen verbinden
telkens twee getallen waarvoor dat inderdaad het geval was, of (in de onderste
regel) bijna het geval was. In alle andere gevallen waren de verschillen verre van
significant. Het significantie-nivo wordt aangegeven door de cijfers naast de haken
(zie tabelbijschrift). De significantie werd overigens alleen berekend voor de
verschillen tussen die percentages waaraan verschillende informanten ten grondslag
lagen.
Uit de tabel blijkt duidelijk dat de drie generaties en de twee geslachten hetzelfde
gedrag vertoonden t.o.v. de persoonsvormen; over het hele zuiden van de provincie
Utrecht genomen is de t-deletie hoog, en wel
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rond 65%. Bij de deelwoorden en de restcategorie ligt het duidelijk anders: hier zijn
er geen verschillen tussen de twee jongere generaties, maar wel tussen elk van de
twee jongere generaties en de oudere generatie (de grotere significantie in de
restcategorie vindt waarschijnlijk haar oorsprong in het grotere aantal gevallen).
Verder geeft de onderste regel een aanwijzing dat de vrouwen minder t's weglaten
dan de mannen bij de deelwoorden en de restcategorie, maar niet bij de
persoonsvormen.
De indrukken die we gekregen hadden op basis van de Kaarten 3, 4 en 5 worden
hier bevestigd: bij de persoonsvorm-uitgangen gebeurt er weinig en handhaaft de
t-deletie zich (nog), maar bij de deelwoord-uitgangen en de overige slot-t's zien we
dat alleen de oudste generatie nog veel deleert. Ook is het zo dat, behalve bij de
persoonsvormen, de vrouwen significant minder deleren dan de mannen.

4. Conclusie.
In het onderzochte gebied is de t-deletie duidelijk op de terugtocht. Afgezien van
het feit dat vrouwen minder t-deletie aan de dag leggen dan mannen (hetgeen op
een stabiele situatie zou kunnen wijzen), spreken mensen van onder de 60 de slot-t
na een plosief of een fricatief significant vaker uit dan mensen van boven de 60. Bij
de persoonsvorm-uitgangen is er echter geen significant verschil tussen de
leeftijdscategorieën. Dit kan betekenen dat het proces van afnemende t-deletie halt
heeft gehouden voor de persoonsvormen, maar het kan ook betekenen dat de
persoonsvormen, om wat voor reden dan ook, het laatst aan de beurt komen. Wij
neigen tot de tweede interpretatie, en wel op grond van het gevondene in Krt. 4: in
Montfoort en Vreeswijk lijken de vrouwen al overstag te zijn en het is best mogelijk
dat de mannen in de toekomst zullen volgen, evenals de vrouwen in meer oostelijk
gelegen dorpen.
Het ziet er naar uit dat er een nieuwe stabiele situatie aan het ontstaan is, waarin
ruim een derde van de slot-t's weggelaten wordt; de belangrijkste aanwijzing hiervoor
is dat dat het deletie-nivo van de twee jongste generaties in ons onderzoek is. We
zouden dan ook willen voorspellen dat over enkele decennia de t-deletie bij
persoonsvormen van twee-derde tot een-derde gedaald zal zijn.
Dit onderzoek laat een aantal vragen open. De belangrijkste daarvan is: waarom
is t-deletie in persoonsvorm-uitgangen het hardnekkigst? Een antwoord op deze
vraag zou een bouwsteen kunnen zijn voor een theorie over taalverandering. Andere
interessante vragen zijn meer puur dialectkundig van aard. Zo zouden wij graag
willen weten of de t-deletie ook
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vanuit het oosten teruggedrongen wordt, hoe het er pal ten westen van de stad
Utrecht uitziet, en waarom het gebruikelijke man-vrouw patroon in Benschop
doorbroken wordt.
M.E.H. SCHOUTEN,
Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor Engelse Taal- en Letterkunde en Fonetisch
Instituut.
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Eindnoten:
* Met veel dank aan Arnold Augustijn, Hans den Dulk, Elsbeth Niessen, Karin Teeuwen, Margriet
Visser en Margriet van der Weide voor het veldwerk en de transcripties.
1 - Margriet van de Weide en Hans den Dulk: Schalkwijk, Cothen en Langbroek;
- Elsbeth Niessen en Karin Teeuwen: Houten, Bunnik en De Bilt;
- Margriet Visser en Arnold Augustijn: Vreeswijk, Benschop en Montfoort.
De bereidheid van de inwoners om als informant op te treden verschilde sterk van dorp tot dorp;
alleen in het streng-protestantse Langbroek bleken de problemen uiteindelijk onoverkomelijk en
slaagden we er niet in informanten in alle categorieën te krijgen.
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Leuvens tu mo ət
Onder de woorden die de tweede hooisnede (Frans: regain) aanduiden, hebben de
1
Oost-Vlaamse en Brabantse dialecten het lexeem toemaat (soms toemaart)
geselecteerd, terwijl de elders gebruikelijke vormen eimat / am(m)at / em(m)at (Frans
Vlaanderen en het westen van West-Vlaanderen), nagars / nagers / naargars /
naargers (West-Vlaanderen, en gedeeltelijk in Antwerpen en Limburg), nama(a)t
(sporadisch in West-Vlaanderen), grommet (Maasland) of achtermade (Belgisch
Limburg) zijn, ofwel een samengestelde uitdrukking met het rangtelwoord tweede
2
(tweede beet / tweede gras / tweede gars / tweede scheut / tweede snee) . In het
volgende willen we enkele korte en preciese informaties, van morfologische,
sociosemantische en fonetische aard, geven als aanvulling en/of correctie bij de
bestaande bronnen i.v.m. het Leuvense woord voor ‘toemaat’.
3
Het Leuvense tu mo
t , als aanduiding van de tweede hooisnede, is, in
tegenstelling met de informatie gegeven door GOEMANS (1954: 419) niet vrouwelijk,
4
maar mannelijk , zoals blijkt uit de vorm van het definiet lidwoord voor het substantief
dən tu mo t.
Wat het woordgebruik betreft, dient er op gewezen te worden dat tu mo ət een
frekwent gebruikte term was en is in de landbouwmiddens van Leuven en omstreken.
Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat op het einde van de vorige eeuw en
in het begin van deze eeuw, in de ganse Dijle-vallei - toen eigendom van de hertog
van Arenberg - hooi werd gewonnen. Volgens een oud gebruik, liet de hertog het
hooien aannemen door een vrij omvangrijke groep van dagloners (meestal kleine
boeren uit de streek, die in de periode van de tweede snede, rond half september,
minder werk hadden). Het hooi van de tweede snede, minder geschikt voor de
veevoeding, werd vooral verkocht aan de plaatselijke hoveniers die er hun witloofof bietenputten mee bedekten, of aan stedelingen voor de voeding en het onderhoud
van paarden.
Wat het fonetische aspect betreft, hier moet men vanuit een synchroon standpunt
er op wijzen dat de eerste syllabe van tu mo
t duidelijk verschilt van de eerste
syllabe (met glide en meer open vokaal) in toenaam, toedoen, toetrekken, toeduwen
5
tœ
. Helaas wordt dit verschil in de dialect-woordenboeken over het hoofd gezien,
hetzij ten gevolge van een
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exclusief gebruik van de standaardspelling (of een gestandardiseerde spelling),
hetzij als gevolg van een gebrekkige fonetische notatie. De tweede component van
het Leuvense woord voor ‘toemaat’ is mo
t, en kan, vanuit onze kennis van de
fonetische ontwikkeling van het Leuvens, teruggevoerd worden op onderliggende
o

