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In memoriam dr. Otto Kieser
1891-1985
Bijna vierennegentig jaar oud overleed op tweede Paasdag in zijn laatste woonplaats
Bad Homburg v.d. Höhe, Dr. Otto Kieser. Tot in de laatste maanden van zijn leven
was hij aktief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Door zijn hoge leeftijd en door
het feit dat hij ver van een wetenschappelijk centrum woonde, was hij gedwongen
er een uitvoerige correspondentie op na te houden. Tal van vakgenoten in Duitsland
en in Nederland hadden een geregeld schriftelijk contact met Dr. Kieser. Iedereen
was graag bereid te antwoorden op zijn vragen. Men wist, hier is een serieus
onderzoeker bezig; de moeite die men voor hem deed was nooit verspild.
Bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag viel hem een huldiging ten deel
in het Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (50, 194 vv.). Prof. Dr. Rainer
Hildebrandt karakteriseert hem daar als een man die duidelijk heeft getoond hoe
het leraarschap en gedegen wetenschappelijk onderzoek harmonisch kunnen
samengaan. Otto Kieser was iemand die de dialectologie beschouwde als een
wetenschap van mensen voor mensen.
Hij studeerde te Halle/Saale bij Otto Bremer en te Marburg bij Ferdinand Wrede.
Zijn leven lang is hij een man van de praktijk gebleven: leraar aan het gymnasium
en dialectoloog. Zijn leraarschap was voor hem nooit een excuus om werk van
mindere kwaliteit te leveren.
Zijn wetenschappelijke belangstelling ging uit naar de verstrengeling van taal en
geschiedenis en naar resten van Nederlands als gevolg van de ‘Ostkolonisation’ in
de middeleeuwen. In een aantal zelfstandige publikaties, maar vooral in talrijke
artikelen legde hij van deze voorliefde getuigenis af. In zijn Wortgrenzen van 1938
zegt hij het zo: ‘Meine Untersuchung befasst sich mit dem besonderen Gebiet der
Wortgeographie. Sie legt Wortgrenzen fest, betrachtet deren Beziehungen zueinander
und versucht ihren jeweiligen Verlauf zu begründen’ (Kieser, 1938, 7).
Een hoogtepunt in de loopbaan van Otto Kieser was de verschijning van zijn
Diatopik in de reeks ‘Deutsche Wortforschung in europäischen
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Bezügen’ (Band 6) in 1972. Deze publikatie en zijn vele artikelen waren voor de
Philipps-Universität te Marburg aanleiding hem het eredoctoraat te verlenen. Otto
Kieser behoort met Theodor Frings en Hermann Teuchert tot de oudere generatie
taalgeografen die zeer systematisch en op heel knappe wijze de invloeden van het
Nederlands hebben bestudeerd. De studies van Kieser blijven van belang voor de
externe geschiedenis van het Nederlands en ook voor het woordgeografisch
onderzoek en het woordhistorisch onderzoek, al was het alleen maar om de relatieve
ouderdom van een belangrijk deel van de Nederlandse (landbouw)woordenschat
te kunnen bepalen.
J.B. BERNS
Voor een recente bibliografie van Otto Kieser verwijs ik naar ZDL 50 (1983), 195-202,
samengesteld door zijn zoon.
KIESER 1938

Otto KIESER, Wortgrenzen in der Dübener
Heide. Ein Beitrag zur Mundartforschung
im Gau Halle-Merseburg. Halle/Saale.

Diatopik

Otto KIESER, Diatopik eines Wortschatzes
nach Sachgruppen. Dialektuntersuchung
des Kreises Liebenwerda. Giessen 1972.
(Deutsche Wortforschung in
europäischen Bezügen. 6.1 en 6.2.)
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De samenhang tussen stemkenmerken: een vergelijking tussen
(*)
Amsterdam en Nijmegen
Samenvatting.
In deze studie worden twee stembeschrijvingen, een van 32 Amsterdamse en een
van 32 Nijmeegse mannen, met elkaar vergeleken wat betreft hun interne
samenhang. De stembeschrijvingen bestonden uit de scores op 27 schalen m.b.t.
fonatie, prosodie en uitspraak, waarvan er 23 betrouwbaar bleken te zijn. De
belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden samengevat.
Stemkenmerken blijken voor een groot deel onafhankelijk van elkaar te variëren
en kunnen dus op allerlei moeilijk voorspelbare manieren worden gecombineerd tot
een groot aantal verschillende individuele stemprofielen. De betrekkelijk grote
onderlinge onafhankelijkheid van stemkenmerken manifesteert zich vooral in vrije,
interactieve spraak waarin geen al te grote spreiding in stemkenmerken aanwezig
is; voor materiaalverzamelingen die bestaan uit navertelde verhalen of voorgelezen
teksten zullen er, met name als de vaardigheid van de sprekers nogal uiteenloopt,
eerder clusters optreden.
Toch blijken er ook stemkenmerken te zijn die met elkaar samenhangen. Uit beide
stembeschrijvingen kwamen de dimensies ‘toonhoogtevariatie’, ‘laryngale
stemkwaliteit’, ‘accent’ en ‘luidheidsvariatie’ naar voren. Deze dimensies zijn
belangrijker (in termen van verklaarde variantie) dan de niet-gemeenschappelijke.
De samenhangen tussen stemkenmerken zijn sterker en talrijker voor het Nijmeegse
dan voor het Amsterdamse materiaal. We hebben dit geweten aan een grotere
bewegingsvrijheid van de informanten en, als gevolg daarvan, een grotere spreiding
in stemkenmerken. Het gevonden verschil zou dus meer met situatiegebonden dan
met situatie-onafhankelijke factoren te maken hebben.

1. Inleiding.
Hoe komt het dat je als je iemand aan de telefoon krijgt vaak meteen weet wie het
is, ook al zegt die persoon zijn of haar naam niet? Blijkbaar
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heeft iedere stem iets eigens - de stem wordt in dit verband wel eens vergeleken
met een vingerafdruk - wat maakt dat je een groot aantal sprekers uit elkaar kunt
houden en kunt herkennen.
De stem, waaronder hier niet alleen laryngale kenmerken (= fonatie) worden
begrepen maar ook uitspraak en prosodie, kan niet alleen worden gebruikt om al
bekende personen te identificeren maar ook om onbekende personen te
categoriseren. Onderzoek heeft aangetoond dat luisteraars, louter en alleen op
grond van bandopnames, vrijwel foutloos kunnen aangeven of het een man of een
vrouw betreft. Leeftijdsschattingen zijn wat minder nauwkeurig maar lukken toch
ook redelijk goed. Verder blijken stemmen informatie over onder andere regionale
herkomst en sociaal-economische status te bevatten. Stemmen zijn, met andere
woorden, niet alleen persoons- maar ook groepsmarkers.
Deze groepsmarkers kunnen van allerlei aard zijn. Een intensief bestudeerd
verschijnsel in dit verband zijn fonologische variabelen. Zo is ondermeer gebleken
dat de frekwentie van voorkomen van bepaalde fonologische varianten systematisch
kan variëren als functie van leeftijd, sekse en sociaal-economische status (bijv.
Trudgill, 1974). Van dit soort informatie zou gebruik gemaakt kunnen worden bij het
categoriseren van personen.
Naast segmentele kunnen ook niet-segmentele verschijnselen een rol spelen bij
het onderscheiden van groepen sprekers. Dit is waarschijnlijk het duidelijkst voor
toonhoogte ter onderscheiding van de seksen (cf. Smith, 1979). Toonhoogte blijkt
ook gerelateerd te zijn aan leeftijd, niet alleen tijdens het opgroeien van kind tot
volwassene, wanneer de toonhoogte daalt, maar ook na het passeren van de
middelbare leeftijd, wanneer de toonhoogte stijgt (Helfrich, 1979).
Toonhoogte is eigenlijk het enige niet-segmentele stemkenmerk dat systematisch
in relatie tot allerlei extralinguistische variabelen is bestudeerd, waarschijnlijk mede
als gevolg van de algemene beschikbaarheid van toonhoogtemeters op Fonetische
Instituten. Uitgebreide niet-segmentele beschrijvingen zijn zeldzaam.
Vermeldenswaardig zijn de studies van Trudgill (1974, p. 185 e.v.) voor Norwich en
die van Esling (1978) voor Edinburgh, beide voornamelijk gericht op het
inventariseren van stemverschillen als functie van sociaal-economische status.
Zowel Trudgill als Esling hebben zich gebaseerd op de beschrijvingscategorieën
van Laver, die op zijn beurt is geïnspireerd door de ideeën van Abercrombie. Ook
de studie van Van Bezooijen (1984a), waarin de stemmen van 64 Nederlandse
mannen zijn beschreven, past in deze traditie. Van
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Bezooijen vond voor alle drie de onderzochte onafhankelijke variabelen, i.e. regionale
herkomst (Amsterdam versus Nijmegen), sociaal-economische status en leeftijd,
significant verschillende stemkenmerken.
Typisch voor het genoemde onderzoek is het - impliciete - uitgangspunt dat
stemverschillen tussen groepen sprekers vooral gezocht dienen te worden in de
(mate van) aan- of afwezigheid van een of meer kenmerken. De samenhangen
tussen stemkenmerken - en eventuele groepsverschillen daarin - komen zelden of
nooit aan de orde (uitzonderingen zijn bijv. Van Bezooijen, 1984b, en Brouwer &
Van Hout, 1984). Het is juist deze samenhang die in de onderhavige bijdrage centraal
staat, en wel als functie van regionale herkomst.
Concreet komt het erop neer dat er in de hier beschreven studie twee
niet-segmentele, auditieve stembeschrijvingen m.b.t. 27 laryngale, articulatorische
en prosodische kenmerken zijn gemaakt voor 32 Amsterdamse en 32 Nijmeegse
informanten, en dat de samenhangen tussen de stemkenmerken voor de twee
groepen met elkaar zijn vergeleken. De achterliggende gedachte hierbij is dat
eventuele verschillen tussen de stemmen van - in dit geval - regionaal onderscheiden
groepen van sprekers niet alleen hoeven te liggen in het feit dat de ene groep iets
heeft wat de andere mist (bijv. nasaliteit) of dat de ene systematisch ‘meer’ van iets
heeft dan de andere (bijv. een hoger tempo), maar even goed gelegen kunnen zijn
in verschillen in de relaties tussen kenmerken. In de ene groep zouden de realisaties
van twee kenmerken b.v. sterk met elkaar kunnen samenhangen (hoge correlatie),
terwijl ze in de andere groep onafhankelijk van elkaar zijn (lage correlatie). Of het
zou zo kunnen zijn dat in de ene groep ‘meer’ van het ene kenmerk ook ‘meer’ van
het andere kenmerk betekent (positieve correlatie), terwijl in de andere groep ‘meer’
van het ene kenmerk juist ‘minder’ van het andere kenmerk betekent (negatieve
correlatie). (Hierbij dient in gedachten te worden gehouden dat er over de samenhang
van kenmerken binnen stemmen überhaupt weinig bekend is.)
Het gaat ons bij deze samenhangen in de eerste plaats om ‘permanente’,
situatie-onafhankelijke stemkenmerken. Echter, het samen voorkomen in een
materiaalverzameling van situatiegebonden en situatieonafhankelijke verschijnselen
is bijna niet te vermijden. Ook al slaagt men erin alle situationele factoren (interviewer,
onderwerp, formulering van de vragen, etc.) constant te houden, dan nog bestaat
de kans dat sommige (groepen) informanten de situatie anders evalueren, en dus
verbaal maar ook vocaal anders reageren, dan andere.

Taal en Tongval. Jaargang 37

6

2. Methode.
2.1. Spraakmateriaal.
Er is gebruik gemaakt van twee bestaande spraakmateriaalverzamelingen, een voor
Amsterdam (Heikens, 1978) en een voor Nijmegen (Van Hout, 1977-1978). Uit beide
corpora zijn spraakfragmenten tot een totale duur van tussen de 1 en 4 minuten
geselecteerd voor elk van 32 mannelijke sprekers van uiteenlopende
sociaal-economische status (SES) en verschillende leeftijden.
De Amsterdamse spraak bestond uit de antwoorden van de informanten op van
te voren vastgelegde en geformuleerde, algemene vragen over beroep en onderwijs.
Er waren 16 informanten tussen de 20 en 25 jaar en 16 tussen de 50 en 55 jaar. In
beide leeftijdsgroepen zaten 8 informanten met een lage SES en 8 met een hoge
SES (vastgesteld op grond van beroep en opleiding).
1
Her en der uit de interviews, die een tamelijk formeel karakter droegen , zijn
spraakfragmenten geselecteerd op grond van hun technische geluidskwaliteit. Deze
spraakfragmenten zijn uit (een copie van) de oorspronkelijke interviews geknipt en
per spreker achter elkaar op een band gezet, gescheiden door korte pauzes.
De Nijmeegse interviews waren iets minder formeel dan de Amsterdamse; de
vragen varieerden per informant en hadden als enig doel zoveel mogelijk vrije spraak
te eliciteren. Er waren 16 informanten tussen de 15 en 18 jaar en 16 tussen de 60
en 74. De SES van de informanten, wederom gebaseerd op beroep en opleiding,
varieerde van zeer laag tot zeer hoog. Bij de selectie van de spraakfragmenten
heeft niet alleen de technische geluidskwaliteit een rol gespeeld maar ook de verbale
inhoud. Dit laatste selectiecriterium houdt verband met het feit dat in een later
stadium van het onderzoek luisteraars zal worden gevraagd de sprekers te scoren
op sociale status en persoonlijkheidsschalen. Om te kunnen bepalen op welke
vocale spraakkenmerken deze oordelen zijn gebaseerd, is het van belang dat het
verbale communicatiekanaal als mogelijke informatiebron is uitgeschakeld. Daarom
is ernaar gestreefd voor Nijmegen verbaal (lexicaal, syntactisch, morfologisch) zo
neutraal mogelijke spraakfragmenten te kiezen. Deze fragmenten zijn, net zoals
voor het Amsterdams, gescheiden door korte pauzes op een band gezet.

2.2. Beschrijving.
De in totaal 64 stukken spraak zijn in een willekeurige volgorde geplaatst en,
onafhankelijk van elkaar, door 3 personen beschreven.
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Een daarvan, de auteur, heeft een ruime ervaring met het beschrijven van stemmen;
de andere twee hebben een korte training ondergaan. De beschrijving bestond uit
de scores op 27 schalen (zie Tabel 3). Negentien schalen zijn overgenomen uit het
‘vocal profile analysis protocol’ van Laver, Wirz, MacKenzie en Hiller (1981); de
andere acht zijn toegevoegd. De 64 stemmen kregen van elke scoorder op elke
schaal een score.
Er zijn twee soorten schalen. De 7-puntschalen hebben betrekking op kenmerken
die altijd in spraak aanwezig zijn, zij het in verschillende gradaties. Een voorbeeld
is toonhoogte, die kan gaan van 1 = zeer laag tot 7 = zeer hoog. Bij dit soort schalen
is de middelste schaalpositie 4 het neutrale referentiepunt, de norm waaraan de
scores dienen te worden gerelateerd.
De 4-puntschalen vormen een continuüm van de para- en extralinguïstische
afwezigheid van een bepaald kenmerk tot een hoge mate van aanwezigheid. Zo
kan een stem helemaal geen krakerigheid bevatten (schaalpositie 0), een klein
beetje (1), redelijk wat (2) of heel veel (3). Met de specificatie ‘para- en
extralinguïstische aanwezigheid’ wordt aangegeven dat de aanwezigheid van een
kenmerk om linguïstische redenen (zoals lipronding op geronde klinkers) bij de
scoring wordt genegeerd.

3. Resultaten.
Eerst (paragraaf 3.1.) wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de scores op de
verschillende schalen, daarna (paragraaf 3.2.) op de correlaties tussen de
betrouwbaar gescoorde schalen, apart berekend voor Nijmegen en Amsterdam, en
tenslotte op de uitkomsten van twee factoranalyses (paragraaf 3.3.).

3.1. Betrouwbaarheid.
De betrouwbaarheid van de scores is apart voor iedere schaal berekend met behulp
van de zogenaamde Ru-coëfficiënt (Asendorpf & Wallbott, 1979). Deze coëfficiënt
loopt van - ∞ (zeer lage betrouwbaarheid) tot 1 (zeer hoge betrouwbaarheid).
Voor de meeste schalen was de betrouwbaarheid redelijk hoog (>. 70). Dit
betekent, statistisch gezien, dat de scores van de drie scoorders voor het merendeel
van de stemmen dicht bij elkaar in de buurt lagen en dat de gescoorde stemmen
met betrekking tot het merendeel van de stemkenmerken redelijk van elkaar
verschilden; het betekent methodologisch gezien dat in de verder uit te voeren
analyses de afzonderlijke

Taal en Tongval. Jaargang 37

8
luisteraarscores door de over hen gemiddelde scores kunnen worden vervangen.
De enige schalen die relatief onbetrouwbaar zijn gescoord, zijn trillerigheid (.34),
tempovariabiliteit (.67), pharyngale vernauwing (.64) en lipspreiding (.22). Deze
kenmerken blijken nauwelijks in het materiaal voor te komen of te variëren. Ze zijn
daarom in de rest van de analyses buiten beschouwing gelaten.

3.2. Correlaties.
Om inzicht te krijgen in de sterkte van de samenhang tussen paren van variabelen
zijn er product-moment correlaties berekend tussen de over de scoorders gemiddelde
scores op de 23 betrouwbaar gescoorde schalen, apart voor Nijmegen en
Amsterdam. De resulterende correlatie-coëfficiënten, die kunnen lopen van - 1.00
(perfecte negatieve samenhang) via 0 (geen samenhang) naar (+) 1.00 (perfecte
positieve samenhang), zijn te vinden in respectievelijk Tabel 1 en Tabel 2. De
significante waarden zijn aangegeven met een sterretje.
Het eerste wat opvalt als men naar de twee matrices kijkt, is dat er weinig
significante correlaties zijn en vrijwel geen echt hoge correlaties: voor Nijmegen is
er maar een hoger dan .80 (die tussen toonhoogtevariabiliteit en gevarieerde
toonhoogtepatronen) en voor Amsterdam is er maar een hoger dan .70 (die tussen
luidheidsvariabiliteit en luidheidsrange). Er zijn dus eigenlijk geen schalen bij waarvan
de scores op grond van de scores op een andere schaal kunnen worden voorspeld.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het beschrijvingsinstrument weinig redundantie
bevat: weglaten van een schaal leidt tot verlies van informatie. Een meer algemene
conclusie die kan worden getrokken is dat stemkenmerken op heel veel verschillende,
grotendeels onvoorspelbare manieren (kunnen) worden gecombineerd. Een niet
onaannemelijke conclusie gezien het wijde scala aan stemmen dat men dagelijks
om zich heen hoort en ook van elkaar kan onderscheiden.
Met betrekking tot de variabelen die wel met elkaar samenhangen kan worden
opgemerkt dat Nijmegen meer significante correlaties heeft dan Amsterdam: 34
tegenover 22. Dit heeft waarschijnlijk veel te maken met het feit dat de spreiding
van de schaalscores voor de twee materiaalverzamelingen nogal van elkaar verschilt.
Van de 23 betrouwbaar gescoorde schalen hebben er 16 in het Nijmeegs een grotere
standaard afwijking dan in het Amsterdams, d.w.z. dat er over het algemeen voor
het Nijmeegse materiaal extremere schaalscores zijn gegeven. Dit
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Tabel 1. Correlaties tussen 23 spraakschalen voor 32 Nijmeegse
informanten. Voor de volledige namen van de schalen, zie Tabel 3.
1

2

3

4

5

6

1. Toon
2. Torange .25
.32

.72

4. Nadruk .18

.51

.76

5.
Vartopat

.19

.77

.88

.54

6. Luid

.51

.37

.62

.65

.47

7. Lrange .16

.48

.26

.31

.39

.31

8. Lvar

.50

.52

.55

.50

.39

9. Tempo -.00

.11

-.07

.14

-.08

.15

10.
Verbond

.48

.58

.26

.63

.28

11. Sonor -.62

-.09

.10

.16

.12

-.10

12.
.23
Spanning

.08

-.10

-.12

-.06

-.07

13.
Precies

.22

.37

.22

.44

.32

14. Aftopat -.12

.22

.10

.25

.18

-.03

15. Schor .04

.03

-.25

-.28

-.12

-.20

16. Kraak -.43

.03

.24

.14

.28

-.08

17. Hees

-.37

-.04

-.35

-.31

-.19

-.61

18. Nasaal -.02

-.38

-.05

.11

-.31

-.14

19.
.06
Denasaal

-.02

.01

-.07

-.03

-.17

20. Adem -.08

.28

.26

.16

.30

.10

21.
Ronding

-.14

-.25

-.14

-.30

-.32

22. Accent .21

-.19

.08

.14

-.06

.11

23. Affect -.16

.44

.19

.04

.27

-.15

8

9

10

11

12

3. Tovar

.05

.16

.32

-.50

7
1. Toon
2. Torange
3. Tovar
4. Nadruk
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Vartopat
6. Luid
7. Lrange
8. Lvar

.74

9. Tempo .20

-.08

10.
Verbond

.29

.54

-.12

11. Sonor .09

.27

-.10

-.12

12.
-.07
Spanning

-.14

-.16

-.23

-.57

13.
Precies

.18

.19

-.12

.49

.05

-.33

14. Aftopat .21

.22

-.14

.08

.11

.34

15. Schor .03

-.09

-.02

-.18

-.57

.82

16. Kraak .11

.24

-.08

.28

.79

-.60

17. Hees

-.14

-.07

-.15

-.16

.46

18. Nasaal -.25

.04

-.26

-.10

.18

-.11

19.
-.22
Denasaal

-.21

-.16

-.00

-.12

.25

20. Adem .14

.13

.06

.23

.08

-.11

21.
Ronding

-.11

-.07

-.17

-.33

.33

.10

22. Accent -.17

-.09

-.39

-.27

.00

.21

23. Affect .00

.08

.28

.27

.07

-.07

14

15

16

17

18

-.07

13
1. Toon
2. Torange
3. Tovar
4. Nadruk
5.
Vartopat
6. Luid
7. Lrange
8. Lvar
9. Tempo
10.
Verbond
11. Sonor
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12.
Spanning
13.
Precies
14. Aftopat .03
15. Schor -.39

.34

16. Kraak .25

-.07

-.66

.34

.55

-.25

18. Nasaal -.18

-.03

-.17

.00

-.02

19.
-.34
Denasaal

-.16

.09

-.11

.31

.02

20. Adem .15

.24

-.02

.10

.27

-.22

21.
Ronding

-.38

.30

.21

-.04

.42

.18

22. Accent -.24

.23

-.07

-.04

.15

.40

23. Affect .01

.06

.19

-.07

.12

-.02

17. Hees

-.51

19

20

21

1. Toon
2. Torange
3. Tovar
4. Nadruk
5. Vartopat
6. Luid
7. Lrange
8. Lvar
9. Tempo
10. Verbond
11. Sonor
12. Spanning
13. Precies
14. Aftopat
15. Schor
16. Kraak
17. Hees
18. Nasaal
19. Denasaal
20. Adem