o

aart / aard (cf. Leuvens taart to ət, vaart vo ət, baard bo ət), of op aat / aad
(cf. Leuvens laat lo ət, zaad zo t). Een groot gedeelte van de hierboven vermelde
vormen in andere Vlaamse dialecten, waar een -r- voor de finale t voorkomt, geeft
geen uitsluitsel hieromtrent.
Vanuit diachroon standpunt is het echter duidelijk dat we voor het woord tu mo ət
o
een onderliggend aat / aad moeten voorstellen: het is een afleiding van de stam
voor ‘maaien’ (Indo-Europese wortel *mē/met), met een deverbaal suffix
(Indo-Europees -t + vocaal). Het woord is dus volledig parallel met zaad (van zaaien;
6
cf. Germaans *sêða / sêði), en draad (van draaien; cf. *prêðu) . Het deverbatief
-maat kan vergeleken worden met het Griekse ἄμητος (ἀμάω) en betekent ‘het
gemaaide’, ‘wat gemaaid is’ (cf. Oudhoogduits mɑ̄d; Middelhoogduits mɑ̄t / mɑ̄d en
7
mannemɑ̄t; Modern Duits mahd; Angelsaksisch mœ̄ð) .
P. SWIGGERS
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
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H. KRAHE, W. MEID (1967): Germanische Sprachwissenschaft. Band III:
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P. SWIGGERS (1984): ‘On underlying /NG/ in Dutch. Evidence from dialects’.
Leuvense Bijdragen (te verschijnen).
J.F. TUERLINCKX (1886): Bijdrage tot een Hagelandsch idioticon. Gent: A. Hoste.

Eindnoten:
1 Volgende vormen worden voor Oost-Vlaanderen genoteerd in DEVOS-RYCKEBOER 1979: 121:
toemoeərt, toemoeət, toemòòət, toemòòət(ə), toemòòt, toemot, toemòòrt, tomərt, tomòòt. Voor
gegevens over Brabantse en Antwerpse dialecten, zie SCHUERMANS 1865-1870: 730-731,
TUERLINCKX 1886: 626, RUTTEN 1890: 233, CORNELISSEN-VERVLIET 1903: 1247, GOOSSENAERTS
1956-1958: 756, telkens s.v. toemaat.
2 Deze laatste vormen komen voor in West-Vlaanderen en Limburg, soms als doublure van één
van de reeds genoemde namen voor de tweede snede. Voor een inventaris van de verschillende
vormen met localisatie, zie het mooie artikel van GROOTAERS 1929; cf. ook DEVOS-RYCKEBOER
1979: 120-121.
3 Onder mijn informanten wil ik hier graag Emmanuel en Celine Denruyter (afkomstig uit
Oud-Heverlee) bedanken voor hun zeer volledige informatie over het maaien van het nagras en
het gebruik van de toemaat in het Leuvense.
4 Het woord tu mo ət is in alle dialecten rond Leuven duidelijk mannelijk. SCHUERMANS
1865-1870: 730 vermeldt: ‘v., doch in Br.: m.’. Cf. ook RUTTEN 1890: 233, en GOOSSENAERTS
1956-1958: 756.
5 De hier gegeven fonetische notatie van Leuvens materiaal wijkt sterk af van die welke men vindt
in GOEMANS 1936 en 1954; deze laatste is weinig betrouwbaar (de hier voorgestelde notatie
vindt men grotendeels ook in SWIGGERS 1984).
6 In verband met de ontwikkeling van de suffixen *-tu en *-ti (nomina actionis) in de Germaanse
talen, zie KRAHE-MEID 1967: 153-157.
7 Zie o.a. GRIMM 1885: col. 1449; voor het Nederlands vindt men de nodige historische informatie
in FRANCK-VAN WIJCK-VAN HAERINGEN 1949: 405 en supplement, p. 106; de auteurs stellen, ten
onrechte, een Indo-Europese wortel *amê voorop.
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Bij een volksetymologie van L. Lievevrouw-Coopman
Gents wagelwater ‘Jenever’.
In zijn Gents Woordenboek, Deel II, V-W (1954), vermeldt Lodewijk
Lievevrouw-Coopman een lemma waggelwater met de betekenis ‘jenever’, dat hij
voorziet van een sterretje. Dat is bij hem de aanduiding dat het woord een ‘specifiek
Gents woord’ is, dat ‘in het Nederlands Woordenboek (Van Dale, ed. 1924)’ niet
voorkomt. Het citaat dat bij het lemma hoort, luidt als volgt:
Ik zey vrouwken ik moet smeêren,
Twagel-water doet veel teêren.
Geeft my 't eeten agter een
Maer zy sliep alzoo het scheen, Liederboek 16 (1850).

Met Liederboek is bedoeld een verzameling ‘Liederen en aantekeningen, verzameld
door Calliou’, een handschrift dat Lievevrouw dateert ‘1838-1850’.
Het jaar 1850 is een terminus post quem non, maar het woord moet veel ouder
zijn. Veel ouder omdat de Vlaamse idiotica (Schuermans [1865-1875], De Bo [1873],
Teirlinck III [1921-1924]) het woord in de vorm wagel niet kennen en ook omdat
Lievevrouw, die in 1862 geboren werd, wagel evenmin kende en het nodig vond
wagelwater volksetymologisch tot waggelwater om te spellen. Daarmee bracht hij
het in verband met zijn lemmata waggeleere ‘die al waggelende gaat; niet vast op
zijn beenen staat’ en waggelen met het citaat ‘dat sij haer in den uijttersten graet
debaucheerde in den dranck soodaniglijck dat sij al waechelende ginck op de straete’,
Crim. Proc. (1787).
Dat er inderdaad moet staan wat er staat, t.w. wagelwater, blijkt uit het 16de-eeuwse
rederijkersgedicht ‘Van den Waghen van Ronsen’, overgeleverd in Hs. K.B. Brussel
19589, door Willem de Vreese gedateerd ± 1700, maar waarschijnlijk toch wel in
de 17de eeuw geschreven. De eerste helft van strofe 4 luidt daar namelijk als volgt:
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Ons waeghens sijn met bier en wijn
toeback en snuijf gelaeijen
met walghel en anijs
dat sal den cop doen craeijen
van menich viesen grieck
die ergher sijn als ick
van de ronsche quinten sieck.