.03

21. Ronding

-.02

.20
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22

22. Accent

.24

.07

.06

23. Affect

.04

.18

.23

-.58

Noot. De cursieve coëfficiënten zijn significant (p < .01, tweezijdig getoetst).
heeft een positieve invloed op de hoogte van de correlatiecoëfficiënten en, als
direct gevolg daarvan, op de kans van significante waarden.
De geringere spreiding van de variabelen in het Amsterdamse materiaal hangt
waarschijnlijk samen met een grotere formaliteit van de interviews en een kleinere
‘bewegingsvrijheid’ van de informanten: de nogal theoretisch gerichte vragen van
de interviewer lagen vast en er werd strikt vastgehouden aan de van tevoren
opgestelde formulering (in ABN). De informanten werden op die manier zeker niet
uitgenodigd tot het vertellen van persoonlijke verhalen (dit gebeurde toch wel eens,
maar niet vaak). Bij de Nijmegenaren lag dit anders. Daar werd juist
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alles gedaan om de informanten spontaan te laten reageren. Vooral de ouderen
gingen er inderdaad geregeld toe over heel beeldend te vertellen over hun jeugd,
waarbij van allerlei, soms tamelijk extreme vocale middelen gebruik werd gemaakt
(grote toonhoogterange, veel gevarieerde toonhoogtepatronen, etc.). In die zin kan
het verschil in het aantal significante correlaties tussen de twee
materiaalverzamelingen worden teruggevoerd op stijlverschillen. Het zou dan eerder
om tijdelijke, situatiegebonden dan om permanente, situatie-onafhankelijke verschillen
gaan.
Verder kan met betrekking tot de samenhangende variabelen nog
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Tabel 2. Correlaties tussen 23 spraakschalen voor 32 Amsterdamse
informanten. Voor de volledige van de schalen, zie Tabel 3.
1

2

3

4

5

6

1. Toon
2. Torange .63
.64

.68

4. Nadruk .32

.49

.58

5.
Vartopat

.43

.51

.64

.37

6. Luid

.18

.48

.54

.45

.54

7. Lrange -.06

.10

.08

.37

.01

.23

8. Lvar

.21

.27

.31

.60

.11

.18

9. Tempo .12

.16

.15

-.07

-.08

.12

10.
Verbond

.37

.22

.00

.33

.30

11. Sonor -.66

-.25

-.43

-.12

-.31

.04

12.
.17
Spanning

.15

.24

.36

.20

.09

13.
Precies

-.08

.12

.14

.32

.10

14. Aftopat .04

.21

.12

.41

-.25

.16

15. Schor .11

.06

.26

-.00

.08

.00

16. Kraak -.48

-.35

-.52

-.10

-.28

-.07

17. Hees

-.32

-.22

-.30

-.29

-.43

18. Nasaal -.15

.06

-.11

-.16

-.24

.05

19.
-.12
Denasaal

.14

.15

.17

.13

.17

20. Adem .08

.10

-.19

.08

-.13

-.03

21.
Ronding

.06

.12

.06

.02

.14

-.21

22. Acent .05

.33

.24

.06

.21

.35

23. Affect .24

-.01

.20

.15

.25

.11

8

9

10

11

12

3. Tovar

.13

.18

-.41

7
1. Toon
2. Torange
3. Tovar
4. Nadruk
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5.
Vartopat
6. Luid
7. Lrange
8. Lvar

.77

9. Tempo -.05

.12

10.
Verbond

-.11

.41

11. Sonor .24

-.06

-.15

-.08

12.
-.03
Spanning

.00

.01

-.28

- .38

13.
Precies

-.38

-.43

-.14

-.27

.30

14. Aftopat .10

.07

.06

.15

.07

.17

15. Schor -.10

.04

.20

-.02

-.30

.29

16. Kraak .15

-.16

-.20

-.24

.66

-.17

17. Hees

-.27

-.34

-.10

-.04

.14

.14

18. Nasaal -.06

-.12

-.01

.22

.33

-.39

19.
.39
Denasaal

.34

.12

.10

.14

-.00

20. Adem -.18

-.23

-.22

.02

.01

.24

21.
Ronding

-.20

-.01

.03

-.01

-.23

.15

22. Acent -.14

-.03

.25

.41

-.05

-.07

23. Affect -.18

-.09

-.26

-.09

-.03

.09

14

15

16

17

18

-.25

-.29

13
1. Toon
2. Torange
3. Tovar
4. Nadruk
5.
Vartopat
6. Luid
7. Lrange
8. Lvar
9. Tempo
10.
Verbond
11. Sonor
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12.
Spanning
13.
Precies
14. Aftopat -.08
15. Schor -.08

-.08

16. Kraak .15

.04

-.57

17. Hees

-.23

.10

.27

-.02

18. Nasaal -.38

.23

.03

-.14

.20

19.
-.27
Denasaal

.09

-.01

-.21

-.06

-.10

20. Adem .14

.40

-.23

.12

.10

.14

21.
Ronding

-.19

.41

-.30

.36

.19

22. Acent -.29

.12

.15

-.48

.02

.66

23. Affect .45

-.08

-.03

.27

-.05

-.49

-.23

19

20

21

1. Toon
2. Torange
3. Tovar
4. Nadruk
5. Vartopat
6. Luid
7. Lrange
8. Lvar
9. Tempo
10. Verbond
11. Sonor
12. Spanning
13. Precies
14. Aftopat
15. Schor
16. Kraak
17. Hees
18. Nasaal
19. Denasaal
20. Adem

-.24

21. Ronding

-.06

-.07
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22

22. Accent

.18

-.09

.23

23. Affect

-.14

-.05

-.07

-.53

Noot. De cursieve coëfficiënten zijn significant (p < .01 tweezijdig getoetst).
worden opgemerkt dat de twee matrices een aantal overeenkomsten vertonen.
Zie bijv. de in beide matrices aanwezige concentratie van significante correlaties in
de linker bovenhoek. Ook elders kunnen paren van variabelen worden gevonden
die in beide matrices significant zijn. Van de significante correlaties hebben de twee
materiaalverzamelingen er 13 met elkaar gemeen, telkens met hetzelfde teken.
Om een duidelijker en compacter beeld te krijgen van de verschillen en
overeenkomsten in de samenhangen tussen de stemkenmerken zijn er twee
factoranalyses uitgevoerd, een voor Nijmegen en een voor Amsterdam. Een
factoranalyse is een techniek die er naar streeft een
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zinvolle reductie in de gegevens aan te brengen door het aantal oorspronkelijke
variabelen (in dit geval 23) terug te brengen tot een kleiner aantal nieuwe varabelen,
factoren genaamd. De achterliggende gedachte hierbij is dat parameters waarvan
de scores met elkaar samenhangen, en die dus correleren, voor een deel dezelfde
informatie bevatten, die kan worden herleid tot een gemeenschappelijke,
onderliggende dimensie. Met behulp van een factoranalyse kunnen deze
onderliggende dimensies worden opgespoord. Naarmate de correlaties tussen de
oorspronkelijke variabelen hoger zijn en het aantal hoge correlaties talrijker, zullen
er minder factoren worden geëxtraheerd. (Voor een inzichtelijke uiteen-
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zetting over het nut en de werking van factoranalyse, zie bijv. Child, 1970; zie ook
het eerder in dit tijdschrift verschenen artikel van Knops, 1984.)

3.3. Factoranalyse.
3.3.1. Nijmegen
De resultaten van de factoranalyse die is uitgevoerd op de correlatiematrix voor
de Nijmeegse informanten zijn te vinden in Tabel 3. De kolommen van deze tabel
bevatten de correlaties tussen de oorspronkelijke variabelen en de gevormde
factoren. Deze correlaties worden in dit geval meestal ladingen genoemd. Hoe hoger
de (positieve of negatieve) lading is, des te meer de variabele gemeen heeft met
de factor en des te meer de variabele betrokken dient te worden bij de naamgeving
van de factor.
De hoogste ladingen op de eerste factor komen van toonhoogtevariabiliteit,
gevarieerde toonhoogtepatronen, nadrukkelijkheid en toonhoogterange. Het betreft
hier duidelijk een onderliggende toonhoogtevariatiedimensie.
Op de tweede factor laden schorheid, laryngale spanning en toonhoogte positief
en krakerigheid en sonoriteit negatief. Hier gaat het om een dimensie die betrekking
heeft op laryngale stemkwaliteit.
De derde factor heeft een negatieve lading van toonhoogte en positieve ladingen
van lipronding, afwijkende toonhoogtepatronen en heesheid. De combinatie van
deze vier variabelen is moeilijk interpreteerbaar. Alleen de samenhang tussen
toonhoogte en lipronding zou eventueel in spectrale termen kunnen worden
geïnterpreteerd. Dan zou een lagere toonhoogtescore een donkerder timbre kunnen
reflecteren, een perceptief effect dat ook door meer lipronding teweeg kan worden
gebracht.
De vierde factor is een (regionaal/sociaal) accentdimensie: de enige twee hoge
ladingen komen van regionaal accent (negatief) en geaffecteerdheid (positief).
Ook de vijfde factor kan makkelijk worden geïnterpreteerd; de hoge ladingen van
luidheidsrange en luidheidsvariabiliteit maken duidelijk dat het hier een
luidheidsvariatiedimensie betreft.
De aard van de zesde factor, met positieve ladingen van heesheid en denasaliteit,
en een negatieve lading van precisie van articulatie, is moeilijk te doorgronden.
Deze factor zal daarom niet worden benoemd.
De twee laatste factoren tenslotte, met hoge ladingen van elk
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Tabel 3. Geroteerde factormatrix van 23 spraakschalen voor 32
Nijmeegse informanten. Alleen factoren met een eigenwaarde > 1 zijn
opgenomen. Ladingen > .45 zijn cursief. De 7-puntschalen zijn aangeduid
met *. De andere schalen zijn 4-puntschalen.
F1
Toonhoogte* .329

F2
.476

F3
-.598

F4
-.175

F5
.005

Toonhoogterange* .729

.119

.024

.276

.292

Toonhoogtevariabilteit* .952

-.122

-.129

.032

.110

Nadrukkelijkheid* .771

.113

.012

-.143

.214

Gevarieerde .813
toonhoogtepatronen*

-.104

-.054

.134

.206

.637

.066

-.351

-.229

.154

Luidheidsrange* .247

.006

.005

.039

.749

Luidheidsvariabiliteit* .407

-.140

.037

.041

.869

Tempo*

.002

-.114

.268

.050

Verbondenheid* .459

-.171

-.192

.306

.288

Sonoriteit*

.032

-.847

.374

-.003

.122

Laryngale
spanning*

-.013

.792

.208

-.159

-.001

Precisie van .305
articulatie*

-.192

-.304

.104

-.025

Afwijkende .224
toonhoogtepatronen

.224

.622

.145

.165

Schorheid

.820

.332

.132

.110

Krakerigheid .088

-.861

.054

-.031

.115

Heesheid

-.239

.312

.597

.042

.032

Nasaliteit

-.094

-.101

.050

-.098

-.061

Denasaliteit .047

.106

-.066

-.053

-.181

Ademnood

.319

-.070

.296

.044

-.009

Lipronding

-.169

-.028

.712

.066

-.078

Regionaal
accent

.152

.074

.138

-.785

-.148

Geaffecteerdheid .249

.049

.228

.891

-.043

Verklaarde
variantie

18.8%

14.8%

11.9%

7.0%

Luidheid*

.015

-.170

32.0%
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verklaarde
variantie
83.9%
F7
-.058

F8
.074

Communaliteit
.751

Toonhoogterange* .051

.266

.010

.783

Toonhoogtevariabiliteit* .010

-.028

.132

.970

Nadrukkelijkheid* -.134

-.201

-.213

.779

Gevarieerde
.002
toonhoogtepatronen*

.282

.267

.887

Luidheid*

-.030

-.233

.767

Luidheidsrange* -.154

.191

-.107

.697

Luidheidsvariabiliteit* -.092

-.135

.123

.987

Tempo*

-.076

.201

-.655

.564

Verbondenheid* -.033

.122

.444

.667

Sonoriteit*

-.050

-.128

.035

.894

Laryngale
spanning*

.217

.058

.089

.756

Precisie van
articulatie*

-.608

.209

.405

.812

Afwijkende
-.191
toonhoogtepatronen

.049

.169

.605

Schorheid

.129

.107

.028

.872

Krakerigheid

.001

.119

.170

.811

Heesheid

.496

.153

.118

.798

Nasaliteit

.052

-.856

.131

.789

Denasaliteit

.641

-.015

.096

.474

Ademnood

.025

.247

.047

.261

Lipronding

.050

-.188

-.077

.592

Regionaal
accent

.233

-.291

.140

.846

Geaffecteerdheid .078

-.073

-.080

.931

Verklaarde
variantie

5.0%

4.4%

Toonhoogte*

F6
-.135

-.316

6.1%

Totaal
verklaarde
variantie 83.9%
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Tabel 4. Geroteerde factormatrix van 23 spraakschalen voor 32
Amsterdamse informanten. Alleen factoren met een eigenwaarde > 1
zijn opgenomen. Ladingen > .45 zijn cursief.
F1
Toonhoogte .354

F2
.010

F3
.868

F4
-.149

F5
-.022

Toonhoogterange .633

.158

.387

.076

.034

Toonhoogtevariabilteit .735

.185

.411

-.081

.182

Nadrukkelijkheid .535

.484

.146

-.123

-.010

Gevarieerde .788
toonhoogtepatronen

-.033

.204

-.078

.026

.754

.138

-.068

.117

-.243

Luidheidsrange .033

.863

-.129

.026

-.197

Luidheidsvariabiliteit .120

.922

.201

-.032

-.011

Tempo

.063

.127

.115

.019

Verbondenheid .410

-.252

.038

.179

-.035

Sonoriteit

-.081

.136

-.798

.021

-.162

Laryngale
spanning

.121

.023

.148

-.120

.236

Precisie van .228
articulatie

-.431

.127

-.291

.300

Afwijkende .086
toonhoogtepatronen

.107

-.065

.085

-.050

Schorheid

.016

.181

.078

.575

Krakerigheid -.214

-.037

-.572

-.378

-.434

Heesheid

-.295

-.235

-.338

.000

.670

Nasaliteit

.006

-.093

-.144

.726

.188

Denasaliteit .179

.402

-.158

.107

.016

Ademnood

-.085

-.238

.059

.051

-.122

Lipronding

.008

-.042

.135

.107

.641

Regionaal
accent

.385

-.077

.010

.796

.187

Geaffecteerdheid .252

-.171

.007

-.753

.000

Verklaarde
variantie

18.7%

16.2%

11.2%

9.3%

Luidheid

.014

.058

28.3%
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Totaal
verklaarde
variantie
80.7%
F6
.109

F7
.003

F8
-.087

Communaliteit
.922

Toonhoogterange .240

.137

-.106

.672

Toonhoogtevariabiliteit .027

.097

.087

.802

Nadrukkelijkheid .372

-.142

.198

.755

Gevarieerde
-.275
toonhoogtepatronen

-.094

.111

.769

Luidheid

.085

.069

.680

Luidheidsrange -.020

-.089

.007

.811

Luidheidsvariabiliteit -.013

.038

-.056

.911

Tempo

.763

.018

.618

Verbondenheid .066

.503

-.251

.589

Sonoriteit

.089

-.079

-.357

.831

Laryngale
spanning

.260

-.104

.744

.741

Precisie van
articulatie

-.044

-.470

.386

.802

Afwijkende
.791
toonhoogtepatronen

.140

.065

.684

Schorheid

-.151

.121

.223

.461

Krakerigheid

.138

-.195

-.160

.791

Heesheid

.170

.014

.037

.737

Nasaliteit

.253

-.100

-.514

.931

Denasaliteit

-.099

.221

.083

.297

Ademnood

.594

-.195

.057

.480

Lipronding

-.091

-.058

-.042

.456

Regionaal
accent

.006

.188

-.084

.866

Geaffecteerdheid -.039

-.197

-.032

.702

Verklaarde
variantie

5.4%

4.4%

Toonhoogte

.050

-.037

6.5%

Totaal
verklaarde
variantie 80.7%
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slechts één variabele, kunnen respectievelijk nasaliteit en tempo worden genoemd.
3.3.2. Amsterdam
De resultaten van de factoranalyse die is uitgevoerd op de correlatiematrix voor
de Amsterdamse informanten zijn te vinden in Tabel 4.
De samenstelling van de eerste factor is vrijwel identiek met die voor Nijmegen.
Ook hier gaat het om een toonhoogtevariatiefactor.
De tweede factor heeft hoge ladingen van luidheidsvariabiliteit en luidheidsrange,
en komt dus overeen met de vijfde, luidheidsvariatiefactor voor het Nijmeegse
materiaal. Het is interessant om te zien dat de schaal ‘nadrukkelijkheid’ zowel op
deze als op de vorige factor laadt. Uit fonetisch onderzoek is inderdaad bekend dat
klemtonen zowel met behulp van toonhoogte- als luidheidsbewegingen (en ook
tempoveranderingen) kunnen worden gerealiseerd.
De derde factor heeft hoge ladingen van toonhoogte (positief) en sonoriteit
(negatief) en een wat lagere, negatieve lading van krakerigheid. Deze factor
correspondeert met de tweede, laryngale stemkwaliteitsfactor voor het Nijmeegse
materiaal.
De vierde factor, met hoge, positieve ladingen van nasaliteit en regionaal accent
en een hoge negatieve lading van geaffecteerdheid, is vergelijkbaar met de vierde,
accentfactor van het Nijmeegse materiaal.
De vijfde factor is moeilijk te interpreteren; het is niet duidelijk wat schorheid en
heesheid - twee laryngale kenmerken - enerzijds en lipronding - een
uitspraakkenmerk - anderzijds met elkaar te maken zouden kunnen hebben.
De zesde factor, met hoge positieve ladingen van afwijkende toonhoogtepatronen
en ademnood, kan evenmin worden benoemd.
De zevende factor heeft positieve ladingen van tempo en verbondenheid en een
negatieve lading van precisie van articulatie. Dit betekent dat snel praten (een hoog
tempo) gepaard gaat met weinig pauzes en haperingen (grote verbondenheid) en
een weinig nauwkeurige uitspraak (lage precisie van articulatie). Deze samenhang
is niet implausibel. De vraag is echter wat de causale verbanden zijn: zowel tempo
als articulatie komen in aanmerking als onderliggende dimensie.
Ook de laatste factor, met een hoge positieve lading van laryngale spanning en
een negatieve lading van nasaliteit, kan niet eenduidig worden geïnterpreteerd.
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In Tabel 5 zijn de benamingen van de interpreteerbare factoren voor Nijmegen en
Amsterdam voor de overzichtelijkheid nog eens bij elkaar gezet.

Tabel 5. Benoembare factoren zoals die uit de twee factoroplossingen
naar voren komen.

1.

NIJMEGEN
Toonhoogtevariatie

AMSTERDAM
Toonhoogtevariatie

2.

Laryngale stemkwaliteit

Luidheidsvariatie

3.

---

Laryngale stemkwaliteit

4.

Accent

Accent

5.

Luidheidsvariatie

---

6.

---

---

7.

Nasaliteit

Tempo of articulatie

8.