Walghel is daar duidelijk een schrijffout voor waghel en anijs staat voor wat Dodoens,
Cruydt-Boeck 518 a (1608) anijswater noemt, drank van op anijszaad getrokken
brandewijn. Wagel is jenever die over de bessen van de jeneverboom (Juniperus
communis L.) gedestilleerd is. In het kleine liedboekje De nieuwe Vlissingsche
Tydkorter, of verbeterd Snaakje, waarvan de 7de druk tussen 1729 en 1780 te
Middelburg en de 9de tussen 1801 en 1810 te Amsterdam werd gedrukt, waarin
het lied ook is opgenomen, staat in de corresponderende strofe 6 wagen en an(n)ijs,
wat erop wijst dat de drukker geen raad heeft geweten met een hem onbekend
woord wagel, maar bovendien ook dat in zijn ‘Vorlage’ niet walghel maar waghel
moet hebben gestaan.
In hetzelfde lied ‘Van den Waghen van Ronsen’ zoals het overgeleverd is in het
handschrift Letterkunde Leiden 2156 (1ste helft 17de e.) staat in de
corresponderende strofe 8 niet waghel en anijs maar waggeleer en anijs. Rob
Tempelaars (Leiden) identificeerde waggeleer met waggeler dat hij aantrof in De
Volmaakte Geldersche Keuken-Meyd 2, 42 (1761) in de vorm Waggelerbessen
naast Wagholder-bessen (1, 172). De Bo, Kruidwoordenboek (1880) heeft wachtel.
Volgens Schuermans (1865-1870) heet de jeneverboom te Maastricht wachelteer.
Vgl. ook hd. Wacholder. De gewone Oostnederlandse vorm is wakel, ook wel waoge.
H. Heukels, Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten (Amsterdam,
1907, 130) vermeldt wachele voor Limburg en wachelder voor Zuid-Limburg en
Brabant beoosten Tilburg.
Ik moet smeeren moet in de context betekenen ‘ik moet schransen, smullen’.
Lievevrouw-Coopman heeft weliswaar geen lemma smeeren, maar onder smirren,
met een verwarrende ‘geminaat’, vindt men als betekenis 2) ‘goede sier maken,
smullen’. In die zin is smeren, blijkens het WNT XIV, 2131, vroeger ook in het
Noorden in gebruik geweest.
Warmond, sept. 1984
F. DE TOLLENAERE
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Verhandelingen en scripties in verband met de Nederlandse
dialectologie, 1981 en 1982
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vergentsing. R.U. Gent.
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Blankenberge. R.U. Gent. 1981.
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Zoeklicht’. K.U. Leuven. 1982.
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J.M. van Gavere: Fonologische kenmerken van het Sint-Niklaas, geplaatst in
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D. Goorden: Gebruik en norm in het Nederlands bij de jeugd in Essen en
Kalmthout. K.U. Leuven. 1981.
E. Guldentops: Als kleuters vertellen. Een verkennend psycho-linguïstisch
kindertaalonderzoek naar enkele aspekten van het taalgebruik van vijfjarige
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Boekbespreking
't Witte peerd. Verhalen en gedichten uut Oostnederland. Uitgeverij
Rabeling, Doesburg, 1984.
Aloys Terbille, Spoor van Lieden allevedan. Uitgever Wim van Keulen,
Zelhem 1983.
In het voorwoord van 't Witte peerd schrijft Herman Korteling dat de room van het
schrijven in dialect van Twente, Salland, Oost-Veluwe, Achterhoek en Liemers erin
is opgenomen. Dit is de mening van iemand die ook, maar niet alleen, in dialect
schrijft. En hij is zeker niet de eerste de beste; zijn eigen bundel 't Rottenhuis', waarin
verhalen in Deventer dialect zijn verzameld, hoort ook tot die room.
Het begrip literatuur is iets wonderlijks. Een objectieve maatstaf ervoor bestaat
niet. Of je iets literatuur vindt, hangt af van onderwerp en vorm, maar die twee samen
maken nog geen literatuur; er moet ook een mens zijn die als klankbord fungeert.
Daarom volsta ik met te zeggen dat ik getroffen ben door verhalen en gedichten
uit de beide bundels die in de titel zijn vermeld. En ik denk dat de oorzaak daarvan
is dat ze niet anekdotisch zijn, dat ze spreken in een taal die gedachten en gevoelens
overdraagt op een wijze die boven de behandelde onderwerpen uitgaat, die een
wereld achter de zogenaamde werkelijkheid laat voelen.
Een voorbeeld is het titelverhaal van 't Witte peerd door Bernard Engelbarts, over
de fantasie van een jongen en het ongeloof van zijn omgeving. Een kort verhaal dat
de kloof tussen de dromen van een kind en de nuchterheid van volwassenen voelbaar
maakt. Ook andere schrijvers en dichters hebben de wereld achter de werkelijkheid
uitgebeeld, de dromen en angsten die we kunnen herkennen. Ik noem enkele namen
van schrijvers die mij hebben getroffen: A.J. de Weerd, Henk Krosenbrink, Ton
Kolkman, maar er zijn er meer, en een andere voorkeur is evengoed denkbaar.
Korteling schreef ook: ‘Ik denke zo dat zelfs de meeste lèzers... allene mäör dat
van hun plaatse en streek lèèst en wieders de rest deurkiekt’. Ik verwacht dat vele
van deze verhalen en gedichten meer lezers zullen boeien dan alleen die uit eigen
plaats of streek, omdat de gebeurtenissen niet of niet alleen aan die eigen plaats
gebonden zijn. Maar wie de klank van de taal kan horen, innerlijk of met zijn oren,
zal het verhaal of het gedicht nog sterker ondergaan. Elke taal is rijker door klank
en melodie; dat valt meer op als het verschil met de eigen taal groter is. En vooral
de dialecten aan weerszijden van de oostgrens, zoals dat van Vreden, klinken heel
anders dan Hollands of wat voor Nederlands moet doorgaan. Het lijkt wel of de stilte
stiller is.
Dit treft vooral in Spoor van Lieden allevedan, spoor van lijden steeds maar door.
Een dichter uit Vreden (vlak over de grens op de hoogte van Groenlo) heeft
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in deze bundel zijn schaamte en verdriet over het lijden van de Joden vlak voor en
in de tweede wereldoorlog verwoord. Een versje dat de kinderen, vóór die oorlog
zonder nadenken, Joden achterna jouwden, was zijn uitgangspunt.
Jödde, Jödde, Jule
stäk den Kopp inne Kuhle,
stäk den Kopp in' Mostertpott.
(*)

De dichter, Aloys Terbille , dacht er later wel over na in kortere en langere gedichten,
maar geen uitgever in Duitsland wilde ze publiceren. Een kleine uitgever in de
Achterhoek deed het wel; het dialect van Vreden verschilt ook niet zo veel van
sommige Achterhoekse dialecten. Maar ook Nederlanders en Duitsers, die Terbilles
angst voor herhaling meevoelen, die met schaamte en verdriet denken aan hun
Joodse vrienden en buren die niet terugkwamen zullen hem ook in zijn dialect
begrijpen. Ik citeer enkele korte gedichten om te laten zien dat het niet zo moeilijk
is als menigeen denkt.

Steeneschmieten
Met Steeneschmieten
föng dat an.
Wann is dat west,
den eersten Steen?
Noch ümmer nich
den lesten.

Spöörs
Spöörs
ümmer noch te sehn.
Spöörs
ümmer noch te hörn.
Spöörs
kahs nich utwischken.
Spöörs
kahs nich doodschwiegen.
Spöörs
allevedan.

Noch eemaol
Wann se no weerkweemen,
noch eemaol weer trügge,
Leefmann Herz un Bella Liebreich,
Aaron Wolff un Nettken Cohn,
un wo se alle heeten.
Wann se no weerkweemen
un dör de Straote göngen,
nao sovull Jaohr, wat woss du säggen?

(*)

Aan Terbille werd de Klaus Grothprijs 1984 toegekend.
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Van de aollen Naobers
is de noch den een of annern.
Of daor noch wall eene was,
de sach: Komm binnen,
laot us es 'n Köppken Koffie drinken.
Wann se no weerkweemen.

In de tweede helft van het boekje worden fragmenten uit de gedichten met foto's
toegelicht en een kleine verklarende woordenlijst, in Duits en Nederlands, geeft ook
steun.
Waarom schreef Terbille deze gedichten? ‘Dat d'r nich noch mehr Gröss
öwwerwöss’, schreef hij in een ervan.
Barchem
Jo DAAN

R.A. Hudson, Sociolinguïstiek. Nederlandse vertaling Jo Daan.
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1982. (Oorspronkelijke titel:
Sociolinguistics. Cambridge etc., Cambridge University Press 1980.)
Dit inleidend overzicht van de sociolinguïstiek bestaat, afgezien van een uitvoerige
inleiding en een kort hoofdstuk met conclusies, uit vijf hoofdstukken. Allereerst komt
de vraag aan de orde, in hoeverre het mogelijk is om op empirische basis
taalvariëteiten en taalgemeenschappen te identificeren en soorten taalvariëteiten
(talen, dialecten etc.) te onderscheiden. Dan volgt een uiteenzetting over ‘taal, cultuur
en denken’, waarin kwesties rond semantische relativiteit en linguïstisch determinisme
worden besproken. Voor het verdere betoog is dit hoofdstuk vooral van belang
doordat de auteur het onderscheid tussen taalkennis en culturele kennis relativeert,
en doordat hij de stelling verdedigt dat kennis van begrippen prototypisch
georganiseerd is. Vervolgens wordt aandacht besteed aan ‘spreken als sociale
interactie’ en aan ‘kwantitatief taalonderzoek’; bij de behandeling van dit laatste
onderwerp komen het paradigma Labov, recente modificaties daarvan en
implicationele grammatica's aan de orde. Tenslotte bespreekt de auteur de
problematiek rond ‘linguïstische en sociale ongelijkwaardigheid’, waarbij hij
achtereenvolgens ingaat op taalattitudeonderzoek en op de
taalachterstandsdiscussie. De hoofdstukken vertonen een duidelijke interne structuur
en vormen samen een coherent betoog, waarin een breed scala van
sociolinguïstische en voor de sociolinguïstiek relevante inzichten aan de orde komen.
Enerzijds laat de auteur zien dat recente ontwikkelingen in en om de sociolinguïstiek
hebben geleid tot de ontsluiting van belangwekkende onderzoeksterreinen, maar
anderzijds blijkt uit zijn uiteenzetting dat juist hierdoor een enorme afstand tussen
theorie en werkelijkheid aan het licht is gekomen.
Hudson onderschrijft het inzicht dat taalonderzoek gericht dient te zijn op de
taalkennis van het individu, maar hij denkt in dit verband niet aan een eigenstandige
linguïstische competentie zoals Chomsky zich die voorstelt. Waar we mee te maken
hebben is een communicatieve competentie, die zowel betrekking heeft op taal als
op spreken in ruimere zin, en die is opgenomen in de kennis die het individu zich
heeft gevormd van de sociale werkelijkheid. Taalkennis is kennis van ‘taalelementen’
(woorden, uitspraakvarianten, vormen, constructies) met
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inbegrip van hun sociale spreiding. Bij het relateren van taalelementen aan
categorieën sprekers en spreeksituaties maakt het individu gebruik van prototypen,
die de neerslag vormen van een op sociale ervaringen gebaseerd leerproces.
Aangezien die ervaringen minstens voor een deel uniek zullen zijn, moeten we ervan
uitgaan dat elk individu tot op zekere hoogte zijn eigen systeem van prototypen
hanteert. In relatie met de aldus gekarakteriseerde communicatieve competentie
kan elke spreekactiviteit worden aangemerkt als een sociale ‘identiteitshandeling’:
door het gebruik van bepaalde taalelementen - maar evenzeer door zijn spreekgedrag
in ruimere zin, met inbegrip van non-verbale aspecten - geeft de spreker er blijk van
dat hij zichzelf en de spreeksituatie in meerdere of mindere mate identificeert met
bepaalde categorieën sprekers (respectievelijk met bepaalde situatietypen). Als
regel zijn er bij een identiteitshandeling verschillende sociale dimensies in het geding,
die ieder voor zich met bepaalde kenmerken van het gesprokene in verband te
brengen zijn: het is dus mogelijk dat parameters als afkomst, huidige status,
ontwikkelingsniveau, groepsverbondenheid en formaliteit allemaal van belang zijn
voor de sociale interpretatie van één enkele spreekactiviteit.
Uitgaande van deze voorstelling van zaken legt Hudson er de nadruk op, dat een
sociaal georiënteerde taalwetenschap haar doel niet bereikt wanneer ze blijft staan
bij de vraag hoe taalelementen - of zelfs ‘complete’ taalvariëteiten - gedistribueerd
zijn over categorieën sprekers die we in termen van ‘objectieve’ sociologische criteria
kunnen onderscheiden. Wie vat wil krijgen op de essentie van de sociolinguïstische
werkelijkheid, moet inzicht verwerven in de sociale categorieën die door de
onderzochte individuen zelf worden onderscheiden en in de normatieve ‘lading’ die
ze eraan toekennen. Als een belangrijke stap in deze richting wijst de auteur op