Tempo

---

3.3.3. Vergelijking van de factoroplossingen
De twee factoroplossingen hebben in ieder geval vier van de acht factoren met
elkaar gemeen: toonhoogtevariatie, laryngale stemkwaliteit, accent en
luidheidsvariatie. Deze vier factoren bevinden zich in beide gevallen bij de eerste
vijf. De moeilijk interpreteerbare of van elkaar verschillende factoren zijn vrijwel
allemaal van een hogere orde, hetgeen per definitie betekent dat ze relatief
onbelangrijk zijn, omdat ze weinig variantie verklaren.
De gelijkenis in de samenstelling van de gemeenschappelijke factoren is groot.
Alleen blijkt de laryngale stemkwaliteitsfactor in het Nijmeegs sterker
vertegenwoordigd te zijn dan in het Amsterdams: er laden meer schalen op, de
ladingen zijn hoger en het percentage verklaarde variantie is groter (vergelijk ook
het grotere aantal significante correlaties tussen de betreffende variabelen in Tabel
2). Verder blijkt de accentfactor in het Amsterdams, in tegenstelling tot het Nijmeegs,
een hoge lading te hebben van nasaliteit. Dit is niet zo verwonderlijk als men weet
dat nasaliteit een van de opvallendste kenmerken is van het Amsterdamse dialect
(Schatz, 1984), terwijl het verschijnsel in het Nijmeegs nauwelijks voorkomt (Van
Bezooijen, 1984a). Wat men hier in feite terugvindt is niet een verschil in samenhang
tussen stemkenmerken maar het in de inleiding gesignaleerde en alom bekende
verschijnsel dat verschillen tussen de stemmen van groepen mensen gelegen
kunnen zijn in de mate van aanwezigheid van een variabele.
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Op grond van deze resultaten menen wij te mogen concluderen dat de aan de twee
stembeschrijvingen ten grondslag liggende dimensies een tamelijk stabiel karakter
hebben, d.w.z. tot op grote hoogte onafhankelijk zijn van de specifieke
eigenschappen van de twee beschreven steekproeven in termen van regionale
herkomst en mate van formaliteit. Het is zelfs zo dat de hier geëxtraheerde
stemdimensies grotendeels overeenkomen met de dimensies die men op
theoretische of fysiologisch/ articulatorische gronden zou verwachten. Zo ligt het
voor de hand dat schalen die verwijzen naar verschillende vormen waarin een
bepaalde parameter varieert, zoals toonhoogtevariabiliteit, toonhoogterange en
gevarieerde toonhoogtepatronen of luidheidsvariabiliteit en luidheidsrange, niet
volkomen onafhankelijk van elkaar zullen zijn. Ook de gevonden samenhangen
tussen verschillende laryngale stemkwaliteitskenmerken, zoals die tussen toonhoogte
en krakerigheid, zijn tot op grote hoogte - op grond van hun fysiologische
eigenschappen - voorspelbaar (cf. Laver, 1980: 122).
Je zou je kunnen afvragen hoe het komt dat er niet meer van zulke bundels van
parameters uit de analyse naar voren komen. Er zijn maar een paar factoren die
ladingen hebben van een flink aantal variabelen; de zesde en hogere orde factoren
zijn in feite factoren die uit een enkele variabele bestaan of een paar die misschien
toevallig wat gemeenschappelijke variantie hebben.
Deze situatie, die ook al door het relatief kleine aantal significante correlaties in
Tabel 1 en 2 werd gesuggereerd, zou kunnen worden opgevat als een bevestiging
van de claim van fonetici (cf. Laver, 1980) dat heel veel verschillende
spierinstellingen, ook wel settings genoemd, onafhankelijk van elkaar in het
spraakproductie-apparaat kunnen worden gerealiseerd. En, zoals al eerder is
opgemerkt, een effect hiervan is dat het aantal verschillende stemmen dat men kan
aantreffen en ook aantreft schier oneindig is. Er spelen echter ook andere factoren
een rol. Zo zullen vocale verschijnselen genuanceerder worden beschreven, d.w.z.
door meer elkaar gedeeltelijk overlappende en onderling correlerende schalen
2
worden gedekt, naarmate er meer verbale labels beschikbaar voor zijn . Deze
beschikbaarheid zal op haar beurt weer samenhangen met de communicatieve
(taalgebonden) functionaliteit van de opsplitsing en/of de (niet-taalgebonden)
mogelijkheden van het menselijke perceptieve systeem.
Zekerheid over de stabiliteit van de dimensionale structuur en de relatief grote
onderlinge onafhankelijkheid van stemkenmerken kan
3
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natuurlijk alleen worden verkregen door stembeschrijvingen van nog andere groepen
sprekers in de vergelijking te betrekken. De mogelijkheden hiertoe zijn op dit moment
echter zeer beperkt, zeker als men zich - en dat lijkt me essentieel - beperkt tot
niet-pathologische stemmen. De schalenbatterij van Knops (1982) bijvoorbeeld,
waarmee de spraak van 5 Nederlandse en 5 Belgische mannen is gescoord door
45 ongetrainde luisteraars, bevat 18 taalgebruiksvariabelen, waarvan er 7 op fonatie,
uitspraak of prosodie betrekking hebben. Slechts 3 hiervan komen ook in onze
studie voor, nl. stem: diep-hoog (= toonhoogte), articulatie: duidelijk-onduidelijk (=
precisie van articulatie) en spreektempo. Nauwelijks een basis voor de vergelijking
van samenhangen.
Een studie van Fagel, Van Herpt en Boves (1983), waarin de voorgelezen teksten
van 10 sprekers (5 mannen en 5 vrouwen, voornamelijk afkomstig uit het Westen
van het land) werden gescoord door 253 ongetrainde luisteraars, lijkt wat dit betreft
meer mogelijkheden te bieden, aangezien het merendeel van de 35 schalen
betrekking heeft op fonatie, uitspraak en prosodie. De vergelijking met de
onderhavige studie wordt echter bemoeilijkt door het feit dat veel van de schalen
eerder subjectief/ evaluatief dan fonetisch/descriptief zijn (cf. schalen als
aangenaam-onaangenaam, arm-rijk, gerond-hoekig).
De eerste door Fagel et al. geëxtraheerde factor verklaart bijna driekwart van de
variantie en wordt door hen ‘voice dynamics’ genoemd. Het is echter een zeer brede
factor, waarop naast prosodieschalen als melodieus-eentonig en
expressief-uitdrukkingsloos, puur evaluatieve schalen laden zoals mooi-lelijk en een
aantal stemkwaliteitsschalen. De volgende vier factoren verklaren weinig variantie;
ze representeren respectievelijk uitspraakkwaliteit, stemkwaliteit, toonhoogte en
tempo. Een soortgelijke dominerende en brede eerste factor kwam naar voren uit
een factoranalyse op de scores voor navertelde verhalen van dezelfde 10 sprekers.
In Snijders (1984) werden de voorgelezen teksten van 10 mannen uit Zuid-Oost
Nederland door 22 ongetrainde luisteraars gescoord op 19 fonatie-, uitspraak- en
prosodieschalen. Ook hier verklaarde de eerste factor het grootste deel van de
variantie. Er laadden, naast een aantal toonhoogtevariatieschalen, zeer gevarieerde
schalen op als hortendvloeiend, slordig-precies en plat-beschaafd.
Het is opvallend dat de boven beschreven factoranalyses consistent een zeer
dominerende en brede eerste factor opleveren terwijl in onze studie de percentages
verklaarde variantie van de eerste tot de achtste
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factor zeer geleidelijk afnemen en de factoren redelijk ‘zuivere’ dimensies
vertegenwoordigen. Een eerste verklaring die zich opdringt is het spraakmateriaal:
de onderhavige studie is de enige waarin vrije, interactieve spraak is beschreven;
in de andere gaat het ofwel om voorgelezen teksten ofwel om navertelde verhalen.
Het is genoegzaam bekend dat de ene persoon veel beter kan voorlezen en
navertellen dan de andere, en het is daarom niet onaannemelijk dat de op deze
manier verkregen spraakfragmenten zullen verschillen wat betreft de voorlees- of
navertelkwaliteit. Hierbij kan men zich deze kwaliteiten voorstellen als bundels
samenhangende kenmerken: hoe beter de kwaliteit, des te preciezer,
verstaanbaarder, helderder, melodieuzer, gevarieerder, etc. de spraak. De in de
studies met voorgelezen of navertelde spraakmateriaal telkens opduikende brede
en gevarieerde eerste factor zou in dit licht goed interpreteerbaar zijn. Dit
clusteringseffect zal in studies waarin gebruik wordt gemaakt van spontaan
gegenereerde, interactieve spraak veel minder sterk optreden. Naast het type
spraakmateriaal kan ook het type scoorder van invloed zijn geweest op de
gedifferentieerdheid van de factoren. Ongetrainde luisteraars hebben de neiging
allerlei verschillende aspecten van stimuli te beoordelen vanuit een algemene
evaluatieve houding. Met andere woorden, de gepercipieerde
aangenaamheid/goedheid/mooiheid etc. van een object zal de scores op allerlei
andere aspecten beïnvloeden. Dit is waarschijnlijk de voornaamste reden waarom
in zoveel semantische-differentiaal experimenten een dominerende evaluatieve
factor wordt gevonden. Het zou ook de brede eerste factor uit het bovenvermelde
stemonderzoek kunnen verklaren, wellicht in samenhang met de invloed van het
type spraakmateriaal. Getrainde luisteraars zullen zich, dat is onze claim, ‘objectiever’
opstellen, waardoor de door hen gegeven scores analytischer zullen zijn.
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Eindnoten:
(*) Tekst van de lezing, gehouden op het Symposium van het P.J. Meertens Instituut te Amsterdam
op vrijdag 26 oktober 1984.
1 Het Amsterdamse corpus bevat ook informele opnames van gesprekken van de informanten
met een kennis of familielid. Deze opnames zouden de Nijmeegse qua mate van formaliteit
waarschijnlijk dichter hebben benaderd. Argumenten om toch voor de formelere opnames te
kiezen waren ondermeer dat de stemmen in de informele situatie moeilijk uit elkaar te houden
zijn (zowel de informant als diens gesprekspartner wisselen per opname), dat de spraak meer
versnipperd is en dat er meer door elkaar wordt gepraat.
2 Deze factor doet zich met name gelden bij beoordelingsexperimenten waarin gebruik wordt
gemaakt van leken. Het aantal onderscheidingen dat in het dagelijks leven wordt gemaakt, werkt
echter ook door in ‘formele’ beschrijvingssystemen die bestemd zijn voor fonetisch getrainden,
zoals het hier gebruikte.
3 Er is gekozen voor ‘principal factoring with iteration’ (Kim, 1975: 480). Bij deze methode wordt
niet alle variantie in de variabelen als te verklaren variantie beschouwd, maar alleen die variantie
die de variabelen gemeenschappelijk hebben en die kan worden teruggevoerd op onderliggende
dimensies. Verder is er een varimaxrotatie toegepast, d.w.z. een orthogonale rotatiemethode

Taal en Tongval. Jaargang 37

gericht op het bereiken van de meest eenvoudige, en daarmee makkelijkst interpreteerbare,
structuur in de kolommen van de factormatrix.
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(*)

Tussen standaardtaal en stadsdialect: de norm van vrouwen
1. Inleiding.

De manier waarop Amsterdammers spreken onderscheidt zich voor veel
Nederlanders van andere manieren van spreken. Mensen geven meningen over
hoe plat Amsterdammers praten, hoe beeldend of pittoresk hun spraak is, hoe
typisch de Amsterdamse uitdrukkingen zijn, hoe bijzonder hun humor en ad rem
hun antwoorden. Dat soort meningen zijn natuurlijk aangemoedigd door het gebruik
van Amsterdams door acteurs en komieken op radio en televisie, door liedjeszangers
en, recenter, door popgroepen. Toch is dit verschijnsel niet nieuw. Blijkbaar was de
Amsterdamse tongval ook vroeger al duidelijk te onderscheiden van de spraak in
andere plaatsen, tenminste te oordelen naar een vermelding van Verwer uit 1572
(cit. in Temminck, 1982). Hij schrijft dat in het begin van het beleg van Haarlem,
waarbij de Amsterdammers de kant van de Spanjaarden hadden gekozen, een
groep burgers die ‘naar haar spraecke geboren van Amsterdam schenen te wesen’
voor de muren en poorten van Haarlem spotliedjes kwamen zingen. Ook een
opmerking van Vondel in zijn inleiding bij de nieuwe editie van de Nederduitsche
Dichtkunste in 1650 wijst erop dat Amsterdammers al in de zeventiende eeuw op
hun spraak beoordeeld werden, en lang niet altijd in positieve zin. Vondel heeft het
niet begrepen op de Amsterdamse tongval, of op stadsdialecten in het algemeen,
en zegt dat ook in zoveel woorden: ‘Onze beschaafde moedertaal wordt
tegenwoordigh in 's Gravenhage, de Raetkamer der Heeren Staten, en het hof van
hunnen Stedehouder, en 't Amsterdam (...) allervolmaeckst gesproken, bij lieden
van goede opvoedinge, indien men der hovelingen en pleiteren en kooplieden
onduitsche termen uitsluite: want out Amsterdamsch is te mal, en plat Antwerpsch
te walgelijck en niet onderscheidelijk genoegh. Hierom moeten wij deze tongen
matigen en mengen en met kennise besnoeien’.
In het licht van dit soort oordelen is het des te merkwaardiger dat er in de loop
der jaren zo weinig onderzoek is gedaan naar de aard van

(*)

Tekst van de lezing, gehouden op het Symposium van het P.J. Meertens-Instituut te
Amsterdam op vrijdag 26 oktober 1984.
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Ook andere stadsdialecten hebben zich pas recent in de belangstelling van
onderzoekers mogen verheugen, vooral onder invloed van de belangstelling bij
taalkundigen voor sociale factoren die taalgebruik kunnen beïnvloeden. In de tijd
dat de bestudering van dialecten voor taalgeleerden interessant begon te worden,
profiteerden de stadsdialecten niet mee van deze opkomende interesse bij de
romantische wetenschapsbeoefening voor het pure, het oorspronkelijke van dialecten.
Evenmin werden de stadsdialecten onderwerp van onderzoek toen het opkomend
regionaal bewustzijn een stimulerende invloed ging uitoefenen op de studie van
dialecten in het algemeen. Stadsdialecten bleven gewoon ‘plat’, en dus inferieur, in
de ogen van zowel sprekers als onderzoekers, omdat ze verbonden werden met
lage sociale status. Mittelmeijer (1959: 4), een van de weinigen die zich systematisch
met de spraak van Amsterdam heeft bezig gehouden, verwoordt dit negatieve
oordeel zeer beeldend als hij schrijft: ‘het “plat” wekt altijd enige huiver op bij
beschaafde mensen en de man die zich hiervoor interesseert lijkt vervaarlijk veel
op de arts die belangstelling heeft voor faecaliën’.
In recenter jaren is de studie van variatie in taal, waaronder natuurlijk ook de
studie van stadsdialecten hoort, zich niet alleen gaan richten op geografisch bepaalde
variatie, zoals dat in de traditionele dialectologie gebruikelijk was, maar ook op de
interactie tussen geografische factoren en sociale, economische en andere
niet-taalkundige condities die taalverschijnselen kunnen bepalen. Door deze
ontwikkeling kreeg de studie van stadsdialecten uiteindelijk de wind mee en het
resultaat van deze - internationale - ontwikkeling is geweest dat er in de laatste jaren
ook in Nederland een aantal studies over stadsdialecten zijn verschenen (Elias,
1977; de Vries e.a., 1974; van Hout, 1981; Schouten, 1982; etc.). Desondanks
bestaat er nog steeds zeer weinig wetenschappelijke literatuur over het Amsterdams.
Behalve het recente onderzoek van Brouwer en Schenk-van Witsen over
sexeverschillen in taalgebruik en taalattitude (1983) vormen de onuitgegeven scripties
van Peeters (ca. 1949) en Mittelmeijer (1959) eigenlijk de enige twee systematische
behandelingen van aspecten van het ‘plat Amsterdams’. Voordien spitste de
wetenschappelijke discussie betreffende Amsterdams zich vooral toe op de vraag
hoeveel verschillende Amsterdamse dialecten er bestonden. Met deze vraag hebben
Van Lennep en Halbertsma (1845) zich bezig gehouden, en na hen Winkler (1874),
Kloeke (1934) en Daan (1954). Het bekendste werk van Daan (1948) over het
Amsterdams is echter haar boekje Hij zeit wat, een populaire verzameling typische
Amsterdamse woorden en uitdrukkingen, vergezeld van een inleiding en een tot de
datum van
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die Amsterdamse manier van spreken. Amsterdams is natuurlijk niet het enige dialect
dat door de taalwetenschap nogal verwaarloosd is. publicatie uitputtende bibliografie.
Faddegon (1951) noemt in een kort artikel voor het eerst maatschappelijke motieven
voor het gebruik van Amsterdamse spraakkenmerken, maar hij biedt meteen een
aantal rijmpjes aan om deze kenmerken zo effectief mogelijk uit te roeien. Uiteindelijk
is de scriptie van Mittelmeijer (1959) de eerste enigszins systematische studie van
Amsterdamse spraak op basis van bandopnamen, waarbij hij een aantal
veldwerkprincipes hanteert die inmiddels in de sociolinguïstiek gemeengoed zijn
geworden.
Het gebrek aan systematische studie van het Amsterdams in zijn maatschappelijke
context heeft in eerste instantie aanleiding gegeven tot het hier gepresenteerde
onderzoek.

2. Materiaalverzameling.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het ‘Corpus Amsterdamse Spreektaal’
dat verzameld is in 1975 en 1976 door het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam
(Heikens, 1978). Het oorspronkelijke doel van dit corpus was het verzamelen van
gesproken taal van autochtone Amsterdammers voor een onderzoek naar
woordfrequenties in gesproken Nederlands. De verzameling bandopnamen is
daarvoor maar zeer ten dele gebruikt, maar omdat een aantal niet-taalkundige
factoren bij deze materiaalverzameling zorgvuldig onder controle is gehouden, bleek
het corpus ook goed bruikbaar te zijn voor ander onderzoek. Dit geldt in het bijzonder
voor onderzoek waarbij ook sociale factoren die taalgebruik kunnen bepalen in het
onderzoek worden betrokken.
Het gehele Corpus Amsterdamse Spreektaal omvat 246 bandopnamen van
mannen en vrouwen, geboren en getogen in Amsterdam, in twee leeftijdsgroepen
(20-25 en 50-55 jaar), twee sociale klassen (hoog: beroepsgroep 5 of 6 en laag:
beroepsgroep 1 of 2, ITS-klapper, 1972), en twee spreekstijlen (formeel en informeel).
De variabelen herkomst, leeftijd, sociale klasse, sexe, en spreekstijl zijn dus onder
controle gehouden. Om een aantal technische redenen waren niet alle acht cellen
in deze matrix van onafhankelijke variabelen gelijkmatig gevuld met informanten,
zodat uiteindelijk slechts 176 opnamen, dus 11 opnamen per cel, voor het
woordfrequentieonderzoek zijn gebruikt. Voor het hier te behandelen onderzoek
zijn uit dit totaal aantal opnamen 80 banden geselecteerd, een totaal van vijf
opnamen per cel van de matrix van onafhankelijke variabelen. Op dit subcorpus is
het kwantitatieve gedeelte van
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het hier te bespreken onderzoek gebaseerd, terwijl voor het descriptieve gedeelte
het gehele Corpus Amsterdamse Spreektaal is beluisterd. Daarnaast is voor dit deel
van het onderzoek gebruik gemaakt van observaties van gesproken Amsterdams
in natuurlijke situaties, zoals op markten, in winkels, en in de piratenuitzendingen
op het Amsterdamse kabeltelevisienet. Voor het evaluatieve gedeelte van het
onderzoek is gebruik gemaakt van een informele subjectieve evaluatietest die is
afgenomen aan 24 proefpersonen uit de ‘upper middle class’ (beroepsgroep 5 of 6
uit de ITS-klapper).

3. De vooronderstellingen.
Zoals gezegd, onderscheidt zich voor veel Nederlanders de Amsterdamse manier
van spreken van het Standaard Nederlands. Deze variëteit, hier gemakshalve verder
aangeduid met ‘Plat Amsterdams’, is dus geografisch gedefiniëerd. Voor zover het
deze geografische definitie van het ‘Plat Amsterdams’ betreft, was het allereerst
nodig een uitspraak te doen over het al of niet bestaan van verschillende
Amsterdamse dialecten. Op grond van een informele analyse van de gegevens die
voor elke proefpersoon zijn verzameld over zijn of haar woonplaatsen in Amsterdam
en over de woonplaatsen van hun ouders, leek er geen systematische relatie te
bestaan tussen het al of niet voorkomen van bepaalde Amsterdamse
spraakkenmerken en afkomst uit een bepaalde buurt. Deze informatie zou misschien
aan een meer verfijnde analyse onderworpen kunnen worden, maar in het hier te
bespreken onderzoek is het aspect van geografische variatie binnen Amsterdam
verder buiten beschouwing gelaten. Er is dus uitgegaan van één ‘Plat Amsterdamse’
variëteit die niet systematisch aan variatie onderhevig is op grond van geografische
verschillen binnen Amsterdam.
Ondanks het feit dat ‘Plat Amsterdams’ kennelijk voor velen een duidelijk
identificeerbaar verschijnsel is, kan men pas op grond van het spontane taalgebruik
van Amsterdammers een aantal veronderstellingen formuleren en testen over de
taalkundige en sociale structuur van het ‘Plat Amsterdams’.
De eerste veronderstelling die aan het onderzoek ten grondslag lag, was de notie
dat er op alle taalniveaus verschillen zouden bestaan tussen ‘Plat Amsterdams’ en
Standaard Nederlands. Het lag in de verwachting dat het onderzoek voorbeelden
zou opleveren van linguïstische verschillen op lexikaal, syntactisch, morfologisch
en fonologisch niveau. Observaties van sprekers, literatuuronderzoek, en de analyse
van de 245 band-
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opnamen van het Corpus Amsterdamse Spreektaal leverde echter een ander beeld
op. Via deze analysemethode bleek duidelijk dat fonologische verschillen het meest
distinctief zijn voor het ‘Plat Amsterdams’ en dat ze worden uitgedrukt in de uitspraak
van een betrekkelijk beperkt aantal klanken.
Natuurlijk waren er op andere taalniveaus ook verschillen tussen ‘Plat Amsterdams’
en Standaard Nederlands aan te wijzen, maar deze verschillen waren niet meer
dan incidenteel in vergelijking met de aangetroffen fonologische verschillen.
Bovendien is bij lexicale, morfologische, of syntactische verschillen lang niet altijd
duidelijk of het nu gaat om verschijnselen die in een veel groter gebied voorkomen
dan alleen in Amsterdam, of zelfs tot een soort ‘Algemeen Nonstandaard Nederlands’
behoren. Dit geldt in het bijzonder voor veel van wat men met de term ‘Bargoens’
pleegt aan te duiden, of voor Jiddeïsmen die in Amsterdam gebruikt worden. Deze
lexicale verschijnselen, die misschien oorspronkelijk inderdaad uit de taal van
Amsterdam afkomstig zijn, kunnen al lang niet meer zo eenduidig tot het
Amsterdamse dialect gerekend worden. Heitje, geeltje, mesjogge, goser, en
dergelijke uitdrukkingen worden bijvoorbeeld tegenwoordig practisch in heel
Nederland begrepen.
De verschijnselen die werden aangetroffen in het bandmateriaal van het Corpus
Amsterdamse Spreektaal waren geheel in tegenspraak met de veel gehoorde mening
dat het ‘Plat Amsterdams’ zulke pittoreske en beeldende uitdrukkingen en woorden
kent. In gewone gesproken taal komen nauwelijks lexicale verschijnselen voor die
afwijken van de standaardnorm. Al die typisch Amsterdamse humor in de trant van
‘krijg een kind met een koperen kop, dan kan je je rot poetsen’ komt in de
woordenschat van de 245 Amsterdammers uit het Corpus Amsterdamse Spreektaal
in ieder geval niet tot uitdrukking. Typisch Amsterdamse wendingen zijn misschien
woorden als verleden voor ‘onlangs’, andere week voor ‘volgende week’, in de
winterdag voor ‘'s winters’ of enkelt en dubbelt voor ‘enkel’ en ‘dubbel’. Morfologische
verschillen blijven voornamelijk beperkt tot de paradigma's van een aantal
werkwoorden, zoals ik gaan/wij gaane, ik doen/wij doene, zij zeeën als verleden tijd
van zeggen, wij zijne als meervoud van de tegenwoordige tijd van zijn, verschillende
vormen van het werkwoord hebben en kunnen, sommige persoonlijke
voornaamwoorden, zoals mijn, i.p.v. mij, hunnie i.p.v. zij en het gebruik van het
relativum wie, onafhankelijk van het antecedent. Voorbeelden van typisch
Amsterdamse syntaxis komen maar zeer mondjesmaat te voorschijn in spontane
gesproken taal van Amsterdammers. Misschien
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zouden verschijnselen als iedereen kan dat niet betalen in de betekenis van ‘niet
iedereen kan dat betalen’, of hij draagt nooit geen jas voor ‘hij draagt nooit een jas’,
of hij gaat naar de ijsbaan voor te schaatsen, in plaats van ‘hij gaat naar de ijsbaan
om te schaatsen’ als syntactische verschillen kunnen worden bestempeld. Het is
echter moeilijk vast te stellen of deze verschijnselen nu typisch zijn voor Amsterdam
of een breder randstedelijk bereik hebben. Een extra moeilijkheid bij het bepalen
van syntactische verschillen is bovendien dat regionaal bepaalde syntactische
afwijkingen van de standaardtaal in gesproken taal in het algemeen dun gezaaid
lijken te zijn, zodat het geen verwondering hoeft te wekken dat ze in de gesproken
taal van Amsterdammers nauwelijks worden aangetroffen.
Hoe het ook zij, op grond van deze resultaten is het onderzoek dat hier wordt
besproken uiteindelijk alleen gericht op fonologische verschijnselen in het
Amsterdams.

4. De klankverschijnselen.
Zoals gezegd, uit dit onderzoek is gebleken dat de fonologische verschillen tussen
het ‘Plat Amsterdams’ en het Standaard Nederlands het meest distinctief zijn voor
het plat Amsterdams en dat die verschillen maar een beperkt aantal klanken
betreffen. Op basis van de beschikbare literatuur, de observaties van natuurlijk
taalgebruik, en een nauwkeurige analyse van de ongeveer 250 uur bandopnamen
van het Corpus Amsterdamse Spreektaal is een inventaris opgesteld van
Amsterdamse klankverschijnselen. Het gaat in deze inventaris om ongeveer dertig
klankverschijnselen die als typisch voor het ‘Plat Amsterdams’ beschouwd kunnen
worden.
Natuurlijk komen lang niet al deze verschijnselen even frequent voor in gesproken
taal, en bovendien zullen ze, maatschappelijk gezien, niet allemaal op dezelfde
manier worden gewaardeerd. Sommige verschillen met de standaardtaal zullen veel
‘platter’ worden gevonden dan andere, zowel door sprekers als door hoorders. Men
hoeft geen sociolinguïst te zijn om zich bewust te zijn van de relatie tussen taal en
sociale factoren. Dat blijkt al uit het citaat van Vondel, waarin hij zijn oordeel geeft
over het Amsterdams en het Antwerps. In feite is het zelfs zo dat de algemene
perceptie van spraakverschillen en de sociale evaluatie van die verschillen in de
maatschappij de basis vormen voor het bestaan van sociolecten.
Mensen reageren niet koel en afstandelijk op taal, maar emotioneel, met oordelen
over de sociale implicaties die taalkundige verschillen voor

Taal en Tongval. Jaargang 37

29
hen hebben. Als mensen subjectief reageren op de spraak van een bepaalde groep
sprekers, geven ze in feite hun attitude weer ten opzichte van die groep, waarbij ze
taal als beoordelingscriterium hanteren, omdat ze die taal als representatief ervaren
voor de sociale verschillen in de maatschappij. Om deze reden is aan de hand van
de inventaris van ongeveer dertig klankverschijnselen in het ‘Plat Amsterdams’ eerst
aan proefpersonen een informele subjectieve evaluatietest afgenomen, waaruit het
al of niet sociaal diagnostische karakter van deze verschijnselen zou kunnen blijken.
De test bestond uit drie vragen. De eerste vraag, of er in Amsterdam al of niet anders
werd gesproken dan elders, was bedoeld om vast te stellen of de proefpersonen
verschil hoorden tussen Amsterdams en ander taalgebruik. Als het antwoord negatief
was, werd de proefpersoon buiten beschouwing gelaten. De tweede vraag, een
verzoek om spontaan typisch ‘Plat Amsterdamse’ klankverschijnselen te noemen
en te imiteren, was bedoeld om stereotiepe verschijnselen uit het Amsterdams te
identificeren. De derde vraag, naar imitaties van klankverschijnselen met behulp
van aangegeven voorbeeldwoorden, was bedoeld om markers en indicatoren naar
voren te halen. Als indicatoren werden die verschijnselen beschouwd, die ook met
behulp van voorbeelden niet door de proefpersonen konden worden geïdentificeerd,
hoewel ze in de inventaris van klankverschijnselen voorkwamen. Markers waren
die verschijnselen die de proefpersonen met behulp van voorbeelden konden
benoemen, terwijl stereotiepen die verschijnselen waren die door de proefpersonen
spontaan, zonder steun van voorbeelden, konden worden genoemd.
In het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek zijn uiteindelijk vijf
klankverschijnselen betrokken. De basis voor die keus was in de eerste plaats de
frequentie: het klankverschijnsel moest in een stuk bandopname van ongeveer vijf
minuten minstens dertig keer voorkomen. Verder is ernaar gestreefd om zowel
stereotiepen als markers en indicatoren in het onderzoek te betrekken, waarbij
gebruik gemaakt is van de resultaten van de informele subjectieve evaluatietest.
De uiteindelijke keus van de klankvariabelen voor het kwantitatieve onderzoek was
als volgt:
de lange /a: / als in kaas
de lange /e: / als in kees
de /s/ aan het woord- of lettergreepbegin als in soep, persoon
de /l/ als in laden of balen
de /r/ als in raden, beren, of kraken.
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Voor deze klankvariabelen werden de volgende ‘Plat Amsterdamse’ klankvarianten
geïdentificeerd. Voor de lange /a: / waren er, anders dan verwacht, twee
Amsterdamse varianten, namelijk de o-gekleurde en de genasaleerde /a: /, zoals
in kɔ :s en kã:s. Voor de lange /e: / gebruiken Amsterdammers de gediftongeerde
variant, zoals in ke:is, de /s/ is gemouilleerd, oftewel nat, zoals in šup, pəšo:n, en
de /l/ is dik, of gepalataliseerd, zoals in a:də, en ba: ə. Voor de /r/ is de
Amsterdamse variant een typische tongpunt flap, zoals in ra:də, be:rə, kra:kə. Van
deze variabelen kwam, op grond van de subjectieve evaluaties, de lange /a:/ als
stereotiep naar voren, de /r/ als indicator, en de andere drie variabelen als markers.

5. Het kwantitatieve onderzoek.
Voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek waren er vier hypothesen
geformuleerd betreffende de correlatie tussen de sociale parameters leeftijd, status,
stijl, en sexe en het relatief frequenter voorkomen van de Amsterdamse varianten
die in het onderzoek zijn betrokken.
Op basis van het idee dat het dialect in Amsterdam verloren aan het gaan is, werd
verondersteld dat jongere sprekers minder Amsterdamse vormen zouden gebruiken
dan oudere sprekers. Op grond van ander onderzoek werd verondersteld dat het
gebruik van alle Amsterdamse varianten significant wordt beïnvloed door lage sociale
status. Ook op basis van voorgaand onderzoek was te verwachten dat in informele
stijl meer Amsterdamse varianten zouden worden gebruikt dan in formele stijl.
Bovendien werd verwacht dat, evenals in andere onderzochte gevallen het gebruik
van Amsterdamse varianten significant hoger zou zijn bij mannen dan bij vrouwen.
Om deze hypothesen te testen zijn op de data een aantal statistische tests
uitgevoerd, waarvoor gebruik is gemaakt van SPSS.
Om te beginnen zijn de gemiddelde scores en de standaarddeviaties berekend
voor elke Amsterdamse variant in beide spreekstijlen, beide leeftijdsgroepen, beide
statusgroepen, en voor elke sexe. Deze cijfers geven weer of er een relatie bestaat
tussen het voorkomen van Amsterdamse klankvarianten en één of meer van de
sociale parameters. Of deze scores al of niet significant zijn is vervolgens berekend
met de Point Biseriële correlatiecoëfficiënten. Deze berekeningen resulteerden in
significante positieve correlaties tussen sexe en het gebruik van o-gekleurde /a:/,
genasaleerde /a:/, en gemouilleerde /s/ (p < 0.05) en zeer sig-
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nificante positieve correlatie met het gebruik van gediftongeerde /e:/ (p < 0.001).
Leeftijd geeft geen significante relatie te zien met het gebruik van Amsterdamse
varianten. Status, daarentegen, correleert zeer significant (p < 0.001) positief met
het gebruik van alle Amsterdamse varianten, behalve gediftongeerde /e:/. Het feit
dat gediftongeerde /e:/ geen significante correlatie met status vertoont lijkt
voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat deze variant vrijwel alleen door mannen
wordt gebruikt en dat voor deze test de gegevens van mannen en vrouwen
gecombineerd zijn.
Om vast te stellen of er een significante relatie bestaat tussen het voorkomen van
de Amsterdamse varianten onderling, is de Pearson Produktmoment
correlatiecoëfficiënt berekend voor alle Amsterdamse varianten in beide spreekstijlen.
Deze cijfers drukken uit hoe waarschijnlijk het is dat een verband tussen het
voorkomen van varianten het resultaat is van toeval. De meeste Amsterdamse
varianten bleken onderling in beide spreekstijlen significant (p < 0.05) of zeer
significant (p < 0.001) te correleren. De enige uitzondering gold de lange /a:/, waarbij
in geen van beide spreekstijlen een correlatie tussen de o-gekleurde en de
genasaleerde /a:/ kon worden aangetoond. Op het speciale karakter van deze twee
varianten wordt echter verderop nog in meer detail ingegaan.
Uiteindelijk is op de data een multivariate variantieanalyse uitgevoerd (MANOVA)
om de verschillen tussen de gemiddelde scores per groep te testen. Dit soort tests
wordt gebruikt om groepen data te vergelijken die op meer dan twee dimensies
verschillen, d.w.z. data met twee of meer afhankelijke variabelen. Deze
variantieanalyses lieten duidelijk zien dat het effect van sexe op de gecombineerde
afhankelijke variabelen significant is, hoewel niet alle variabelen in gelijke mate
bijdragen tot dit effect. In ieder geval wordt de hypothese dat Amsterdamse varianten
meer door mannen dan door vrouwen worden gebruikt, tenminste gedeeltelijk, door
deze test bevestigd. Het effect van leeftijd op het voorkomen van Amsterdamse
varianten is op geen enkele manier significant, zodat de hypothese moet worden
verworpen dat Amsterdamse varianten meer door ouderen dan door jongeren worden
gebruikt. Het effect van status is significant, zowel voor de gecombineerde
Amsterdamse varianten als voor elke variant afzonderlijk. Deze resultaten vormen
dan ook een betrouwbare bevestiging van de hypothese dat Amsterdamse varianten
meer in de spraak van mensen van lage dan van hoge maatschappelijke status
voorkomen. Voor stijl is het effect op de gecombineerde afhankelijke variabelen
significant (p < 0.05), maar alleen
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o-gekleurde /a:/ en gediftongeerde /e:/dragen significant bij tot dit effect. Kennelijk
worden deze twee varianten ook door de sprekers zelf laag gewaardeerd en dus
onderdrukt in formele stijl. Het is duidelijk dat de hypothese niet overtuigend wordt
bevestigd dat in formele stijl minder Amsterdamse varianten worden gebruikt dan
in informele stijl.
Afgezien van het effect van elk van de onafhankelijke variabelen afzonderlijk, is
via multivariate variantieanalyse ook bepaald of er significante interactieëffecten
optreden. Behalve voor sexe en status waren er geen interactieëffecten. De factoren
die tot dit interactieëffect bijdragen zijn o-gekleurde /a:/ en gediftongeerde /e:/ in
beide stijlen en genasaleerde /a:/ alleen in informele stijl.
Een van de interessantste verschijnselen die op grond van deze statistische
analyses uit dit onderzoek naar voren komen is het effect van lage sociale status,
dat relatief groter is voor mannen dan voor vrouwen. Dit geldt in het bijzonder voor
het gebruik van gediftongeerde /e:/ in beide stijlen.
Het meest opvallende verschijnsel in deze studie is echter het sexeverschil in het
gebruik van de twee Amsterdamse varianten voor /a:/. De o-gekleurde variant wordt
voornamelijk gebruikt door mannen van lage maatschappelijke status en vrijwel niet
door hun vrouwelijke tegenhangers. De genasaleerde variant wordt daarentegen
juist voornamelijk door vrouwen van lage status gebruikt. Hoe onwaarschijnlijk dit
ook lijken mag, op grond van de statistische tests in dit onderzoek moet worden
aangenomen dat in de spraak van Amsterdam in ieder geval één aparte
statusgebonden variant voor mannen en één voor vrouwen voorkomt. De gewone
stijlverschuiving, zoals hij hier bijvoorbeeld voor genasaleerde /a:/ bij vrouwen en
voor o-gekleurde /a:/ en gediftongeerde /e:/ bij mannen optreedt, is in veel andere
sociolinguïstische studies aangetoond (cf. bijvoorbeeld Labov, 1966: 312), maar
een dergelijk verschijnsel is, zover kan worden nagegaan, nog niet in de
sociolinguïstische literatuur gedocumenteerd.

6. Mogelijke verklaring voor sexe-gebonden varianten.
Op zichzelf is het voorkomen van sexeverschillen in taalgebruik geen verrassend
verschijnsel meer. Al in de jaren zestig is in sociolinguïstische studies aangetoond
dat vrouwen in het algemeen meer standaardvarianten gebruiken dan mannen van
gelijke maatschappelijke status en leeftijd. Volgens Schenk-van Witsen (1983)
vinden zowel mannen als vrouwen het ook heel normaal dat zij zich in taalkundige
zin verschillend
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gedragen en verwachten zij dat van elkaar en van zichzelf. Het onderzoek van
Brouwer en Schenk-van Witsen (1983) over sexeverschillen in taalgebruik en
taalattitude in Amsterdam toonde bovendien aan dat ongeveer twintig procent van
hun informanten op een vraag naar hun houding ten opzichte van het ‘Plat
Amsterdams’ antwoordden dat ze deze variëteit minder passend vonden voor
vrouwen dan voor mannen.
Vrouwen zijn zich duidelijk meer bewust van de prestigenormen voor taalgebruik,
hetgeen zowel uit hun eigen spraak blijkt als uit hun houding ten opzichte van de
spraak van anderen. Dit is al aangetoond door Labov (1966) en het blijkt opnieuw
uit opmerkingen van verschillende vrouwelijke proefpersonen in de informele
subjectieve evaluatietest in dit onderzoek. Op het verzoek om spontaan ‘Plat
Amsterdamse’ spraak te produceren reageerden verschillende vrouwen expliciet
negatief, met opmerkingen dat ze niet zo plat wilden praten als ze in Amsterdam
doen. Eén proefpersoon zei zelfs dat ze weigerde plat te praten waar haar dochtertje
bij was omdat die, als ze het zou horen, misschien lelijk zou leren praten. Kennelijk
hadden deze vrouwen zo'n negatief beeld van ‘Plat Amsterdams’, dat ze zelfs niet
toe konden geven dat ze in een testsituatie misschien in staat waren dergelijke taal
te produceren. Ze waren duidelijk bang dat het produceren van door henzelf negatief
gewaardeerde spraak een smet zou werpen op hun status. Dat is des te
waarschijnlijker, omdat ze heel goed in staat bleken ‘Plat Amsterdamse’
verschijnselen te identificeren als het onomstotelijk vaststond dat zij niet degenen
waren die deze taalvariëteit spontaan hoefden te produceren. Als er
voorbeeldwoorden gegeven werden waren ze ineens wel bereid ‘Plat Amsterdamse’
varianten te imiteren, omdat het dan kennelijk duidelijker was dat het platte praten
niet met henzelf geassocieerd hoefde te worden. Blijkbaar strekt de linguïstische
onzekerheid van vrouwen en hun gevoeligheid voor de prestigenorm zich niet alleen
uit tot het gebruik van gestigmatiseerde vormen van taal, maar ook tot het uiten van
oordelen over zulk taalgebruik.
In de loop der jaren zijn verschillende verklaringen aangevoerd voor
sexeverschillen in taalgebruik, en met name voor de grotere neiging van vrouwen
naar gebruik van de standaardtaal. Vaak is de verklaring naar voren gebracht dat
vrouwen, die traditioneel meestal hun maatschappelijke status niet aan hun eigen
werk kunnen ontlenen, maar slechts aan de positie van hun vader of echtgenoot,
de taal nodig hebben als bewijs van hun maatschappelijke positie. Verschillende
taalkundigen hebben ook gewezen op de rol van de vrouw als opvoedster van de
kinderen en haar taak om de heersende normen, ook ten aanzien van taal-
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gebruik, aan de kinderen door te geven. Volgens de norm in onze westerse
maatschappij wordt echter ook een zekere mate van stoerheid en flinkheid voor
mannen als een deugd beschouwd, terwijl een stoere vrouw maar matig gewaardeerd
wordt. Stoer gedrag wordt vaak geassocieerd met gestigmatiseerd taalgebruik, dus
naast de openlijk beleden norm dat standaardtaal ‘netter’ en ‘fatsoenlijker’ gevonden
wordt, bestaat er een verborgen norm dat plat praten ‘stoerder’ en ‘flinker’ is. Het
is daarom waarschijnlijk dat die verborgen norm Amsterdamse mannen gemakkelijker
toestaat platte varianten te gebruiken dan Amsterdamse vrouwen.
Uit de subjectieve evaluaties in dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de
o-gekleurde /a:/ door bijna iedereen stereotiep plat wordt gevonden, terwijl de
genasaleerde /a:/ helemaal niet als ‘Plat Amsterdamse’ variant wordt herkend. Het
is bovendien duidelijk dat de ‘mannenvariant’ door sprekers ook als gestigmatiseerd
wordt ervaren. Vrouwen die gestigmatiseerde spraak willen vermijden proberen dan
ook het gebruik van een platte uitspraak tot een minimum te beperken en trachten
hun uitspraak dichter bij de standaard te brengen. De genasaleerde ‘vrouwenvariant’
kan dus worden beschouwd als een halfgeslaagde benadering van de
standaarduitspraak van de lange /a:/.
Er kunnen twee redenen zijn waarom veel Amsterdamse vrouwen zich niet volledig
aan de standaarduitspraak conformeren. Het is mogelijk dat ze wel proberen de
standaard te gebruiken, maar dat ze daar gewoon niet in slagen. Het is echter
waarschijnlijker dat vrouwen onderhevig zijn aan meer dan één norm voor hun
taalgebruik, en dat die twee normen met elkaar in conflict zijn. Aan de ene kant
eisen ze van zichzelf dat ze zich zoveel mogelijk conformeren aan de standaardnorm,
omdat die nu eenmaal ‘fatsoenlijk’ gevonden wordt. Aan de andere kant willen ze
zich via hun spraak niet te veel van hun eigen milieu vervreemden, omdat ze niet
‘boven hun stand’ willen praten. Als oplossing van dit normconflict kiezen
Amsterdamse vrouwen misschien voor een tactiek van de kool en de geit sparen.
Ze creëren een eigen, nieuwe norm: een taalvariëteit die ligt tussen de standaardtaal
en het stadsdialect.
Het zou interessant zijn na te gaan of een dergelijk verschijnsel ook optreedt bij
andere Amsterdamse variabelen die meer dan één ‘platte’ variant hebben. Verder
kwantitatief onderzoek van het Corpus Amsterdamse Spreektaal, gericht op andere
klankverschijnselen dan hier zijn onderzocht, zou over dit merkwaardige fenomeen
meer informatie kunnen geven.
Henriëtte F. SCHATZ
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Morfonologische aspecten van het Hellendoornse adjectief
1. Inleiding.
Het onderwerp dat in dit artikel aan de orde komt, is de verbuiging van ongelede
*
bijvoeglijke naamwoorden in het Hellendoorns bij attributief gebruik . Op grond van
het taalmateriaal zullen we regels formuleren die generaliseren over de flexionele
aspecten van deze adjectiva.
Die regels alléén zijn echter niet in staat om uit te drukken in welke vorm de
adjectieven in de syntactische structuur geïnserteerd worden: voor lexicale insertie
kan plaatsvinden moet in sommige gevallen nog een segment gedeleerd of in
assimilatieplaats aangepast worden.
Ik hoop aan te tonen dat het model van de Lexicale Fonologie aantrekkelijke
mogelijkheden biedt voor een adequate beschrijving van ons onderwerp. De hier
gepresenteerde descriptie heeft betrekking op maar een klein deel van de morfologie
van het Hellendoorns en pretendeert daarom ook niet meer te zijn dan een eerste
terreinverkenning; alleen een uitgebreide speurtocht kan uitwijzen wat het
lexicaal-fonologische model ons kan verschaffen bij de beschrijving van
samenstellingen en andere systemen van woordvorming in dit dialect, zoals onder
meer die van de meervoudsvormen, de verkleinwoorden en de werkwoorden. Hoewel
we ons hier beperken tot de flexie van adjectiva en de morfonologische verschijnselen
die deze vorm van woordvorming begeleiden, zullen toch enige opmerkingen
gemaakt worden over derivatie en samenstelling om een duidelijker beeld te krijgen
van het taalmodel waarbinnen de morfonologie van het adjectief zich afspeelt.
Het stuk is als volgt opgebouwd. De volgende paragraaf geeft een schets van de
ontwikkeling van de adjectiva vanaf het Indogermaans tot het hedendaags
Nederlands. De reden waarom we ook ingaan op de historische kanten van ons
onderwerp, is dat een beschrijving van de synchrone woordgrammatica van een
dialect waarin regels voorkomen die taaleigenschappen uit oudere stadia
weerspiegelen, en waarin we bovendien woorden aantreffen die vroeger ontstaan
zijn na toepassing
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van regels die later uit de grammatica verdwenen, naar mijn oordeel onvolledig is
wanneer zij alleen stilstaat bij die regels en woorden in het synchróne systeem en
1
hun historische aspecten negeert .
In de derde paragraaf komen de Hellendoornse adjectieven aan de orde. De vorm
van het bijvoeglijke naamwoord blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van het geslacht
van het substantief dat op het adjectief volgt, maar ook van de syntactische
eigenschappen van het determinatief dat aan het adjectief kan voorafgaan. Een
aparte groep vormen de stoffelijke adjectiva, die zich niets van hun syntactische
omgeving aantrekken. We zullen hier niet ingaan op de vorming van deze
naamwoorden. Op grond van het gegeven dat het suffix waarmee deze woorden
gegenereerd worden, transpositie veroorzaakt, gaan we ervan uit dat de vorming
van deze adjectieven in het systeem van de afleiding en niet in dat van de flexie
thuishoort (bijvoorbeeld: [kɔ pr ]N → [kɔ prn ]A ([koper]N → [koperen]A)). Ook
stappen we in deze paragraaf even over de woordgrenzen heen om het gebied van
2
de ‘zinsfonologie’ te betreden .
De vierde paragraaf geeft een overzicht van de regels die een rol spelen bij de
vorming van adjectieven bij attributief gebruik. In de laatste paragraaf wordt iets
verteld over de Lexicale Fonologie in het algemeen en bekijken we hoe onze regels
zouden kunnen functioneren in een lexicaal-fonologisch model.

2. Van Indogermaans tot hedendaags Nederlands.
Vermoedelijk waren de adjectieven aanvankelijk onverbogen. Al in het Indogermaans
namen ze de flexie van het substantief aan. Een gemengde flexie ontstond toen ze
in het Oergermaans de flexie ondergingen van pronomina: sommige
naamvalsuitgangen waren gelijk aan die van de zelfstandige naamwoorden, en
andere aan die van de voornaamwoorden.
In het Oudgermaans (in het vervolg: Oge.) had het adjectief een sterke en een
zwakke flexie. De uitgangen van de sterke flexie waren voor een deel gelijk aan die
van de nomina, waaraan ze in zinsverband konden voorafgaan, en voor een deel
aan die der pronomina. Later ontstond in het Oge. naast de oorspronkelijke sterke
declinatie van de vocaalstammen een zwakke verbuiging, waarin elk adjectief ook
als n-stam geflecteerd werd, analoog aan de n-declinatie van het substantief. Het
was de syntactische omgeving die bepaalde of het bijvoeglijke naamwoord sterk
dan wel zwak verbogen werd.
Beide flexies zijn in het Middelnederlands (in het vervolg: Mnl.)
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terug te vinden, zij het met moeite, aangezien er van de zwakke flexie weinig is
overgebleven. Beide flexies hebben elkaar beïnvloed. Bovendien onderging de
zwakke flexie invloed van die van het pronomen of het bepaald lidwoord dat aan
het adjectief kon voorafgaan. Ook kunnen naamvallen en geslachten elkaar onderling
beïnvloed hebben, evenals de klassen der adjectieven. Al in de dertiende eeuw had
zich het door elkaar lopen en vereenvoudigen van de flexie van de adjectiva
nagenoeg geheel voltrokken, terwijl dit proces pas veel later voor de substantiva
3
sterker werd .
In het Standaard Nederlands (in het vervolg: SN) vinden we naast de korte vorm
van het adjectief nog de lange, niet-geapocopeerde vorm. VAN HAERINGEN 1937
geeft als verklaring voor het feit dat de lange vormen (waarvan de buigings-e niet
‘een onmisbare exponent van een of andere functie’ was) zich konden handhaven,
dat vroeger veel van deze adjectiefvormen niet op -e, maar op -en uitgingen, vooral
bij het masculinum in de singularis: ‘Zulke woorden vielen buiten de apocoperegel,
maar werden later wel getroffen door de apocope van de -n in -en. Stellig hebben
deze vormen, die immers “lang” bleven, er krachtig toe bijgedragen dat de verbogen
vorm van het adjectief op -e is blijven uitgaan’ (247) en: ‘Deze -en-vormen nu hebben,
eventueel in samenwerking met andere casusvormen op -en, de lange vormen
helpen handhaven ook in gevallen waar deze op -e uitging en dus wel voor apocope
in aanmerking kwam’ (248). Als zijn veronderstelling juist is, ‘(...) kan men verwachten
dat hier of daar, nu of vroeger, ook de “klankwettige” toestand is waar te nemen, nl.
dat de vrouwelijke adjectiefvormen, waarin de -e niet door volgende -n is gesteund,
wèl apocoperen’ (248). DE VRIES 1938, 319 heeft bezwaren tegen deze verklaring.
Hij merkt op dat in het noordoosten van ons land, ook in het gebied dat e apocopeert,
die -e eveneens is blijven bestaan, hoewel de -n daar bewaard is gebleven. Dit
betekent dat de -e er niet uit de -en kan zijn ontstaan.