onderzoek naar de relatie tussen taalgebruik van individuen en de mate waarin ze
in sociale netwerken zijn opgenomen.
Hudson stelt zich uitdrukkelijk als doel te laten zien dat ‘de resultaten van de
sociolinguïstiek van groot belang zijn voor de theorie van taalstructuur’ (p. 17). Mijns
inziens is hij daar slechts zeer ten dele in geslaagd. Wel weet hij de lezer ervan te
overtuigen dat de talige werkelijkheid aanzienlijk gecompliceerder is dan de
voorstelling die bestaande taaltheorieën ervan geven, en dat het voor de ontwikkeling
van een theorie die dichter bij de feiten staat nodig is om aan linguïstisch veldwerk
een hoge prioriteit toe te kennen, maar wanneer het gaat om de vraag hoe we ons
een dergelijke theorie moeten voorstellen, weet hij weinig meer naar voren te brengen
dan vage perspectieven. Deze vaagheid lijkt minstens voor een deel voort te komen
uit een absolute - en daardoor onhoudbare - afwijzing van theorieën die een
geïdealiseerde voorstelling van de werkelijkheid geven. Wat ook niet duidelijk wordt
is, hoever Hudson nu precies wil gaan met zijn kritiek op de huidige theoretische
taalwetenschap. Wie zoekt naar een evaluatie van bestaande theorieën over de
organisatie van grammatica's en de typologie van talen, vindt niet meer dan een
aantal losse opmerkingen. Hudsons grootste bezwaar tegen de structurele
taalwetenschap houdt in, dat taalvariëteiten zoals deze laatste die beschrijft slechts
in uitzonderingsgevallen empirisch te identificeren zijn: empirisch gesproken kunnen
we onder een taalvariëteit slechts een verzameling van taalelementen met gelijke
sociale spreiding verstaan; zulke verzamelingen komen slechts zelden overeen met
complete taalvariëteiten in de traditionele betekenis van deze term. Nog afgezien
van de vraag of dit echt de enige zinnige
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definitie is - zo zouden we onder een taalvariëteit wellicht een prototype kunnen
verstaan waaraan het taalgebruik in een bepaalde sociale omgeving gerelateerd
kan worden -, moeten we constateren dat de auteur zijn stelling slechts illustreert
met voorbeelden op het vlak van uitspraak en woordkeus. Het is de vraag of het zo
gemakkelijk is om daar syntactische en morfologische voorbeelden aan toe te
voegen. Hudson zelf veronderstelt in elk geval dat we op de laatstgenoemde niveaus
relatief weinig variatie zullen aantreffen (zie vooral par. 2.3.4.)
Mijn oordeel over Hudsons boek als inleidend overzicht van de sociolinguïstiek
is zonder meer positief. De lezer krijgt een breed opgezet en goed gedocumenteerd
overzicht van de huidige stand van het vak. Belangrijk is dat de sociolinguïstiek er
niet alleen uit naar voren komt als een reactie op de structurele linguïstiek, maar
ook als een vak dat van binnenuit in beweging is. Ik heb gemerkt dat het boek goed
te gebruiken is in het onderwijs, althans voorzover dit gericht is op enigszins
gevorderde studenten met belangstelling voor theoretische kwesties. De tekst is
bepaald niet gemakkelijk - het uitbrengen van een vertaling is dan ook zeker
gemotiveerd -, maar de auteur weet zijn stof boeiend te presenteren, niet in de
laatste plaats doordat hij op ruime schaal antropolinguïstische feiten vermeldt.
Om de bruikbaarheid van het boek binnen ons taalgebied te vergroten heeft de
vertaalster de oorspronkelijke tekst uitgebreid met een groot aantal Nederlandse
voorbeelden en verwijzingen naar publicaties uit Nederland en Vlaams-België. De
vertaling wordt over het algemeen gekenmerkt door een prettige, niet al te formele
stijl, zoals we die ook in het origineel aantreffen. Op sommige plaatsen, met name
in het slothoofdstuk, wordt de Engelse tekst naar mijn gevoel wel wat erg letterlijk
gevolgd, maar dit zijn precies de passages waar Hudson vervalt in nogal vage
bespiegelingen; het is begrijpelijk dat de vertaalster zich hier terughoudend heeft
opgesteld. De vertaalster heeft zich veel moeite gegeven om ‘termen te vinden, met
name vaktermen, die dezelfde inhoud hebben als de Engelse, die even gemakkelijk
bruikbaar zijn en waarin het Engelse woord herkenbaar is’ (p. 9). Dit heeft in een
aantal gevallen geleid tot vondsten die het verdienen in de Nederlandse
vakterminologie te worden opgenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘aansluitend paar’,
dat de huidige inhoud van ‘adjacency pair’ beter weergeeft dan de gebruikelijke
term ‘aangrenzend paar’. Minder gelukkig zijn ‘mondeling’ voor ‘verbal’ (p. 41) en
‘voorbehoud’ voor ‘restriction’ (p. 69), terwijl ik ‘social’ minder vaak met
‘maatschappelijk’ en vaker met ‘sociaal’ vertaald zou hebben. Tenslotte een paar
correcties: ‘bereik’ voor ‘size’ op p. 49 moet zijn ‘omvang’; ‘verandering’ voor
‘variation’ op p. 59 moet zijn ‘variatie’.
Katholieke Universiteit Nijmegen Instituut Algemene Taalwetenschap
Theo WALRAVEN.