3. De flexie van het Hellendoornse adjectief.
In dit artikel zullen we ons bezighouden met de flexionele aspecten van het
Hellendoornse adjectief bij àttributief gebruik, aangezien prédikatief gebruikte
4
adjectiva in het Hellendoorns, evenals in het SN, onveranderd blijven . Vergelijk
voor het SN (1) en (2):
(1)

een zieke man
een zieke vrouw
het zieke kind
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een ziek kind
zieke kinderen
(2)

De man is ziek
De vrouw is ziek
Het kind is ziek
De kinderen zijn ziek

en voor het Hellendoorns (3) en (4):
(3)

n ziːjkŋ kıːrl
n ziːjkə vrɔwə
t siːjkə wıX
n ziːjk wıX
ziːjkə wıXtr

(4)

də̃ kıːrl

ısiːjk

də vrɔwə ısiːjk
t wıX ısiːjk
də wıXtr

5

bınt siːjk .

Zoals al in de inleiding werd opgemerkt, is de keuze van de uitgang niet alleen
afhankelijk van het geslacht van het substantief, maar ook van de syntactische
eigenschappen van het determinatief dat aan het bijvoeglijke naamwoord kan
voorafgaan; in het Hellendoorns zegt men bijvoorbeeld:
(5)

n ziːjk wıX

‘een ziek kind’

ɪ̃ ziːjk wıX

‘geen ziek kind’

t siːjkə wıX

‘het zieke kind’

dɛt siːjkə wıX

‘dat zieke kind’

Die syntactische eigenschappen van het determinatief zijn alleen van belang voor
de flexie van de adjectiva die gevolgd worden door een onzijdig substantief. In de
desbetreffende regel zullen we dus ook de syntactische informatie moeten geven
links van de plaats waar uiteindelijk het adjectief geïnserteerd wordt. De fonologische
eigenschappen van het substantief spelen bij de keuze van de uitgangen geen rol.
In sommige gevallen heeft het determinatief dezelfde flexie als het adjectief dat
erop volgt: minː ziːjkŋ hont ‘mijn zieke hond’, terwijl het in andere gevallen
onveranderd blijft: mïĩ ziːjkə hʌntĩ ‘mijn zieke hondje’. We zullen ons hier beperken
tot de verbuiging van het àdjectief,

Taal en Tongval. Jaargang 37

40
omdat die in het Hellendoorns een grote regelmaat vertoont. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen of het mogelijk is meer algemene regels op te stellen die de flexie
weergeven van àlle prenominale elementen.
Voor het Hellendoorns kunnen we de volgende flexies onderscheiden:
(6)

1.

masculinum

-n

2.

feminum

-ə/-ø

3.

neutrum

-ə/-ø

4.

pluralis

-ə/-ø

We zullen nu elke flexie in een afzonderlijke paragraaf bekijken.

3.1. Masculinum (m).
Adjectieven die voorafgaan aan een mannelijk substantief hebben altijd de uitgang
-n, ongeacht welk woord aan deze adjectiva voorafgaat:
(7)

də̃ dɪkŋ boːm

‘de dikke boom’

n dıkŋ boːm

‘een dikke boom’

ınː dıkŋ boːm

‘geen dikke boom’

ıːnː dıkŋ boːm

‘één dikke boom’

dısn

‘deze dikke boom’

dıkŋ boːm

minː dıkŋ boːm

‘mijn dikke boom’

wonː dikŋ boːm

‘welke dikke boom’

n hıːln

6

dıkŋ boːm

‘een heel dikke boom’

Interessant is in dit verband de progressieve assimilatie van plaats van de
7
slotnasaal aan de voorafgaande consonant . In het SN wordt de coronale nasaal
régressief geassimileerd:
(8)

tin dʌːrə(n)

‘tien deuren’

tim blumə(n)

‘tien bloemen’

tiŋ

‘tien gangen’

ti

αŋə(n)
jαsə(n)

‘tien jassen’

tiɪŋ wɔrtəls

‘tien wortels’

In het Hellendoorns luiden de vergelijkbare gevallen fonetisch:
(9)

tĩ dʌːrn
tĩ bluːwɪŋː
tĩ

αŋː

tĩ jœsn
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In tegenstelling tot het SN assimileert het Hellendoorns in de volgende gevallen de
coronale slotnasaal aan de voorafgaande consonant:
(10)

pɛtṇ

‘petten’

stıpm

‘stippen’

brɛk

‘breken’

bū j

‘buien’

bɔwm

‘bouwen’

n dɪkŋ tαk

‘een dikke tak’

In dit dialect hoort men:
(11)

n

roːtn

boːm

‘een grote boom’

n

roːtn

kıːrl

‘een grote man’

n

roːtn

jɔ rk

‘een grote jurk’

n

roːtn

wɔs

‘een grote worst’

en niet:
(12)

*n dıkn

tαk
8

*n

roːtm

boːm

*n

roːtŋ kıːrl

*n

roːt

jɔ rk

*n

roːt

wɔs

Vergelijkbare voorbeelden kunnen we geven voor:
(13)

n rū mː

...

‘een ruime...’

n roːj

...

‘een rode...’

n blɔw

...

‘een blauwe...’

9

Hellendoorn ligt in een zogenaamd niet-apocoperingsgebied; het heeft een aantal
adjectieven waarvan de slotschwa geen flexie-uitgang is, maar tot de stam van het
bijvoeglijke naamwoord behoort en derhalve ook aanwezig is bij predikatief gebruik
10
van de adjectiva . Voorbeelden zijn:
(14)

Hellendoorns
dıkə

‘dik’

Oudsaksisch
thikki

Middelnederlands
dicke

drʌː ə

‘droog’

drôgi

droghe

dʌnə

‘dun’

thunni

dunne

ripə

‘rijp’

rîpi

rîpe

stılə

‘stil’

stilli

stille
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sXoːnə

‘schoon’

skôni

scône

zū ːjtə

‘zoet’

swôti

soete

De slotschwa van deze vormen wordt gedeleerd wanneer er een mannelijk
11
substantief op het adjectief volgt: n dıkŋ boːm ‘een dikke boom’ . In predikatief
verband blijft het adjectief onveranderd: dısn boːm ız dıkə ‘deze boom is dik’.
Verder moet er een regel werken die de slotnasaal van de geflecteerde adjectieven
syllabisch maakt. Deze regel werkt ook bij meervoudsvorming met het
pluralismorfeem -n: kαtə-kαtn ‘kat’-‘katten’; bαːl-bαːln ‘baal’-‘balen’. Van de
slotmedeklinker in woorden als kɛtl ‘ketel’, kıkr ‘kikker’, bɛsm ‘bezem’, kɛtn
‘ketting’ neem ik aan dat ze onderliggend [+ syllabisch] zijn.

3.2. Feminum (f).
Adjectiva die voorafgaan aan een vrouwelijk substantief hebben altijd een schwa
als slotsegment. De geapocopeerde vormen worden verbogen met het flexie-element
-ə:
(15)

də

roːtə dʌːrə

‘de grote deur’

n

roːtə dʌːrə

‘een grote deur’

ɪ̃

roːtə dʌːrə

‘geen grote deur’

ıːnə

roːtə dʌːrə

‘één grote deur’

dısə

roːtə dʌːrə

‘deze grote deur’

mınə

roːtə dʌːrə

‘mijn grote deur’

wonə

roːtə dʌːrə

‘welke grote deur’

n hıːlə

roːtə dʌːrː

12

‘een heel grote deur’

De bijvoeglijke naamwoorden die niet geapocopeerd zijn, blijven onveranderd:
(16)

ɪ̃ dıkə mū ːjrə
n hıːlə dıkə mū ːjrə

‘geen dikke muur’
‘een heel dikke muur’

3.3. Neutrum (n).
Gecompliceerder is de flexie van de adjectieven die gevolgd worden door een
onzijdig substantief. De verbuiging van deze bijvoeglijke naamwoorden is sterk
afhankelijk van het determinatief dat eraan voorafgaat. Flexie met -ə krijgen de
adjectiva waaraan een bepaald lidwoord, een aanwijzend voornaamwoord of een
bezittelijk voornaamwoord voorafgaat:
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(17)

t klɛːnə wiX

‘het kleine kind’

dıt klɛːnə wıX

‘dit kleine kind’

13

mĩ klɛːnə wıX

‘mijn kleine kind’

Gaat er een onbepaald lidwoord, een onbepaald voornaamwoord, een vragend
voornaamwoord, een bijwoord of een bepaald hoofdtelwoord aan het adjectief vooraf,
dan blijft deze flexie achterwege:
(18)

n klɛ̃ː wiX
ɪ̃ klɛ̃ː wıX

‘een klein kind’
‘geen klein kind’

ɪ̃ː klɛ̃ː wıX

‘één klein kind’

wõ klɛ̃ː wıX

‘welk klein kind’

n hıːl klɛ̃ː wıX

‘een heel klein kind’

De schwa van de niet-geapocopeerde vormen wordt gedeleerd wanneer het
adjectief volgt op een van de determinatieven onder (18):
(19)

n stıl wıX
ɪ̃ stıl wıX

‘een stil kind’
‘geen stil kind’

ɪ̃ː stıl wıX

‘één stil kind’

wõ stıl wıX

‘welk stil kind’

n hıːl stıl wıX

‘een heel stil kind’

In alle andere gevallen blijft de slotschwa van het adjectief behouden:
(20)

t stılə wıX

‘het stille kind’

dıt stılə wıX

‘dit stille kind’

mĩ stılə wıX

‘mijn stille kind’

Voor de flexie van adjectiva waarop een onzijdig zelfstandig naamwoord volgt,
zullen we een aparte regel moeten formuleren, die de schwa op het eind van het
woord in bepaalde gevallen deleert.

3.4. Pluralis (p).
De verbuiging van de adjectieven die gevolgd worden door een meervoudsvorm
van een substantief, is gelijk aan die van de bijvoeglijke naamwoorden waarop een
vrouwelijk zelfstandig naamwoord volgt:
(21)

də

roːtə bʌːmə

‘de grote bomen’

roːtə bʌːmə

‘grote bomen’

ɪ̃

‘geen grote bomen’

roːtə bʌːmə
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roːtə bʌːmə

‘tien grote bomen’
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dısə

roːtə bʌːmə

‘deze grote bomen’

minə

roːtə bʌːmə

‘mijn grote bomen’

wonə

roːtə bʌːmə

‘welke grote bomen’

hıːlə

roːtə bʌːmə

‘heel grote bomen’

4. Formulering en interpretatie van de regels.
De bedoeling van deze paragraaf is tweeledig. Allereerst bekijken we welke regels
bij de flexie van adjectieven van toepassing zijn. Daarbij is het van belang om vast
te stellen of de werking van de opgespoorde regels zich uitstrekt over meer
processen van woordvorming of dat zij beperkt blijft tot het kleine gebied van de
geflecteerde adjectiva.
In de laatste paragraaf zullen we voorzichtig aftasten of de Lexicale Fonologie
iets te bieden heeft als we vragen moeten beantwoorden over de aard van de regels,
hun domein en het niveau waarop ze werken.

4.1. Regels bij masculinum.
In de vorige paragraaf werd opgemerkt dat adjectiva die voorafgaan aan een
mannelijk substantief, geflecteerd worden met de uitgang -n. Nu kan iemand de
vraag stellen waarom we de desbetreffende adjectieven niet met -en in plaats van
-n verbuigen. We zullen in het nu volgende beide mogelijkheden overwegen.
In tegenstelling tot het SN heeft het Hellendoorns de uitgang -en in geen enkel
woord. Vergelijk bijvoorbeeld:
(1)

a. SN
toren

b. Hellendoorns
toːrn

katten

kαtn

werken

wœrkŋ

grote boom

roːtn

boːm

Het ligt daarom voor de hand de regel voor de flexie van adjectieven die
voorafgaan aan een mannelijk substantief, als volgt te formuleren:
14

Er zijn echter data te vinden die erop wijzen dat het voorbarig zou zijn op grond
van het gegeven dat een segment niet aan de oppervlakte komt, te ontkennen dat
dit element onderliggend aanwezig kan zijn (het is in dit verband van belang te
verwijzen naar ZONNEVELD 1982).
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Vergelijk bijvoorbeeld de volgende data uit het SN, waarbij een glide is geïnserteerd
vóór de uitgang -en (3), met de equivalente gevallen uit het Hellendoorns in (4).
(3)

(4)

koeien

kujə(n)

reeën

rıːjə(n)

vlooien

vloːjə(n)

skieën

skijə(n)

kuj
rıːj
vloːj
skij

/ ık skijə ‘ik ski’

De voorbeelden in (4) duiden erop dat de reductievocaal in dergelijke vormen
onderliggend wèl aanwezig kan zijn, ook al verschijnt hij niet aan de oppervlakte.
Gaan we ervan uit dat bij de flexie van adjectieven vóór een mannelijk substantief
de uitgang -en wordt aangehecht, dan hebben we twee verschillende deletieregels
nodig die de schwa's weg moeten werken:
(5)

bij geapocopeerde adjectieven
roːt +

ən
.

(6)

schwadeletie vóór

.

nasaal op

.

woordeinde

ø

bij niet-geapocopeerde adjectieven
dıkə +

ən

.

.

schwadeletie vóór

.

.

aangrenzend

.

.

morfeem

ø

.
.

schwadeletie vóór

.

nasaal op

.

woordeinde

ø

Bij deze oplossing hebben we een extra regel nodig die de schwa deleert vóór
een nasaal op het woordeinde. De regel voor schwadeletie vóór een aangrenzend
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morfeem is echter zeer algemeen in het Hellendoorns, zoals ik straks zal laten zien.
Het lijkt me daarom aan-
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trekkelijker de oplossing te kiezen die de genoemde èxtra regel niet nodig heeft. De
slotschwa van het adjectief wordt getrunceerd vóór een aangrenzend morfeem.
Deze regel is, zoals gezegd, zeer algemeen in het Hellendoorns. Vergelijk de
volgende data:
(7) a.

boksə-boksṇ

‘broek’-‘broeken’

kαstə-kαsṇ

‘kast’-‘kasten’

rαXtə- rœXĩ

‘gracht’-‘grachtje’

kαstə-kœsī

‘kast’-‘kastje’

zū ːjtə-zū ːjts-zūz ːjtəX ‘zoet’-‘zoets’-‘zoetig’
drʌː ə-drʌːXs

‘droog’-‘droogs’

bɔ stə / bĩːj-bɔ zbĩːj

‘borst’ / ‘been’-‘borstbeen’

rαXtə /
wœːtr - rαXwœːtr

‘gracht’ /
‘water’-‘grachtwater’

Deze schwadeletie vindt niet plaats in zinsverband:
(7) b.

hu ripə də αpl s bınt

‘... hoe rijp de appels zijn’

hu dıkə {dɛt/ɔf} ə ıs

‘... hoe dik (dat/of) hij is’

Als we voor de aanhechting met -n kiezen, dan moeten we voor woorden als
vloːj en dergelijke een regel voor glide-insertie laten werken, nadat de slotnasaal
syllabedragend is gemaakt. De coronale nasaal wordt in assimilatieplaats aangepast
onder invloed van de voorafgaande consonant: kıpm ‘kippen’, n blɔw jɔ rk ‘een
blauwe jurk’ enzovoort. We kunnen de regel voor schwadeletie als volgt weergeven:
[V]
(8)

[- voor]
[- acht]

→ø/X-

{+}

A

{#}

Deze regel zegt het volgende: bij woordvorming verliest een woord zijn slotschwa
vóór een aangrenzend morfeem. Onder woordvorming verstaan we hier:

flexie: eerste lezing van de regel, waarin het symbool A staat voor het
flexiemorfeem;
afleiding: eerste lezing van de regel, waarin het symbool A staat voor het
derivatiemorfeem;
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samenstelling: tweede lezing van de regel, waarin het symbool A staat voor
het tweede deel van het compositum.

Voorbeelden bij regel (8) zijn te vinden in (6).
De regel voor het syllabedragend maken van de slotnasaal luidt:
(9)

[+ cor]

→ [ + syll] /

[+ nas]

[C]

-$

[α son]

De regel die de slotnasaal assimileert aan de voorafgaande consonant, kunnen
we als volgt formuleren:
[C]
[- cor]
(10)

[+ nas] →

[- cor]

[α ant]
[ß acht]

/

-$

[α ant]
[ß acht]

4.2. Regels bij feminum, neutrum en pluralis.
We zagen in de vorige paragraaf dat de flexie van adjectieven die gevolgd worden
door een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, gelijk is aan die van de bijvoeglijke
naamwoorden waarop een meervoudsvorm van het substantief volgt. Het was
duidelijk dat de verbuiging van adjectieven die voorafgaan aan een onzijdig
zelfstandig naamwoord, gecompliceerder is: flexie met -ə vindt alleen plaats als een
bijvoeglijk naamwoord wordt voorafgegaan door een bepaald lidwoord, een
aanwijzend of een bezittelijk voornaamwoord, terwijl bovendien de schwa van
niet-geapocopeerde vormen gedeleerd moet worden. Als alternatief voor een
gecompliceerde regel die precies aangeeft in welke gevallen flexie met schwa
plaatsvindt, kunnen we een eenvoudige flexieregel formuleren, die niet alleen de
adjectieven die voorafgaan aan een vrouwelijk substantief of de meervoudsvorm
van een substantief, van een -ə voorziet, maar ook aan alle ongeapocopeerde
adjectieven die voorafgaan aan een neutraal zelfstandig naamwoord, een schwa
hecht, ongeacht het soort determinatief dat voor het adjectief staat. Deze regel
genereert dus ook vormen als klɛːnə in n klɛːnə wıX ‘een klein kind’ en in wõ klɛːnə
wıX ‘welk klein kind’. Deze schwa kan echter gedeleerd worden door de regel die
de schwa kapt van niet-geapocopeerde adjectieven die gevolgd worden door een
neutraal substantief. Vergelijk bijvoorbeeld: n dık wıX ‘een dik kind’.
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De regel voor flexie met -ə luidt:
Deze regel moeten we als volgt lezen: geapocopeerde adjectieven (hier weergegeven
als [XC]ADJ1; waarin C voor consonant staat en X voor de overige segmenten van
de adjectiva) krijgen de uitgang -ə als het adjectief wordt voorafgegaan door een
eventueel bijwoord en gevolgd wordt door een niet-mannelijk substantief. Zoals
gezegd gaat de regel op voor alle opeenvolgende bijvoeglijke naamwoorden vóór
een substantief.
De syntactisch geconditioneerde regel voor schwadeletie bij flexie van adjectieven
kunnen we als volgt weergeven:

15

4.3. De regels binnen een lexicaal-fonologisch model.
Sinds het begin van de jaren zeventig zijn de taalkundigen het erover eens dat het
taalmodel van de generatieve grammatica een component met woordvormingsregels
moet bevatten. Alvorens onze aandacht op het Hellendoorns te richten, gaan we
eerst in op de theorie van de Lexicale Fonologie in het algemeen.
De hoofdgedachte van deze theorie is dat fonologische regels al in de
morfologische component kunnen werken op gelede woorden, nadat een
morfologische regel is toegepast. Op de output die dan ontstaat, kan dan weer een
16
morfologische regel werken .
KIPARSKY 1982a, 132-133 en KIPARSKY 1982b, 2-3 verdelen de morfologische
regels over een aantal niveaus. Een morfologische regel van niveau p kan niet meer
werken nadat een morfologische regel van niveau p + 1 is toegepast. De functies
van zo'n ‘level-ordered morphology’ zijn dat het toepassingsbereik van fonologische
regels wordt gespecificeerd zonder gebruik te hoeven maken van verschillende
typen grenssymbolen, en dat beperkingen worden verantwoord op affixcombinaties
in gelede woorden. Er zijn echter bezwaren aangevoerd tegen de extrinsieke
ordening van woordvormingsregels.
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Verschil van mening bestaat er ook over de plaats van gelede woorden in de
competencetheorie.
Om redenen van beperking ga ik hier niet in op de plaats en aard van
syllabificatieregels en regels voor de klemtoon binnen de grammatica van het
Hellendoorns. Meer uitgebreid onderzoek zal hierover gegevens aan het licht moeten
brengen.
Alle fonologische regels die verplicht werken binnen het domein van het woord,
behoren tot de woordfonologie. Tot de zinsfonologie rekent men de fonologische
regels die stijlbepaald zijn en/of werken binnen domeinen die groter zijn dan een
woord en die pas van toepassing zijn nadat de fonetische vorm van elk woord in
isolatie vastligt en vervolgens alle syntactische operaties zijn uitgevoerd. De regels
die hiertoe behoren, zijn ondergebracht in de fonologische component. Zoals gezegd
werd in CHOMSKY en HALLE 1968 aangenomen dat àlle fonologische regels zich in
17
de fonologische component bevinden .
Laten we nu eens gaan bekijken hoe de hiervoor geformuleerde regels zouden
kunnen functioneren binnen een lexicaal-fonologisch taalmodel. In het lexicon
bevinden zich de ongelede adjectieven (zowel de geapocopeerde als de
niet-geapocopeerde vormen). Deze woorden zijn de input voor de
woordvormingsregels. Tot de component van woordvormingsregels behoren de
flexieregels (2) en (11), die de syntactische omgeving kennen waarin de adjectiva
geïnserteerd worden. Vergelijk ARANOFF 1981, 46: ‘A WFR may make reference to
syntactic, semantic, and phonological properties of words (...)’. De
woordvormingsregels (2) en (11) verwijzen niet alleen naar eigenschappen van het
adjectief (dus naar eigenschappen binnen het woorddomein), maar ook naar die
van woorden in de syntactische omgeving waarin het geflecteerde adjectief
geïnserteerd wordt. Wordt het adjectief niet verbogen, dan gaat het rechtstreeks de
syntactische structuur in. DE HAAN, KOEFOED en DES TOMBE 1979 nemen aan dat
congruentie, die bepaalt dat subject en persoonsvorm van een zin in persoon en
getal overeenkomen, beregeld wordt door een transformatie, die ervoor zorgt dat
de verbogen vorm van het werkwoord de desbetreffende grammaticale kenmerken
van het subject krijgt. In hun visie zou het geflecteerde adjectief door een
transformatie grammaticale kenmerken krijgen toegekend door het substantief dat
erop volgt. Ook SIEGEL 1979 beregelt flexie in de syntactische component.
De regels (8) en (12) zijn bewerkings- of aanpassingsregels (bij ARANOFF 1981:
adjustment rules). De desbetreffende niet-geapocopeerde
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adjectieven zijn rechtstreeks de input voor kapregel (12), terwijl de geapocopeerde
vormen pas input voor deze regel zijn nadat regel (11) ze heeft verbogen.
Het is de syntactische informatie die bepaalt dat er een element op het woordeinde
gekapt moet worden en niet een gespecificeerd aangrenzend morfeem, zoals de
18
truncatieregels van ARANOFF 1981, 88 veronderstellen . We kunnen dus vaststellen
dat er behalve de door ARANOFF 1981 beschreven truncatieregels ook kapregels
bestaan die syntàctisch geconditioneerd zijn. Evenals de woordvormingsregels (2)
en (11) kunnen bewerkingsregels verwijzen naar eigenschappen van woorden in
de syntàctische omgeving waarin het verbogen adjectief terechtkomt.
De regels (9) en (10) zijn in het Hellendoorns algemeen voor woorden die in
isolatie worden uitgesproken. Ze behoren tot de component van de automatische
fonologische regels.
Laten we nu eens een voorbeeld gaan bekijken van de afleiding van een bijvoeglijk
naamwoord die de samenwerking illustreert van de verschillende componenten
binnen de woordgrammatica. De afleiding van dıGbukəXŋ ‘dikbuikige’ in de nominale
constituent n dıGbukəXŋ kıːrl ‘een dikbuikige man’ verloopt als volgt:
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Uitgebreider onderzoek zal meer gegevens aan het licht moeten brengen over het
domein/de domeinen waarbinnen regels werken in het Hellendoorns. Een aanzet
daartoe wordt gegeven in NIJEN TWILHAAR 1984. Hier laten we deze kwestie nu
verder rusten.
Jan NIJEN TWILHAAR
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Eindnoten:
* Dit artikel berust voor een belangrijk deel op een doctoraalwerkstuk van januari 1984. Wim
Zonneveld ben ik erkentelijk voor zijn kritische opmerkingen.
1 Vergelijk bijvoorbeeld NIJEN TWILHAAR 1982, paragraaf 6: ɛjr ‘eieren’, kαlvr ‘kalveren’ enzovoort
zijn ontstaan door een regel die in een vroeger taalstadium werkte, maar die niet meer in de
synchrone grammatica aanwezig is.
2 Zie paragraaf 5 voor het begrip zinsfonologie.
3 Uitvoeriger hierover: BRAUNE 1911, VAN BREE 1977, FRANCK 1910, GALLÉE 1910, VAN LOEY
1970 en VAN LOEY 1976. Over buigingsverschijnselen: ROYEN 1947-1954. Over de geschiedenis
van de bijvoeglijke verbuiging: RAIDT 1968. Over de buigings-e: SCHULTINK 1962, hoofdstuk 2.
Voor een geografisch overzicht van de flexie van het adjectief in de Nederlandse dialecten:
PETERS 1937. Over de flexie van adjectieven in de dialecten van Nederlands sprekend België:
TAELDEMAN 1980. Voor het Westerhovens: HOPPENBROUWERS 1983.
4 Hieronder volgen enkele voorbeelden van adjectieven als bepaling van gesteldheid. Als
predikatieve toevoeging: hɪ: lɪX si:jk ɪ̃ bɛrə ‘hij ligt ziek in bed’. Als resultatieve
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werkwoordsbepaling volgens de handeling: hɪ: vɪnt wœ:t hi:jtə ‘Hij vindt het water heet’ en
als resultatieve werkwoordsbepaling tengevolge van de handeling: hɪ: vœrft õ:s hɛkə rü̃:j ‘Hij
verft ons hek groen’. Zie noot 5 voor het fonetisch schrift.
5 Het fonetisch schrift en de features die we hier gebruiken komen ongeveer overeen met die van
VAN BAKEL 1976. Verder zijn gebruikt: œ: korte tegenhanger van œ:; œ:: heldere aa-klank,
onder meer gespecificeerd als [+ voor, - acht]; α: korte tegenhanger van α:; α:: als in het
Nederlandse ‘baal’; ɔ : korte tegenhanger van ɔ :; ɔ: als in het Franse ‘heure’; o: als in het
Nederlandse ‘dom’; o:: lange o. De schwa is weergegeven met de kenmerkspecificaties [- voor,
r

- acht]. [ ] staat voor gereduceerde /r/, ~ voor nasalering, ˋ voor ‘syllabisch’ en: voor ‘lang’.
6 Andere voorbeelden van mannelijke substantieven zijn: bαk ‘bak’, bœrX ‘berg’, bɛsm ‘bezem’,
bok ‘bok’, kɛtl ‘ketel’, mα̃ ‘man’, pɔ:l ‘paal’, ri:jm ‘riem’, stu:wl ‘stoel’.
7 Vergelijk NIJEN TWILHAAR 1982 voor deze vorm van assimilatie bij meervoudsvorming. Op de
omgevingen waarin vocalen genasaleerd worden hoop ik elders in te gaan. Hetzelfde geldt voor
r

8
9
10
11

12

13

de reductie van /r/ tot [ ].
Zelfs wanneer het substantief met een /m/ begint, blijft de slotnasaal dezelfde plaats van articulatie
behouden als de voorafgaande consonant: n roːtn mα̃ ‘een grote man’, niet *n ro:tmα̃.
We gaan hier niet in op de assimilatie van obstruenten in het Hellendoorns.
Onder ‘stam’ verstaan we hier het woord dat als basis dient voor de verschillende geflecteerde
vormen. De stam heeft de vorm van het adjectief bij predikatief gebruik.
Dit kan gebeuren met de algemene schwadeletieregel uit paragraaf 4. Zoals we zullen zien is
er een aparte regel voor schwadeletie nodig bij sommige adjectieven die aan een onzijdig
substantief voorafgaan.
Andere voorbeelden van vrouwelijke substantieven zijn: boksə ‘broek’, bolə ‘stier’, dʌːzə ‘doos’,
hɛkə ‘hek’, kαXl ‘kachel’, kœrkə ‘kerk’, kɪpə ‘kip’, kɔ kŋ ‘keuken’, o: ə ‘oog’, sXü:jrə ‘schuur’,
tɔ:fl ‘tafel’, tonə ‘ton’, wɛX ‘weg’, zolə ‘zool’. Nagenoeg alle Hellendoornse substantieven die
op een schwa eindigen, zijn vrouwelijk.
Andere voorbeelden van onzijdige substantieven zijn: bɛrə ‘bed’, dαk ‘dak’, əzɪXtə ‘gezicht’,
r

hüs ‘huis’, mɛs ‘mes’, pɪ: t ‘paard’, tʌnəXi ‘tonnetje’, vœrkü ‘varken’, wif ‘vrouw’.
14 Merk op dat een substantief door een onbeperkt aantal adjectieven voorafgegaan kan worden,
die alle dezelfde flexie krijgen. Dit kunnen we aangeven door het subscript 1 te gebruiken in de
flexieregels (2) en (11). [X]ADJi geeft aan dat een of meer adjectieven verbogen worden.
15
staat voor zowel het onbepaald lidwoord n ‘een’ als voor het ontkennend

onbepaald lidwoord ɪ̄ ‘geen’.
betekent: bepaald hooftelwoord. We laten hier
constructies als t fivdə stılə wıX ‘het vijfde stille kind’ en dergelijke buiten beschouwing.
16 In CHOMSKY en HALLE 1968 wordt aangenomen dat alle fonologische regels zich in de
fonologische component bevinden.
17 Zie voor het onderscheid woordfonologie/zinsfonologie: BOOIJ 1981, 118. Het onderscheid werd
al gemaakt in de fonologie van de Praagse school. VAN WIJK 1939 bijvoorbeeld merkt het
volgende op: ‘Gezien de grote autonomie, die het woord in veel talen heeft, scheid ik de
zinsphonologie van de studie der woordstructuur en woordafgrenzing...’ (132). Ook bij De Groot
1949, 8 treffen we het onderscheid aan: er wordt duidelijk gezegd dat ‘sandhiverschijnselen’
behoren tot de zinsleer. VAN MARLE 1978 laat het belang van dit onderscheid zien voor de
generatieve fonologie en morfologie.
18 Truncatieregels hebben bij ARANOFF 1981, 88 de volgende algemene vorm:

where X and Y are major lexical categories.
‘Root’ stelt de rest van het grondwoord voor. A is het morfeem dat gedeleerd wordt aan het eind
van het grondwoord vóór het gespecificeerde aangrenzende morfeem B.
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Werden - warden - worden: een Middelnederlandse chaos?
Op 11 juli 1497 verscheen te Antwerpen bij Adriaen van Liesvelt een boekje met
de titel Die historie, die ghetiden ende die exempelen vander heyliger vrouwen sint
1
Annen . Dit werkje moet wel erg populair geweest zijn want daarvóór waren er alleen
te Antwerpen, waar bij bepaalde bevolkingsgroepen wel een bijzondere
2
Anna-verering bestond , niet minder dan vier edities van op de markt gekomen:
twee bij Geraert Leeu in 1491 en 1492 (?) en twee bij Van Liesvelt zelf in 1496 en
3
in februari 1497 .
Bij het grasduinen in de eerstgenoemde Liesvelt-incunabel valt een groot aantal
merkwaardige vormen van het werkwoord worden in het oog. Dit is op zichzelf
beschouwd geen zeldzaam verschijnsel in het jongere Middelnederlands, maar toch
biedt deze druk een goede gelegenheid om een omvangrijk, maar toch nog
overzichtelijk materiaalcorpus even van naderbij te bekijken, exemplarisch als het
ware voor wat omschreven zou kunnen worden als ‘(Antwerps?)
Laatmiddelnederlands gebruiksproza’.
De oogst is, zoals gezegd, groot. Niet minder dan 166 worden-vormen staan er
op deze 88 folio's in octavo. We geven eerst even een systematisch overzicht van
het vocalisme met een aantal representatieve voorbeelden.
Infinitief en presensvormen indicatief:
Met o

: 46 (51%)

Met e

: 40 (44,5%)

Met ee

: 3 (3,5%)

Met a

: 1 (1%)

Totaal

: 90
o

Voorbeelden: ‘Die maget Maria die van Anna (...) gheboren sal worden’ (8 v );
o

‘onder die ghebenedide sal sy ghebenedijt werden’ (41 v ); ‘hi sal menichfoudich
o

weerden als een cederboem vanden berge libani’ (51 r ); ‘Jn alle bedructenissen
o
ende nooden soe wert troest ende hulpe doer haer vercreghen’ (70 v ); ‘so wat
eeren ende weerdicheyt dat den heyligen wort ghedaen, dat wort ghedaen in die
eere des almach-
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o

tighen godes’ (70 r ); ‘ouermits haer verdiensten ende milde ghebede so worden
o

die sonden der menschen vergheuen’ (3 r ); ‘die dinen heylighen naem met v derden
aenroepen met oetmoedigen gebede: die werden getroost ende gheholpen wt haren
o

noden’ (67 v ); ‘Maer biddet gode onsen here ende die heylige vrouwe sint Anna,
o

dat al uwe sonden vergheuen warden’ (87 r ).
Imperfectumvormen indicatief, enkelvoud:
Met o

: 28 (45%)

Met e

: 20 (32,5%)

Met a

: 14 (22,5%)

Totaal

: 62

Voorbeelden: ‘nae dien dattu verstoten wardes vanden outaer ende versmaet in
o

dijnre offerhanden: soe wordestu grotelic van god almachtich (...) ghetroest’ (56 v );
‘Doe wert dese salighe maecht Maria gheboren. Drie iaer daer na wort sy van vader
o

ende moeder gheoffert inden tempel’ (22 v ); ‘Ende om dat Sint Jacob die minder
(...) van haer worde gheboren, so wart sy oec mede Maria Jacobi gheheten na haer
o

o

kint’ (27 r -v ).
Imperfectumvormen indicatief, meervoud:
Alle vormen met o.
Totaal

:6

Voorbeelden: ‘Ende bi elcken man soe ghecreech sy een sonderlinge dochter,
o

die alle drie Maria gheheeten worden’ (34 v ); ‘Ghy waert in dat eerste met Joachim
o

seer bedroeft: maer na wort ghi salichliken vertroest’ (65 v ).
Participium perfectum:
Alle vormen met o.
Totaal

:7
o

Voorbeeld: ‘du biste ghedachtich geworden dijns heyligen woerts’ (19 r ).
Andere vormen:
Presens conjunctief

: e (1 ×).

Vooral in de infinitief, het presens en het imperfectum enkelvoud grenst de toestand
hier blijkbaar aan het chaotische. Van het oude
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ablautsysteem met e in infinitief en presens, a in imperfectum enkelvoud en o in
imperfectum meervoud en voltooid deelwoord zoals we het in de regel aantreffen
bij werkwoorden van de derde ablautklasse, zijn weliswaar nog duidelijke relicten
voorhanden, maar de oude regelmaat is grondig verstoord. De vormen met o zijn
hier verreweg in de meerderheid, met 87 vindplaatsen beslaan ze 52% van het
totaal. Opvallend is verder dat in het imperfectum enkelvoud twee verschillende
o-vormen optreden. Naast elkaar vinden we het type hi wort (13 ×) en het type hi
worde (11 ×). De laatstgenoemde vorm, die blijkens de context geenszins een
conjunctief is, kan begrepen worden als een zwak imperfectum, afgeleid van een
4
infinitief met o . Het gaat hier blijkbaar om een Laatmiddelnederlandse innovatie die
zich in het Nieuwnederlands niet heeft weten door te zetten.
Gaan we om licht in deze duisternis te brengen te rade bij de Middelnederlandse
grammatica's, dan zien we ons eerst weer in de steek gelaten. A. van Loey schrijft
5
bij werden : ‘inf. worden eerst 15de e.; praet. gewoonlijk sing. ward, vaak wert, spor.
wort, - plur. worden, spor. woorden, werden, warden; - p.p. worden, 15de e.
geworden, spor. ghewaerden’. W.L. van Helten noemt grotendeels dezelfde vormen
en verwijst de lezer verder naar de paragraaf waarin de vocalen vóór r + consonant
6
7
ter sprake komen . J. Franck doet dit ook, maar wordt dan toch wat uitvoeriger . Hij
meent: ‘Man kann nicht bis zu dem Glauben gehn, daß dieselbe Sprache werden,
warden und worden, zugleich wart, wort und wert (...) gesagt habe. Es müssen hier
die Sprachformen verschiedener Zeiten und Mundarten gemischt sein. Die Dichter
selber werden, besonders in ihren Reimen, auch nicht bloß bei der eigenen Sprache
geblieben sein. Eine genauere Scheidung der Dinge, hinter denen vereinzelt auch
noch alte Ablaute stecken könnten, wird sich nur durch ein vorsichtiges Studium
8
der Urkunden ermöglichen lassen’ . Dat we in de Historie van sint Annen met een
soort mengtaal te maken hebben, lijkt wel erg plausibel. Nu we echter met het
9
Corpus-Gysseling (verder CG afgekort) de beschikking hebben over een
betrouwbare editie van de oudste Middelnederlandse oorkonden, aangevuld met
het onontbeerlijk paleografisch onderzoek van M. Gysseling en toegankelijk gemaakt
via de indices van W.J.J. Pijnenburg, lijkt de tijd gekomen om te proberen het door
Franck gewenste ‘voorzichtige onderzoek’ aan te pakken.
Mocht Franck gelijk hebben met de veronderstelling dat de Laatmiddelnederlandse
chaos bij het werkwoord worden het gevolg is van de vermenging van elementen
uit verschillende dialecten en perioden, dan mogen we voor het 13de-eeuwse
Middelnederlands op zijn minst
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een meer transparente situatie verwachten. In het gunstigste geval zouden we er
nog de intacte vocaalwisseling van de derde ablautklasse, dat wil dus zeggen e a - o - o in moeten aantreffen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat we in
de oudste oorkonden regionaal verschillende systemen vinden, die intern optimaal
functioneren. Als b.v. in een bepaalde streek de e uit de infinitief en het presens in
de positie vóór r + d overal tot a is geworden, dan moesten in de vorm hi wart de
derde persoon enkelvoud van het presens en het imperfectum zijn samengevallen,
tenzij dat in het imperfectum enkelvoud analoog met het meervoud zich de o zou
hebben doorgezet, waardoor een nieuw, goed functionerend systeem a - o - o - o
zou zijn ontstaan, waarin geen homonieme vormen optreden. In ieder geval postuleert
de hypothese van Franck ook, dat in de oudste periode iedere tekst resp. iedere
scribent voor elke functie slechts één enkele vocaal gebruikt: bij dezelfde schrijver
zouden dus nooit b.v. werden én worden als infinitief naast elkaar mogen optreden.
In het ideale systeeem heeft m.a.w. elke vorm maar één functie en elke functie maar
één vorm.
Om vast te stellen of er in het oudste Middelnederlands van zo'n ideale toestand
sprake kan zijn, hebben we de 13de-eeuwse oorkonden op dit punt nader onderzocht.
10
We zijn uitgegaan van de alfabetische index en hebben daaruit de volgende
woorden bekeken: waerd, waert, ward, warde, warden, wart, weerd, weert, werd,
werden, wert, woerden, word, worde, worden, wordene, wordet, wordic, wordt en
wort. Wat het in het CG onder nr. 295 begrijpelijkerwijs niet in extenso opnieuw
afgedrukte ‘Goederenregister van Oudenbiezen’ betreft, hebben we hetzelfde gedaan
11
aan de hand van de editie van J. Buntinx en M. Gysseling en de bijbehorende
12
indices van F. de Tollenaere en W. Pijnenburg . Bij de selectie van het materiaal
werden afkortingen, gereconstrueerde, geïnterpoleerde, moeilijk leesbare of
twijfelachtige vormen buiten beschouwing gelaten of tenminste als zodanig kenbaar
gemaakt (men denke aan de vaak voorkomende formule wart dat sake... naast waer
dat sake, waarbij wart eerder als een enclitische verbinding van ware met het daarop
volgende dat opgevat zal moeten worden dan als een vorm van werden). Verder
hebben we gemakshalve alleen de infinitief, de indicatief presens en imperfectum
en het voltooid deelwoord nader onderzocht. Conjunctiefvormen zijn niet in
aanmerking genomen omdat ze wat tempus aangaat vaak moeilijk te identificeren
zijn en voor het overige hun vocalisme principieel van de infinitief en de
presensvormen indicatief enerzijds of van de meervoudsvormen indicatief
imperfectum anderzijds afleiden. Wat de lokalisering van de onderzochte
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oorkonden betreft, hebben we ons nagenoeg volledig bij de voorstellen van M.
Gysseling in het CG aangesloten. Wanneer daar twee mogelijkheden worden
geboden, hebben we de eerstgenoemde gekozen. Uitzonderingen hierop zijn de
nrs. CG 41, 551, 1052 en 1053 die we niet naar de herkomst van het origineel te
Lubbeek resp. te Utrecht hebben gesitueerd, maar wel naar de ontstaansplaats van
het afschrift te Heverlee resp. te Antwerpen.
Op zoek naar sporen van het regelmatige ablautsysteem e - a - o - o moeten we
meteen vaststellen dat voor zover we het kunnen overzien geen enkele
schrijvershand zoveel vormen heeft nagelaten dat we uit zijn materiaal het door
hem in het werkwoord werden gebruikte ablautsysteem volledig kunnen
reconstrueren. We mogen al gelukkig zijn als we bij een ‘grote’ hand als scribent A
van CG nr. 308, een van de belangrijkste klerken uit de kanselarij van de graven
van Holland, kunnen constateren dat hij in infinitief en presens o, in het imperfectum
enkelvoud a en ae en in het voltooid deelwoord o gebruikt. Welk vocalisme het
imperfectum meervoud bij hem had, is niet meer te achterhalen. Zoals uit de
behandeling van infinitief, presens- en imperfectumvormen en voltooid deelwoord
zal blijken, was de oude vocaalwisseling e - a - o - o als grondpatroon in de 13de
eeuw toch nog vrijwel overal bekend, ook al zijn de afwijkingen legio.
In de infinitief en de presensvormen (kaart 1) vinden we de regelmatige
13
14
ablautvocaal e in de schrijfcentra Antwerpen (1) , Boudelo (1), Brugge (6) , Gent
15
(8), Gentbrugge (1), Grimbergen (1), Mechelen (1), Oudenaarde (1), Utrecht (2)
en in de kanselarij van de graven van Holland (3) en van de hertogen van Brabant
(2, niet op de kaart). Veel sterker dan e is echter o geattesteerd. We vinden deze
vocaal bij schrijvers uit Antwerpen (1), Assenede (1), Breda (1), Brugge (24),
Dordrecht (3), Elmare (1), Holland (4), Mechelen (1), Middelburg (1), Moerkerke (1),
Ter Doest (1) en Watervliet (1) en verder bij klerken uit de kanselarijen van de
Hollandse graven (12), de Vlaamse graven (1) en de Brabantse hertogen (1, laatste
twee schrijfcentra niet op de kaart). Minder goed gerepresenteerd is bovendien a,
die voorkomt bij scribenten uit Brugge (4), Gent (1), Haastrecht (1) en Holland (1).
Een spelling ee ten slotte treffen we aan bij een schrijver uit Brugge en een uit Vorst.
Er zijn relatief weinig schrijvers die in infinitief en presens meer dan één vocaal
naast elkaar hanteren. Allereerst is er de Brugse scribent van CG nr. 1124, die met
e, o en a door elkaar het noorden kwijtgeraakt schijnt te zijn. De handen B, C (= E)
en D van de Brugse draperiekeur CG nr. 566 hebben in hun respectieve afschriften
van dezelfde
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minuut telkens zowel o als a gespeld, zodat we mogen aannemen dat in hun (niet
bewaarde) gemeenschappelijke legger eveneens zowel a als o gestaan moet hebben.
We kunnen de variatie hier m.a.w. niet op rekening van de afschrijvers stellen. Dat
o te Brugge de meest gangbare klinker was, bewijzen overigens de
frequentieverhoudingen: naast 24 schrijvers met o zijn er slechts 6 met e en 4 met
a. Opvallend is verder de Hollandse scribent van CG nr. 1529, die eveneens o en
a door elkaar schijnt te gebruiken, hoewel ook in de kanselarij van de graven van
Holand de o de gewone vocaal is (12 schrijvershanden) naast het blijkbaar
verouderende e (3 scribenten, alle vormen vóór 1287). Problematisch is tenslotte
ook het Antwerpse afschrift CG nr. 551 dat o en e naast elkaar heeft. Hier kan
eventueel invloed van de (niet bewaarde) Utrechtse legger een rol hebben gespeeld.