H.J.G. Crompvoets: Veenderijterminologie in Nederland en
Nederlandstalig België. Amsterdam (Rodopi) 1981 [Amsterdamer
Publikationen zur Sprache und Literatur, Band 45]; 468 blzz., prijs f 135,
- (ISBN 90 6203 803 4).
Formaat en omvang van deze Nijmeegse dissertatie lijken in direkte tegenspraak
met wat Weijnen in 1938 konkludeerde over de taal van de Peelarbeiders,
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namelijk: ‘De groeptaal van den veenarbeider is een armoedige in overeenstemming
met zijn bedrijf, dat geen machines kent. Het turfsteken is een vak zonder scholing
en dus heeft de vaktaal ook slechts weinig begrippen en weinig bewoordingen’
(Weijnen 1937/38, 331). Crompvoets verzamelde desondanks ruim 3.500 vaktermen,
maar zijn verzameling strekt zich dan ook uit over het hele Nederlandse taalgebied
en omvat ook historische bronnen. Toch konstateert ook hij deze beperkte
hoeveelheid specifieke vaktermen bij de boer/turfsteker of kleingebruiker enerzijds
en ‘geen belangrijke, specifieke vakterminologie bij de professionele turfgravers’
anderzijds (blz. 394-396). Hij geeft daarvoor dezelfde oorzaken aan als Weijnen,
maar voegt daar expliciet de inhoud van het vak als laatste faktor aan toe: ‘Turfsteken
was een eenvoudig beroep met weinig gereedschap. Het ging erom zoveel mogelijk
turven te steken met zo weinig mogelijk middelen. Kortom een hard beroep waarbij
veel gezweet moest worden maar weinig gesproken werd’ (blz. 396). Deze bijna
als een beginselverklaring te beschouwen observatie getuigt van de instelling
waarmee Crompvoets zijn onderzoek heeft verricht. Hij laat in dit boek niets na om
waar dat maar mogelijk is de totaliteit van het vak, van de mensen die het beoefenden
en de omstandigheden waaronder ze dat deden erbij te betrekken in soms haast
bewogen bewoordingen. Crompvoets heeft daardoor een kompleet beeld van het
vak en zijn beoefenaars geschapen. Dat geeft deze studie een meerwaarde en
daarom verplicht hij ook niet-taalkundigen aan zich. Bovendien bewijst deze aanpak
dat de bestudering van vaktalen en vakterminologieën zonder de mens en zijn
sociale omgeving er kompleet bij te betrekken onnodig spekulatief is, maar dat geldt
natuurlijk voor de bestudering van alle vormen van taal.
Crompvoets' studie bestaat uit drie delen. In het eerste Een historisch, geografisch
en economisch overzicht. Beschrijving van het turfsteken (blz. 9-150) behandelt hij
in zes hoofdstukken de meer materiële aspekten van de grondstof, waarmee de
veenderij zich bezig houdt. In het eerste hoofdstuk al ziet Crompvoets zich
gekonfronteerd met de zeer uiteenlopende terreinomstandigheden en de daaruit
voortvloeiende verschillende werkwijzen en gereedschappen van de verveners en
de zeer heterogene groep van personen, die in de veenderij werkzaam waren. Door
enerzijds de boer/turfsteker of kleingebruiker en de professionele turfgravers te
onderscheiden en anderzijds het Nederlandse taalgebied te verdelen in een aantal
hoofdgebieden tracht hij daarin orde te scheppen. Dwars door deze indelingen heen
loopt echter het onderscheid tussen hoog- en laagveen die elk een geheel andere
wijze van turfwinning vereisen met als extra komplikatie nog dat in het hoogveen
beide wijzen van winning voorkomen. Al deze verschillende aspekten maken van
het eerste hoofdstuk een wat rommelig geheel en het kost de auteur (en
dientengevolge de lezer) duidelijk moeite om die weerbarstige materie in een schema
te krijgen.
Hoofdstuk 2 en volgende geeft beschrijvingen van de verschillende wijzen van
vervening, daarbij uitgaande van het verzamelde woordmateriaal. Deze
beschrijvingen lopen vooruit op het tweede deel, het eigenlijke woordenboekgedeelte,
dat in dezelfde hoofdstukken is opgesplitst. De beschrijvingen vormen de onmisbare
uitleg van de geïsoleerde woordenboeklemmata, die opgezet zijn volgens de filosofie
en werkwijze van het WBD, WLD, WALD en WVD. Crompvoets wijst overigens
nergens op de voordelen die systematische woordenboeken hebben ten
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opzichte van alfabetische, maar enfin, dat pleit is onder de grote rivieren al beslecht.
Hoe breed en informatief deze beschrijvende hoofdstukken ook zijn, het blijft
worstelen met dezelfde problemen als het eerste hoofdstuk. Crompvoets hakt de
indelingsknopen er mijns inziens wat gelukkiger door, maar helaas weer anders
dan in het eerste.
Onvermijdelijk, maar eigenlijk toch onbegrijpelijk gevolg van de zesdeling die
Crompvoets in zijn woordenboekgedeelte doorgezet heeft, is het feit dat er op
verschillende plaatsen lemmata met dezelfde titels optreden: onvermijdelijk in zoverre
dat de verveners allen een ‘werkbroek’ dragen, een ‘etenszak’ en ‘drinkkan’ bij zich
hebben, maar onbegrijpelijk in zoverre het lemma ‘pijperd’ maar liefst viermaal
voorkomt met steeds verschillende omschrijvingen (blz. 173, 217, 283 en 308).
Vergelijking tussen de door Crompvoets gekonstrueerde groepen levert trouwens
nog meer eigenaardigheden op. De ‘vreemde veenwerkers’ van groep 5 bivakkeren
kennelijk in de ‘keet’ van groep 3; alleen de groepen 2 en 3 houden een ‘pauze
(tijdens het werk)’, groep 4 eet noch pauzeert en groep 5 heeft maar liefst ‘spekkoek’,
‘boterhammen’ en ‘boekweitekoek’ bij zich. Deze volstrekte onvergelijkbaarheid van
de groepen die Crompvoets onderscheiden heeft is grotendeels het gevolg van het