Op kaart 1, die door het ontbreken van vindplaatsen in het oosten helaas wit is
gebleven, is de traditionele vocaal e nog goed vertegenwoordigd. Niettemin zijn
16
duidelijk twee afwijkingen te zien. In het door B. van den Berg beschreven gebied
waarin reeds in een zeer vroege periode e vóór r + dentaal tot o is geworden - hier
alleen gerepresenteerd
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door Breda en Dordrecht - vinden we uitsluitend o. Verder blijkt de eveneens door
Van den Berg gepostuleerde westwaartse expansie van dit o-gebied in volle gang.
17
Overeenkomstig met dorde , vinden we o ook reeds in Zuid-Holland, al zijn de
vindplaatsen beperkt tot de kanselarij van de Hollandse graven. Het breedste
expansiefront van o blijkt in Zeeland en Noord-Vlaanderen te liggen en wel
18
hoofdzakelijk in het gebied waarin - weer in vergelijking met derde en ook met kerst- e vóór r + dentaal gewoonlijk tot a was geworden. We moeten dus voor deze streek
een ontwikkeling e > a > o aannemen, want op de eerste plaats is de vorm met a
inderdaad voorhanden (in Brugge en Gent en misschien ten gevolge van Vlaamse
schrijftaalinvloed ook in Zuid-Holland) en bovendien is er geen reden te verzinnen
waarom de vocaal van worden helemaal op zijn eentje een andere weg ingeslagen
zou zijn dan de e vóór r + dentaal in andere woorden. Anderzijds kan de stootkracht
van het expanderende worden versterkt zijn door de aantrekkingskracht die van het
imperfectum meervoud worden op het imperfectum enkelvoud en het daarmee
vocalisch gelijkluidende presens ward(en) uitging. De o-vormen uit Antwerpen en
Mechelen kunnen eveneens aan expansie vanuit Noord-Brabant toegeschreven
worden, maar er is vanuit de speciale situatie van beide schrijfcentra in de 13de
eeuw ook invloed uit Vlaanderen denkbaar.
Beter dan infinitief en presensvormen is het imperfectum in de oorkonden
vertegenwoordigd. Het vaakst vinden we de ‘regelmatige’ vorm wart in het enkelvoud,
zo te Alkemade (1), Antwerpen (1), Arkel (1), Boudelo (1), Brugge (10), Dordrecht
(1), Gent (2), Gentbrugge (1), Grimbergen (3), Haarlem (1), Heinsberg (1), Heverlee
(1), Holland (3), Houten (1), Leefdaal (2), Maastricht (1), Mechelen (2), Neer (1),
Oudenbiezen (6, waarvan 3 nog in de 13de eeuw), Sintmichielsgestel (1), Utrecht
(3), Zierikzee (1), en bij 11 klerken uit de kanselarij van de graven van Holland (zie
kaart 2).
Als ‘onregelmatige’ variant registreerden we op de eerste plaats wort en wel te
Brugge (6), Dordrecht (1), Maldegem (1), Middelburg (1), Ter Doest (2) en bij 5
handen uit de kanselarij van de graven van Holland. Daarnaast treffen we nog waert
aan te Brugge (3), Dordrecht (1), Hemiksem (1), Heusden in N.-Brab. (1) en bij één
schrijver uit de kanselarij van de Hollandse graven.
Variatie bij één en dezelfde schrijver constateren we in vijf gevallen. Wart naast
wort in het imperfectum enkelvoud is te vinden bij de Dordtse scribent van CG nr.
601 (in document nr. 602) en bij hand B van CG nr. 308, een belangrijke klerk uit
de kanselarij van de graven van Holland.
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De o is bij deze laatste schrijver een absolute uitzondering, die slechts één keer, in
het afschrift van een oorkonde vooraan in het grafelijke leenregister (CG nr. 308)
opduikt. Dezelfde schrijver heeft elders steeds a. Wisseling van a en o treedt verder
ook op bij hand A van CG nr. 1809a, nog een klerk uit de kanselarij van de graven
van Holland. Alle bewaarde documenten van deze hand zijn afschriften. Ten slotte
vinden we o naast ae bij de Brugse hand van CG nr. 646 en a naast ae bij de
Hollandse kanselarijklerk A van CG nr. 308 (ae in CG nr. 1244 resp. CG. nr. 308
en 778 A').

Homonieme vormen ontbreken niet. Er zijn vier schrijvers bij wie wort zowel presens
als imperfectum kan zijn. In Brugge is er de pas genoemde hand van CG nr. 646,
die in document nr. 768 wort als presens en in CG nr. 777 wordic als preteritum
gebruikt. In de kanselarij van de graven van Holland schrijft hand B van CG nr. 308
in het reeds vermelde afschrift van een oorkonde aan het begin van het leenregister
van de graaf in het imperfectum (bij wijze van hoge uitzondering) wort, terwijl in
document CG nr. 926 van dezelfde hand wordet presensfunctie
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vervult. Verder is er weer de hand A van CG nr. 1809a die in zijn afschriften nu eens
in het presens dan weer in het imperfectum o spelt. We hebben reden om aan te
nemen dat deze scribent in zijn eigen idiolect in het imperfectum o gebruikte, omdat
hij in het afschrift B van CG nr. 1632 wart en in CG nr. 778 was uit zijn legger beide
keren door wort vervangt in zijn afschrift. De laatste schrijver bij wie we o zowel in
het presens als in het imperfectum enkelvoud aantreffen, is de oudste scribent uit
Middelburg (CG nr. 12). Misschien ligt aan zijn tekst een Hollands dictaat ten
grondslag. Wart in infinitief en presensvormen én in het imperfectum enkelvoud
anderzijds vinden we bij de Brugse hand E (= C) uit document CG nr. 566 en bij de
Hollandse scribent van CG nr. 1529, die beide al eerder ter sprake gekomen zijn.
Opvallend aan kaart 2 is in ieder geval dat de verdringing van de a uit het
imperfectum enkelvoud door de o (waarschijnlijk naar analogie van het imperfectum
meervoud) zich in hoofdzaak in hetzelfde gebied heeft voorgedaan, waarin ook in
de infinitief en de presensvormen de e door o was vervangen. Dat de ontwikkeling
van a naar o in infinitief, presens en imperfectum enkelvoud in Zeeland en
Vlaanderen aan hetzelfde mechanisme toe te schrijven zou kunnen zijn, hebben
we hierboven reeds geopperd. Of de Zuidhollandse o-vormen in het imperfectum
enkelvoud in dezelfde context bekeken moeten worden, is niet duidelijk. Ze kunnen
ook gewoon door analogiewerking vanuit het meervoud maar ook onder Vlaamse
invloed zijn ontstaan. Het oude or-gebied van Van den Berg blijkt van zijn kant aan
wart vast te houden, met uitzondering van de éne Dordtse klerk die a en o gebruikt.
In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Vlaanderen moest de ontwikkeling in presens
en imperfectum enkelvoud onvermijdelijk tot homonymie in de vormen wort en
wordes leiden. Bijzonder interessant is dan ook de vorm wordet voor de derde
persoon enkelvoud van het presens, waarin niet meer de stamvocaal maar de
bijzonder geaccentueerde uitgang het exclusieve presenskenmerk is geworden.
We vinden hem uitsluitend in het gebied waarin o zowel in het presens als in het
imperfectum enkelvoud kan optreden (Brugge, Dordrecht, kanselarij van de Hollandse
graven) en bij uitstek bij schrijvers die deze vocaal ook werkelijk in beide functies
gebruiken, zoals de handen B van CG nr. 308 en A van CG nr. 1809a.
In het imperfectum meervoud (kaart 3) is de gewone vocaal o. We treffen hem
aan bij schrijvers uit Aardenburg (1), Boechoute (1), Brugge (12), Damme (1),
Dordrecht (2), Heusden in N.-Brab. (1), Holland (2), Leefdaal (1), Oudenbiezen (3,
waarvan 1 nog in de 13de eeuw), Tongeren (1) en bij 2 klerken uit de Hollandse
grafelijke kanselarij. Als
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19

varianten treden op: oe in Brugge (1), Tongeren (1) en Utrecht (1), a in Brugge
(2), Holland (1) en Oudenburg (2) en e eveneens te Brugge (1). De enige schrijver
bij wie warden zowel presens als imperfectum kan zijn, is de Hollandse hand van
CG nr. 1529, die reeds herhaaldelijk is opgevallen.

Omdat homonymie bij worden automatisch moest optreden in het kustgebied waar
in de infinitief en het presens e tot o is ontwikkeld, mogen we daar wel het eerst
bijzondere vocaalveranderingen in het imperfectum meervoud verwachten. Het zal
dan ook geen toeval zijn dat de imperfectumvorm met e, de innovatie die in het
Nieuwnederlands de bovenhand zal halen, in deze streek voor het eerst te vinden
is, al is hij dan nog een uiterst zeldzaam verschijnsel, dat we alleen bij de Brugse
schrijver van document CG nr. 1176a aantreffen. Ook de weinige gevallen waarin
de analogie in het imperfectum van het enkelvoud naar het meervoud heeft gewerkt
en de a in het imperfectum is veralgemeend, zijn in dezelfde streek te vinden. Hier
blijkt dus een poging tot een zinvolle herstructurering van het ablautsysteem te
hebben plaatsge-
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vonden: uit e - a - o - o ontstond waarschijnlijk o - a - a - o, waarin geen homonyme
vormen optraden.
Voor wat het voltooid deelwoord aangaat, kan van het samenstellen van een kaart
afgezien worden. De gewone vorm is worden. Hij is aan te treffen te Brugge (3),
Damme (1), Dordrecht (1), Holland (1), Ninove (1), Ter Doest (1) en Zeeland (1) en
bij drie schrijvers uit de kanselarij van de graven van Holland. Verwarring met de
overige talrijke vormen met o is door de syntactische verbinding van het voltooid
deelwoord met een hulpwerkwoord in het perfectum vrijwel uitgesloten, zodat de
overeenkomst in het vocalisme nauwelijks hinderlijk is. Er zijn ook bijna geen
afwijkingen van deze worden-vorm vast te stellen. De enige uitzondering is de
Hollandse hand van CG nr. 179, bij wie we werden lezen. De cursivering in het CG
maakt echter duidelijk dat we hier met de oplossing van een abbreviatuur te maken
hebben.
Samenvattend kunnen we stellen dat het stadium van het perfect functionerend
ablautsysteem bij het werkwoord werden reeds in de 13de eeuw verleden tijd was
en dat de oudste Middelnederlandse oorkonden geen homogeen beeld opleveren.
De chaotische toestand in de documenten schijnt veroorzaakt te zijn door een aantal
samenhangende ontwikkelingen in de gesproken taal, die door het conservatieve
karakter van de schrijftaal versluierd worden. Uitgangspunt van de ontwikkeling
schijnt enerzijds het oude or-gebied (Noord-Brabant, Utrecht) te zijn, waarin in het
presens en de infinitief uit werden worden ontstond, en anderzijds Zeeland en
Vlaanderen, waar werden tot warden evolueerde. De expansie van het or-gebied
naar het westen, hand in hand gaand met de analogiewerking in het imperfectum
van de vocaal uit het meervoud op die uit het enkelvoud, bracht worden in infinitief
en presensvormen ook naar Zeeland, Vlaanderen (en Zuid-Holland). Een
tegenwerkende kracht, eventueel gestuurd door homonymievrees kan aanleiding
gegeven hebben tot het ontstaan van het tegenwoordige imperfectum werden
(waarschijnlijk gereactiveerd vanuit de schrijftaal maar nu in andere functie) maar
ook tot een later weer verdwenen veralgemening van a als vocaal van het
imperfectum.
De verwarde toestand in de beschreven incunabel is nu ook doorzichtiger
geworden. In de infinitief en de presensvormen is de traditionele schrijftaal-e, die
waarschijnlijk al geruime tijd uit de Antwerpse spreektaal was verdwenen, nog heel
goed vertegenwoordigd. De o, die de vernieuwing in de omgangstaal representeert,
is nu reeds in de meerderheid. De verwaarloosbare ee- en a-varianten kunnen
reminiscenties zijn aan Zuidbrabantse en Zuidvlaamse dialectvormen. In het
imperfectum
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enkelvoud is de vocaal van de schrijftaaltraditie a nog verder teruggedrongen dan
zijn pendant e in presens en infinitief. Zijn plaats wordt door twee concurrerende
vormen ingenomen. De sterkste positie heeft o, die naar analogie van het meervoud
in de enkelvoudsvormen binnengedrongen moet zijn (het meervoud heeft alleen
worden). Daar op deze manier het hele paradigma dezelfde vocaal o had gekregen
en in het meervoud van het imperfectum de uitgang -den voorhanden was, kon door
verkeerde interpretatie of als uitwijkmaneuver ten gevolge van homonymievrees
het zwakke imperfectum worde ontstaan. In onze incunabel zijn zoals gezegd al
bijna de helft van de o-vormen in het imperfectum enkelvoud zwak. De concurrent
van wort/worde is wert, dat zijn ontstaan waarschijnlijk te danken heeft aan de
20
specifiek Brabantse palatalisatie van a vóór r + consonant . Een duidelijke aanwijzing
hiervoor is dat e alleen in het enkelvoud optreedt zonder - zoals in Vlaanderen in
de 13de eeuw - ook in het meervoud door te dringen. J. Franck had dus gelijk met
zijn veronderstelling dat ‘hier die Sprachformen verschiedener Zeiten und Mundarten
gemischt’ moeten zijn. In ieder geval blijkt ook dat de nog veel te weinig onderzochte
incunabeltaal een belangrijke tussenschakel is bij de overgang van het Middelnaar
het Nieuwnederlands.
Het zou zeker interessant zijn, na te gaan hoe de Laatmiddelnederlandse chaos
zich in de dialecten heeft uitgewerkt. In gedrukte vorm liggen daaromtrent nog niet
veel studies voor. Wel levert de Reeks Nederlands(ch)e Dialectatlassen in de vragen
15, 34 en 135 gegevens voor de 3de pers. enkelvoud presens, terwijl een kleine
21
studie van B. van den Berg en passant uit een reeks monografieën informatie over
de imperfectumvormen levert.
Terwijl volgens de bevindingen van Van den Berg o in derde, kerst- en vers na
1550 op de terugtocht was, heeft het in de werkwoorden nog aanzienlijk uitbreiding
22
genomen . De kaart Hij wordt, samengesteld op basis van de RNDA, laat zien dat
wordt in de dialecten een nog groter areaal veroverd heeft dan het door Van den
Berg beschreven dorsen. Rond een groot centraal gebied met o of ʌ en varianten
vinden we een bijna gesloten halve ring van ongeronde voorklinkers die in het zuiden
van Vlaanderen, Brabant en Limburg vrij smal is en in het oosten aan het compacte
Duitse werden-gebied aansluit. In het oosten ligt de o/e-grens bijna overal een eind
op Duitse bodem. De lijn verloopt grof geschetst van Geilenkirchen via Opladen en
Duisburg naar Stadtlohn, dan met een trechtervormige uitloper in de richting van
Coesfeld en vervolgens weer in noordelijke richting naar Gronau toe, dan bijna op
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de Nederlandse grens naar Nordhorn. Vandaar gaat de lijn naar het noorden door
tot het grensplaatsje Twist en dan in noordoostelijke richting langs het Bourtanger
Moor via Westerstede en Jever naar de Noordzee toe. Oost-Friesland heeft dus
23
aan de typisch Nederlandse vernieuwing van werden tot worden deelgenomen .

Kaart 4

Twee onderbrekingen zijn er in het zuidelijke deel van de ring te constateren. De
vormen met ʌ en œ in Vlaams-Brabant (en Antwerpen) verdringen er die met een
ongeronde voorklinker. De weg waarlangs deze ontwikkeling plaats grijpt is niet
duidelijk. Misschien is een oorspronkelijke ongeronde voorklinker gerond of misschien
zijn ʌ en œ door palatalisatie uit een reeds voorhanden worden tot stand gekomen.
In hoge mate interessant is verder ook de toestand in het zuidwesten,
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waar men het werkwoord worden niet blijkt te kennen. In passieve zinnen gebruiken
24
de dialectsprekers er (evenals vaak in het Middelnederlands ) het hulpwerkwoord
zijn i.p.v. worden (hij is geslagen i.p.v. hij wordt geslagen). In zijn andere functies
wordt worden er door komen vervangen (hij komt ziek i.p.v. hij wordt ziek). Hierbij
te denken aan een uitwijkmanœuvre ter vermijding van het ‘moeilijke’ worden is wel
niet overtuigend. Daarvoor ligt dit gebiedje te perifeer en bovendien in het verlengde
van de werden-ring, zodat daar geen problemen in het vocalisme van worden te
verwachten waren. Veeleer zal dit verschijnsel in verband gezien moeten worden
met de analoge toestand in het Frans en het Engels. Het Zuidwesten bewaart
waarschijnlijk een heel oude toestand, want het gebruik van worden als
25
hulpwerkwoord van het passief schijnt jonger te zijn dan dat van zijn . Ook in de
26
13de-eeuwse teksten treffen we worden in het zuidwesten zo goed als niet aan .
Anderzijds kent het Middelnederlands het werkwoord comen in de betekenis
27
worden . Mogelijk is de nabijheid van de germaans-romaanse taalgrens bij het
28
conserveren van de oude toestand van invloed geweest , al blijft het dan
verwonderlijk waarom we dit fenomeen alleen in West-Vlaanderen vinden en niet
over de gehele lengte van de taalgrens.
Het imperfectum luidt blijkens de opsomming van Van den Berg in de moderne
dialecten gewoonlijk wierd. Een ander vocalisme is aan te treffen in Groningen, op
Terschelling, in het oosten van Overijssel en in de beide Limburgen, dus in het
oosten. De zwakke vervoeging die we uit de Liesvelt-incunabel kennen, is nog
steeds aan te treffen te Ruinen, Kampen, Heerden, op Terschelling en te Brussel.
Weijnen en Fokkema vermelden wordde ook voor de Meierij van Den Bosch en het
29
Stadsfries . De precieze verdeling van deze varianten en hun samenhang met de
*
toestand in het Middelnederlands zouden nader onderzocht moeten worden .
Marburg/Brock, februari 1985.
Amand BERTELOOT

Eindnoten:
1 CAMPBELL 963a; Inventaris van incunabelen gedrukt te Antwerpen 1481-1500, Antwerpen. 1982,
nr. 368. We gebruikten een fotokopie van het enige bewaarde exemplaar uit de Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz te Berlijn (inc. 4813).
2 W.H. VROOM, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de
beeldenstorm, Antwerpen & Amsterdam 1983, blz. 33 en 49.
3 CAMPBELL 1508, 961, 962, 963; Inventaris van incunabelen gedrukt te Antwerpen 1481-1500,
nrs. 220, 240, 365 en 366. Een tiental jaar tevoren had Govaert Bac ook de Historia perpulchra
de Anna sanctissima van Peter DORLANT uitgegeven (CAMPBELL 1507; Inventaris..., nr. 316).
Onze druk en de overige nederlandstalige incunabelen bevatten vermoedelijk niet de door
Dorlant zelf gemaakte vertaling van zijn eigen Latijnse tekst, daar deze waarschijnlijk pas in
1501 tot stand kwam (zie A. AMPE, ‘Petrus Dorlandus O. Cath. en Dominicus van Gelre O.P.’ in
Hellinga. Festschrift/Feestburtdel/Mélanges, Amsterdam 1980, blz. 29-42; zie ook de catalogus
De kartuizers en hun klooster te Zelem, Diest 1984, nr. 42). Of de hier behandelde tekst eventueel
door een andere vertaler naar Dorlants Latijnse Historia is bewerkt, hebben we niet nader
onderzocht.
4 Over het onstaan van de zwakke imperfectumvorm spreekt A. WEIJNEN, Structurele factoren in
de historische grammatica van het Nederlands, Assen 1966, 30-31. R. VON KIENLE (Historische
Laut- und Formenlehre des Deutschen, Tübingen 1969, § 211, Anm. 2) interpreteert het Duitse
imperfectum wurde, dat pas in de 17de eeuw verschijnt, als een zwakke vorm analoog naar het
imperfectum meervoud wurden.
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5 A. VAN LOEY, Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer, Groningen & Antwerpen 19808, §
58, c 2.
6 W.L. VAN HELTEN, Middelnederlandsche spraakkunst, Groningen, 1887, §§ 139-145.
7 J. FRANCK, Mittelniederländische Grammatik mit Lesestücken und Glossar, Leipzig, 19102
(herdruk Arnhem, 1971), §§ 138 en 48.
8 Idem, § 48, Anmerkung bij §§ 46-48.
9 M. GYSSELING, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). M.m.v. en van
woordindices voorzien door W. Pijnenburg. Reeks I. ambtelijke bescheiden, 's-Gravenhage,
1977.
10 Daarmee doen we afstand van de eis, dat alleen originele documenten voor taalgeografisch
onderzoek in aanmerking genomen mogen worden. Bij deze werkwijze, waarbij volledigheid
beoogd wordt, blijkt echter weer dat het onderscheiden van originelen en afschriften geen
overbodige luxe is.
11 J. BUNTINX en M. GYSSELING, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344). I.
Tekst, Brussel, 1965.
12 F. DE TOLLENAERE en W. PIJNENBURG, Woordindices bij J. Buntinx en M. Gysseling Het oudste
goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344). M.m.v. A. Vennix en H.T. Wong, 's-Gravenhage,
1977.
13 De cijfers tussen haakjes geven het aantal scribenten aan bij wie de vorm wordt aangetroffen.
14 Werden in CG nr. 768 van de schrijver van CG nr. 646 hebben we niet meegeteld. Blijkens de
voetnoot is de lezing twijfelachtig. Dezelfde scribent gebruikt in deze functie anders steeds
worden.
15 Werden in CG nr. 624 is blijkens de context eerder presens dan imperfectum.
16 B. VAN DEN BERG, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied. Een dialektgeografisch
onderzoek met zes kaarten, Leiden, 1938, blz. 72-108.
17 A. BERTELOOT, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands, Gent,
1984, II, kaart 21.
18 Idem, kaart 22.
19 De Tongerse schrijver met oe is niet dezelfde als die met o.
20 A. VAN LOEY, Middelnederlandse Spraakkunst. II, Klankleer, Groningen & Antwerpen, 19809, §
7. Zie ook A. BERTELOOT, o.c., kaart 5.
21 Zie B. VAN DEN BERG, De ie van bedierf, stierf, wierf, wierp en zwierf, in Taal en Tongval, 9 (1957),
75-84, passim. Een aantal gegevens ook bij A. HOL, Een tegenstelling noord: zuid in de praeterita
en participia van de sterke werkwoorden. Een dialectgeografisch-historisch onderzoek,
's-Gravenhage, 1937, 110-159 passim.
22 B. VAN DEN BERG, Oude tegenstellingen..., blz. 79-81.
23 De gegevens voor het Duitse taalgebied zijn afkomstig uit het ongepubliceerde materiaal van
de Sprachatlas des deutschen Reiches berustend op het Institut für Deutsche Sprache ‘Deutscher
Sprachatlas’ te Marburg. Een detailkaartje is getekend door E. Bergkvist (Dat boec van der
ioncfrouscap. Sprachlich untersucht und lokalisiert, Göteborg, 1925, blz. XIX).
24 M. HOEBEKE, Worden en zijn als hulpwerkwoorden van de lijdende vorm in de Oudenaardse
oorkondentaal, in Taal en Tongval, 23 (1971), 106-111.
25 M. HOEBEKE, art. cit.; oorspronkelijke concurrentie van beide hulpwerkwoorden wordt aangenomen
door A. WEIJNEN (Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, Assen, 1971,
107-108).
26 De enige vindplaats is de conjunctiefvorm (?) worde in CG nr. 800 uit Merkem.
27 E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, 's-Gravenhage 1885-1952, III,
1723 (betekenis 5).
28 Hetzelfde verschijnsel wordt geconstateerd in de Zwitsers-Duitse dialecten langs de grens met
de Romaanse tongvallen (Sprachatlas der deutschen Schweiz III, Bern 1975, kaart 266).
29 A. WEIJNEN, Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in aansluiting aan geographie,
geschiedenis en volksleven, Fijnaart 1937, 133-134; K. FOKKEMA, Het Stadsfries. Een bijdrage
tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden, Assen 1937, blz. 168.
* Voor een aantal belangrijke tips gaat onze dank in het bijzonder uit naar de heren prof. J.
Goossens, W. Haas, J. Taeldeman, V.F. Vanacker en A. Weijnen.
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Hai stoat op stoul
(*)
Taalgeografisch onderzoek naar de benamingen voor preekstoel
1. Inleiding
Dit artikel is een bewerking van het verslag van een onderzoek naar de benamingen
voor het kerkmeubel preekstoel in de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden zowel
bij katholieken als bij protestanten. De vraagstelling was, of een godsdienstige
1
tegenstelling tot uitdrukking komt in de woordenschat .