feit dat hij in grote delen van het land niet meer heeft kunnen enquêteren en dat hij
daar met absoluut toevallige gegevens werkt. Was deze dissertatie twee jaar later
afgerond dan had hij ook de Staphorster turfstekers van een drinkenskanne kunnen
voorzien, maar bovendien had hij dan voor Staphorsterveld de volgende nu
ontbrekende veenderijtermen kunnen opnemen: paarvoet, lokhaak, walspore
(Timmerman 1982), voor het Westerveen motturf, strontbats, achteruitwerken,
schepvat, houten paard, stikmes, wagenrongen, oppakken en opvlieden
(Kamphuis/Alferink 1983), voor Berkenwoude: darietrekken, dariebeugel, hengst,
grondhout, turftrappen, turfklompen, turfklauw, bengelhout, bengelstek, hal
(Markus/Janse z.j.) of voor Noord-Twente: schel-, dekkers- en braandplaggen,
plaggenzicht, plaggenmei'jer, scharpe schup, vijfhoekje, opbeur'n, puntschup,
schaddestikker, platschup, paivoet of paievoute, enzovoorts (Hesselink-Van de Riet
1981). Deze nog verder uit te breiden bronnen (Spaan 1983; Moelker 1983; Aardema
1982) zijn niet bedoeld als kritiek, noch als aanvullingen, maar als een aanduiding
van de volstrekte willekeurigheid van Crompvoets' woordenboek in taalkundige zin.
Aan dit materiaal wijdt de auteur in het derde deel een aantal algemene taalkundige
beschouwingen, maar het is dus de vraag of het zich daartoe wel leent. Hij
presenteert bijvoorbeeld in het paragraafje Morfologische aspecten een aantal
gevallen van woordvorming die allerminst specifiek of algemeen
veenderijterminologisch genoemd kunnen worden, zoals woordvorming met suffix
-erd (hooguit typisch voor De Peel!) of de bespreking van unica (pootjese en het
Friese droegerslân, dat uiteraard nooit via het Westfries verklaard mag worden). In
deze paragraaf noemt Crompvoets ook de vele samenstellingen met veen,- turfe.d. als een typische manier van woordvorming in de veenderijterminologie. Ik trek
dat in twijfel: dit soort ‘vaktermen’ zijn eerder typisch voor te formeel (monografisch
of schriftelijk) verzameld materiaal dan voor levend taalgebruik. Een vergelijking
met vaktaalstudies als die van Van Bakel over de klompenmaker gaat dan ook niet
op en al helemaal niet als men zoals Crompvoets de vergelijking beperkt tot
samenstellingen met klomp (en niet ook de heteroniemen kloef, blok, klonk,
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kloon enz.). In de paragraaf Woordgeografische aspecten wordt aan de zuivere
kartografische weergave van het materiaal weinig toegevoegd. Het omvat de kaarten
Veengrond, Veen- (in veenkuil), Turf, -kuil (in veenkuil), Turfspa (op de kaart
ontbreekt het in de legenda genoemde type spade), Schop om vlikken of heiturf te
steken (waarop het in de legenda genoemde type hazeoor ontbreekt) en
Turfschuurtje. De kommentaren bestaan eigenlijk alleen uit een omschrijving van
het kaartbeeld en kritiek op het enquêtemateriaal.
In paragraaf 14 Karakteristieken van de veenderijterminologie inventariseert
Crompvoets per gebied en per verveningswijze de door hem verzamelde vaktermen
om in par. 14.2. telkens te komen tot de meest specifieke vaktermen, wat gezien
de samenstelling van het materiaal te gewaagd is. Bij de ‘harde kern van de
(professionele) veenderijterminologie’ brengt hij daarbij de 18 ‘meest typerende’
termen terug tot 12 op grond van het feit dat Van Dale ze (min of meer specifiek)
als veenderijterm geeft. Dit is het paard achter de wagen spannen aangezien Van
Dale put uit het WNT, dat op zijn beurt weer geput heeft uit bronnen die Crompvoets
ook zelf geëxcerpeerd heeft. Daardoor komen vanzelfsprekend juist de gegevens
uit de gemeenschappelijke bronnen (Stemfoort 1847 en Ter Laan 1929 met name)
als specifiek te voorschijn. Bij deze Karakteristieken besteedt Crompvoets ten slotte
aandacht aan het vakterminologisch karakter van de veenderijterminologie, die
eerder agrarisch van aard is dan schatplichtig aan andere groepterminologieën.
Ondanks de enorme aantallen gastarbeiders in dit beroep zijn er toch maar twee
onbetwist rechtstreekse ontleningen door hem aangetroffen, Deze paragraaf wordt
besloten met het onderdeel Het beeldende karakter van de veenderijterminologie,
waarin metaforische, metonymische en onomatopoëtische benamingen en affektiviteit
overtuigend in verband worden gebracht met de harde praktijk van het turfsteken.
Al met al, ik kan daar niet onderuit, is deze kritiek van meer dan incidentele aard,
zeker als men daarbij die van Kocks (1982) optelt, waarin een groot aantal fouten
in de bewerking van het Drentse materiaal gekonstateerd wordt. Daarmee doe ik
deze dissertatie toch tekort, omdat ze onbetwist het standaardwerk is over de
veenderijterminologie. Het boek herbergt die terminologie zo kompleet als dat nog
kon tot en met zeer incidentele gegevens en mondeling verzameld materiaal
opgetekend bij de allerlaatste beoefenaars van het vak, kompleet met tientallen,
inmiddels als historisch te beschouwen foto's. Het omvat etymologische
aantekeningen en vat de bestaande literatuur over de veenderij samen, daar, zij
het wat aarzelend, eigen inzichten aan toevoegend. Crompvoets heeft moeite noch
tijd gespaard om het laatste woord te kunnen spreken en die verdienste
overschaduwt ruimschoots de zwakke kanten van dit monument voor de beoefenaars
van een zwaar beroep, die aan de welvaart die deze energiebron voor ons land
betekent heeft, amper deel hebben gehad.
Drs. Har BROK
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