2. Geschiedenis van de preekstoel
De kansel is de plaats in de kerkruimte, die in het bijzonder bestemd is voor de
prediking, de verkondiging van het Woord van God. In de vroeg-christelijke kerk
werd gepreekt vanaf de cathedra, de zetel van de bisschop, of vanaf de ambo, dat
is een verhoog van waaraf gepreekt, gelezen of gezongen werd (Vrins 1966). De
ambo stond eerst los in de kerk, maar later noemde men het platform dat aan de
cancelli, dat is het hekwerk waarmee koor en kerk gescheiden werden, ook ambo.
De preekstoel is echter niet rechtstreeks ontstaan uit de cathedra of de ambo. Ze
had een eigen ontstaansgeschiedenis en maakte een eigen ontwikkeling door.
Voor het optreden van de bedelorden (Dominikanen, Franciskanen en Augustijnen)
werd er alleen gepreekt tijdens de zondagse mis. Bernard van Clairvaux, de grote
prediker van de middeleeuwen, maakte de prediking los van de mis. Hij begon in
de open lucht te preken om de mensen op te roepen ter kruisvaart en om de
kruisvaarders met gebed en offers te ondersteunen. Hij hoopte op deze wijze een
groter publiek te bereiken. Langzamerhand werd het gewoonte dat bedelorden hun
preken in de open lucht hielden. In de jaren 1220-1221 beval paus Honorarius III
de gehele geestelijkheid dat ze de bedelorden in de gelegenheid moesten stellen
in de kerken te preken. Dit bevel werd
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nauwelijks opgevolgd en de bedelorden bleven in de open lucht preken. Ze maakten
daarbij gebruik van verplaatsbare platforms of podia, deze stonden op eenvoudige
kolommen of op een hoge sokkel. Toen de bedelorden er toe over gingen zich
ergens metterwoon te vestigen, namen zij de ‘preekstoel’ als het ware van buiten
mee naar binnen. In hun kerken verscheen de preekstoel als kerkmeubel. In het
midden van de veertiende eeuw volgden de wereldgeestelijken, zij begonnen toen
meer aandacht aan de prediking te schenken, in navolging van de bedelorden. Het
duurde niet lang of de preekstoel werd - aanvankelijk in verplaatsbare vorm - een
vast onderdeel van het kerkmeubilair. Póscharsky formuleert de ontwikkeling als
volgt: ‘Wir stehen also vor der erstaunlichen Tatsache, dass das heute in allen
Konfessionen so wesentliche Prinzipalstück, die Kanzel, ausserhalb der Tradition
der kirchlichen Inneneinrichtung erstand, im wahrsten Sinnen des Wortes vor der
Tür der Kirche, als Notbehelf, weil die bisherigen Predigstätten den neuen Predigern
weithin nicht zugänglich waren oder in den Kirchen so standen, dass nur ein kleiner
Teil der Zuhörer den Prediger hätte verstehen können’ (Póscharsky 1963, 16).
In de romaanse basiliek stond de ambo nog aan de noordzijde, dat is de
evangeliekant. De bedelorden gaven de preekstoel in hun kerken een zodanige
plaats, dat zich daar om heen een grote menigte kon verzamelen. Die plaats was
in het midden of iets naar het oosten tegen de zuidmuur van het kerkgebouw of in
een grotere kerk tegen een pilaar aan de zuidzijde. In de kerk waren nog geen vaste
zitplaatsen. Het kerkvolk, dat zich tijdens het grootste deel van de mis naar het
altaar richtte, kon zich bij de prediking rond de kansel scharen. Later werd ook bij
de wereldgeestelijken de kansel tegen de zuidzijde geplaatst.
De bedelmonniken legden al meer de nadruk op de prediking, maar de grote
ommekeer ten gunste van de preek kwam tijdens de renaissance. De protestanten
waren van mening, net als de oud-christelijke gelovigen, dat de Dienst van het
Woord centraal stond.
De Hervorming ging gepaard met een aanpassing van het interieur van de kerken.
Van een groot aantal rooms-katholieke kerken werd het interieur vernield
(Beeldenstorm). Het interieur van de kerk werd aangepast aan de gewijzigde liturgie.
Het doksaal, dat het koor van het schip scheidde, en het altaar werden afgebroken.
De gemeente groepeerde zich rondom de verkondigers van het Woord van god
en de tafel waar het Heilig Avondmaal gevierd werd, als het mogelijk was in het
midden van het koor.
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In de nieuw gebouwde kerken van de Hervorming neemt de preekstoel een centrale
plaats in; de gemeente zit gegroepeerd rond de preekstoel en de tafel voor het Heilig
Avondmaal. Wat de vorm van het kerkgebouw betreft, was er grote architectonische
vrijheid, maar de idee over de liturgie was overal dezelfde.

3. De benamingen
3.1. Hoofdbenamingen
Met hoofdbenamingen bedoel ik die woorden waarvan de eerste betekenis
‘preekstoel, kansel’ is. Dat zijn preekstoel en varianten, kansel en kupe.

3.1.1. ‘Preekstoel’ en varianten
De kaart laat zien dat preekstoel zowel bij katholieken als bij protestanten veel
voorkomt. Het WNT geeft preekstoel en de varianten predikstoel, prekstoel,
prekestoel en prikstoel. De vormen met verkorte klinker zijn Vlaams-Belgisch. De
belangrijkste betekenis voor preekstoel in het WNT is:
I) ‘Verhevenheid in een kerkgebouw, waarop de predikant staat terwijl hij zijn
leerrede uitspreekt, bestaande uit een zogenaamde kuip (waarin een
toegangsdeur) en een klankbord’.

Preekstoel is vanouds bekend in onze taal, formeel en ook semantisch kan het
beschouwd worden als equivalent van cathedra, namelijk als ‘stoel van waaruit
gepreekt wordt’.
De vorm preekstoele - zonder apocope - wordt voor de protestantse kerk
vierentwintig keer alleen en twee keer in combinatie met preekstoel opgegeven; in
de katholieke antwoorden is de verhouding: acht keer preekstoele en één keer
preekstoel. Op het hier afgedrukte schetskaartje heb ik de apocoperingslijn volgens
Kloeke aangegeven (Kloeke 1919) en de grenzen van de gebieden waarbinen een
vorm preekstoele voor de protestantse, resp. de katholieke kerk wordt opgegeven.
Dat de grens van Kloeke overschreden wordt, met name is dat het geval in Annen
en Termunten, plaatsen waarvan Kloeke meedeelde dat er geen -e meer voorkwam,
moet wel verklaard worden door het feit, dat vormen met -e archaïsch en voornamer
zijn; van de andere kant illustreert het feit dat het preekstoele-gebied kleiner is dan
het gebied zonder apocopering, dat het verschijnsel dat de slot-e bewaard blijft op
zijn retour is.
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De verkleiningsvorm preeksteulken komt slechts een keer voor en wel voor Rijssen
(G 197) zowel bij katholieken als bij protestanten.
De vorm predikstoel is een van de varianten die ook het WNT (s.v. preekstoel)
geeft. Het woord komt bij protestanten één en bij katholieken twee keer voor.
Voor Lissewege werd opgegeven prikstoel en sprikstoel. Er is hier sprake van
een verkorte klinker en de samenstelling met spreek- is in combinatie met -gestoelte
elders bekend. Het WNT geeft s.v. spreekgestoelte als variant spreekstoel met de
aantekening dat het woord zelden gebruikt wordt.
Preekgestoelte wordt in Muiderberg gebruikt voor de protestantse en in Breda
voor de katholieke kerk. Het WNT kent dit woord niet, ook niet bij de samenstellingen
onder gestoelte. Ook Van Dale en Koenen zwijgen met betrekking tot dit woord. Het
lijkt op een nieuwvorming onder invloed van spreekgestoelte.
Het simplex stoel tenslotte komt verspreid voor. Het WNT geeft onder andere
(s.v. stoel) de betekenis ‘van een zitplaats voorziene verhooging, om van daaruit of
daaraf te leeren of te spreken’ en vervolgens ‘preekstoel, kansel’ met de woordgroep
op stoel, ‘Aleen in deze verbinding nog gewoon’. De opgave hai stoat op stoul, die
de titel van dit artikel is, stamt uit Hoogkerk (C 107).

3.1.2. ‘Kansel’
Dit is na preekstoel de meest voorkomende benaming; opvallend vaker in de
protestantse dan in de katholieke kerk. In dit materiaal liggen de verhoudingen drie
tegen één. Kansel komt eerst sedert Kiliaan in onze bronnen voor; bij hem is het
een Duits woord en volgens Claes stamt het wellicht uit Maaler (Claes 1970, 258).
Uiteindelijk gaat kansel terug op lat. cancellus (FEW), waarvan de oorspronkelijke
betekenis ‘hekwerk’ is. Men moet bij dit woord uitgaan van het feit dat in de oude
kerk als er niet door de bisschop ex cathedra gepreekt werd, de diaken preekte
vanaf een verhoging bij het koorhek, cancelli altaris (NEW, s.v. kansel). Als kansel
vanuit het Hoogduits in het Nederlands wordt ingevoerd, betekent het al ‘preekstoel’;
het is typisch een woord van de Reformatie, het gebruik van dit woord in de
katholieke kerk moet van latere datum zijn.
Volgens het WNT is kansel, ‘althans bij de protestanten’ een meer deftige
benaming voor ‘preekstoel’ en in de gewone spreektaal minder
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gebruikelijk. In mijn materiaal wordt slechts één keer bij een opgave van het type
kansel ‘deftig’ vermeld en wel voor's-Heer-Hendriks-kinderen. De opgave geldt voor
de protestantse kerk.

3.1.3. ‘Kupe’
Kupe wordt één keer opgegeven, naast preekstoel; kupe wordt volgens de
correspondent voor Klemskerke (H 23) ‘lachend gezegd’. De opgave wordt bevestigd
door De Bo die s.v. kupe ook de betekenis ‘predikstoel, leer- of spreekgestoelte dat
aan eenen predikstoel gelijkt’, geeft met de woordgroepen: In de kuipe staan. In de
kuipe klimmen.
Kupe, ‘preekstoel’ is wel als een pars pro toto op te vatten.

3.2. Secundaire benamingen
Met secundaire benamingen bedoel ik die opgaven die niet ‘preekstoel, kansel’
betekenen, maar de namen zijn van voorwerpen of ruimten van waaruit of waaraf
gepreekt werd. De boven geschetste geschiedenis van de preekstoel maakt meteen
al duidelijk dat men naast ‘hoofdbenamingen’ ook ‘secundaire’ benamingen kon
verwachten, omdat de functie van de preekstoel in de r.k. kerk het resultaat is van
een ontwikkeling in de liturgische opvattingen, daar komt nog bij, dat in de jaren na
het tweede Vaticaanse concilie allerlei vernieuwingen in de r.k. liturgie zijn ingevoerd.
De secundaire benamingen zijn daar voor een deel een getrouwe afspiegeling van.

3.2.1. ‘Altaar’ en verwante namen
Deze benaming komt alleen voor bij katholieken in een drietal plaatsen. Met altaar
wordt de plaats aangegeven vanwaar de prediking plaats heeft. Tot deze groep
horen ook de namen van het type koor, priesterkoor en hoogkoor. In de
woordenboeken wordt als eerste betekenis van altaar ‘offertafel’ gegeven en nooit
een betekenis ‘plaats waar de offertafel zich bevindt’, dat is het priesterkoor. Toch
is deze betekenisuitbreiding echt. Dat blijkt uit de hier besproken opgave, maar ook
uit een woordgroep als gebeden aan de voet van het altaar, het altaar opgaan en
de pastoor is al op het altaar. In het laatste geval is nadrukkelijk het priesterkoor
bedoeld.

3.2.2. ‘Katheder’ en ‘lessenaar, voorleesbankje’
Katheder wordt drie keer opgegeven, uitsluitend voor protestantse kerken. Ofschoon
het woord ontleend is aan lat. cathedra heeft het niet de betekenis ‘zetel van de
bisschop’, maar meer algemeen ‘spreekgestoelte’.

Taal en Tongval. Jaargang 37

77

Lessenaar één maal voor de protestantse een één maal voor de r.k. kerk opgegeven,
is de verplaatsbare lessenaar die men in de r.k. liturgie wel gebruikt. Bij protestanten
ontstond in de zeventiende eeuw de gewoonte dat de ouderling uit de bijbel las,
terwijl de kerkgangers binnenkwamen. Hij deed dit staande achter een lessenaar
voor de preekstoel. Als er in een kerk geen preekstoel aanwezig is, gebruikt men
meestal een lessenaar.
Voorleesbankje komt slecht één keer voor en wel te St.-Maartensdijk (I 73), voor
de protestantse kerk. De informant merkt op, dat het voorleesbankje alleen gebruikt
wordt door de voorlezer, bij afwezigheid van de predikant. De voorlezer staat nooit
op de preekstoel.

3.2.3. ‘Platform’
Platform komt twee maal voor, uitsluitend voor de protestantse kerk. Semantisch
hoort het woord wel bij de groep van altaar, maar als bena-

Kaart 2
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ming voor ‘preekstoel’ is platform meer een incidentele aanduiding, zonder meer
zakelijke informatie moeilijk te verklaren.

4. De kaart
De kaart spreekt voor zich. Vooral met betrekking tot de hoofdbenamingen preekstoel
en kansel komt de godsdienstige tegenstelling tot uitdrukking. Naar object van
onderzoek is deze kaart te vergelijken met die van Zoen; alleen is het aantal echte
dialectwoorden bij het begrip ‘zoen’ groter dan bij het begrip ‘preekstoel’. Het verdient
aanbeveling woorden voor kerkelijke begrippen in een ruimer verband te
onderzoeken, als het daarbij ook gaat om een tegenstelling rooms katholiek
tegenover protestant is de keuze beperkt, men kan dan alleen werken met begrippen
die in beide kerken dezelfde status hebben. (Vgl. Goossens 1977, 34).
Trudi NOORDERMEER.
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1 Dit artikel is gebaseerd op het materiaal van de Amsterdamse vragenlijst 55 (1980), vraag 11c:
‘Hoe noemt u het hoge gestoelte waarop de predikant staat, 1. in een protestantse kerk? 2. in
een rooms-katholieke kerk?’.
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Dialectografie
Mijn proefschrift Namen voor ziekten van het vee, gaf ik de ondertitel Een
dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse
en dat van de Limburgse Dialecten (Amsterdam 1983). Op blz. 16 van de inleiding
licht ik de term dialectografisch toe: ‘Deze ontleen ik aan de reeks ‘Deutsche
Dialektographie’. De naamsverandering - vroeger was het ‘Deutsche
Dialektgeographie (DDG)’ - wordt in Band 101: Eberhard Frey, Stuttgarter
Schwäbisch, Laut- und Formenlehre eines Stuttgarter Idiolekts (Marburg 1975), als
volgt toegelicht en verdedigd: Dialectgeografie is geen onderdeel van de geografie,
maar van de linguïstiek. Daarom is het nodig afstand te doen van deze term teneinde
beschrijvingen van dialecten, of nu speciaal met de kartografische of met een anders
geaarde, meer beschrijvende methode gewerkt wordt, ‘dialectografie’ te noemen.
‘Damit werden zugleich prinzipielle theoretische Überlegungen zur inhaltlichen
Neubestimmung der Dialektologie aufgefangen, die die Saussuresche Dichotomie
von Synchronie und Diachronie aufnimmt und erweitert um eine räumlich-strukturelle
Dichotomie. Die Ereuirung sprachlicher Synphänomene zielt ab auf monosystemare
Idealisierung und Eingrenzung, die Behandlung sprachlicher Diaphänomene
dagegen, auf polysystemare Durchdringung im räumlichen (topischen, regionalen)
und sozialen (stratischen) Gesammtgefüge mit Einschluss der zeitlichen
Komponente’. Aldus de Redacteur van de reeks DDG, Rainer Hildebrandt.
Toen ik dat neerschreef dacht ik een door Hildebrandt uitgedachte en voor mijn
manier van werken zeer bruikbare term in Nederland te introduceren. Onlangs echter
werd ik door een collega opmerkzaam gemaakt op een passus in het proefschrift
van Th.H. van Doorn, Terminologie van riviervissers in Nederland (Assen 1971).
Daar staat op blz. 266: ‘Voor de bestudering van een groeptaal is een grondige
kennis van het dialect voorwaarde en voor de bestudering van beide, van groeptaal
en dialect, wordt een langdurig contact ter plaatse verondersteld, ja dient men
eigenlijk “ingeborene” te zijn’ (cf. Naarding TT 12 (1960), 83 e.v.). Een dergelijke
studie ligt dus in de lijn van het sociologisch-dialectografische (cursivering van mij
JB) en niet van het taal-
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geografische onderzoek. Een taalgeografisch onderzoek zou immers praktisch
onuitvoerbaar zijn met behoud althans der bestudering van de belangrijke verhouding
vaktaal-dialect’. Van Doorn op zijn beurt nu ontleende de woordgroep ‘sociologische
dialectografie’ aan Naarding die haar als titel boven een besprekingsartikel van de
dissertatie van J.H. Elemans, Woord en wereld van de boer. Een monografie over
het dialect van Huisseling (Utrecht 1958), plaatste, zonder overigens een nadere
toelichting of verklaring te geven. Het is niet zo moeilijk achter de oorsprong van
deze term te komen. Het bijvoegelijk naamwoord sociologisch vormt de sleutel tot
de verklaring. Hier is niets anders bedoeld als dialectologische sociografie. Voor de
invoering en de algemene aanvaarding van de discipline socio-linguïstiek heerste
er met betrekking tot de naam van die taalkundige richting ook een grote
terminologische verwarring, waarbij de ene keer de sociologie vooraan stond, de
andere keer de taalkunde. Het feit dat de titel van BMDC XXXII (Amsterdam 1967)
tussen aanhalingstekens werd geplaatst spreekt voor zich: ‘Taalsociologie’. Jo Daan
zegt er dit van: ‘De term “taalsociologie” is m.i. terecht omstreden. De nadruk ligt
daarin vooral op de arbeid van de socioloog, hoewel die van de linguïst even
belangrijk is, althans zou moeten zijn’ (Daan 1967, 3).
Naarding, en in zijn voetspoor Van Doorn, hebben juist dit probleem willen
omzeilen en combineren twee disciplines zodanig, dat aan beide recht wordt gedaan.
Sociologische dialectografie is bij hen niets anders dan dialectologisch onderzoek
door middel van participerende observatie. Het element -grafie in dialectografie is
gelicht uit de term sociografie, een begrip door Steinmetz in de jaren dertig ingevoerd,
met de betekenis: ‘Concreet onderzoek naar sociale verschijnselen; aan plaats en
1
tijd gebonden studie van de sociale werkelijkheid’ (Groenman 1965) . Voor Naarding
en Van Doorn houdt sociologische dialectografie in, de studie van taal (dialect) in
relatie met de groep die deze taal spreekt, waarbij die speciale groeptaal beschouwd
wordt als een sociaal verschijnsel. Deze opvatting heeft met die van Hildebrandt
gemeen, dat men het monotopische karakter van het onderzoek recht wil doen.
Dialectografie in de zin van Hildebrandt - en ik sluit me daar graag bij aan - omvat
vooral de meer beschrijvende studies, waarbij er van uitgegaan wordt, dat de
t

geografische component voldoende is uitgedrukt in dia ecto-; sociologische
dialectografie, is, als bij het onderzoek de verschillen en overeenkomsten tussen
groepen mensen met betrekking tot hun verbaal-communicatief gedrag in diverse
situaties vooropstaat, eerder te beschouwen als een vorm van sociodialectologie.
In de door
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Naarding en Van Doorn gesignaleerde gevallen was - omdat het om de taal van
een heel speciale groep ging - het element ‘diverse situaties’ niet altijd duidelijk
2
aanwezig .
Wat er ook van zij, het feit blijft dat niet Hildebrandt, maar Naarding als eerste het
woord dialectografie gebruikte. Tegelijkertijd is het zo dat de term dialectografie in
de opvatting van Hildebrandt taalwetenschappelijk beter gefundeerd is en daardoor
ook beter bruikbaar is.
J.B. BERNS

Literatuur
BOVENKERK, F. e.a. 1978

Toen & Thans. De sociale
wetenschappen in de jaren dertig en nu.
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GROENMAN, SJ. 1965

Methoden der sociografie. Een inleiding
tot de praktijk van het sociale onderzoek
in Nederland. (Bouwstenen voor de
kennis der maatschappij, nr. 1). Vijfde
druk. Assen.

Eindnoten:
1 Het is een opvallend feit dat in de bundel Toen & thans (Bovenkerk e.a. 1978) en ook in Groenman
5

(1965 ) over taal als sociaal feit niet gesproken worden. Voor de sociografie vormen romans
een belangrijke bron (Groenman blz. 43 e.v.); in de bundel Toen & thans is een beschouwing
opgenomen van A. Romein-Verschoor, Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie (blz.
252 e.v.).
2 Van Doorn past de term alleen toe op de groeptaal van de zeevissers; hij moet juist constateren
dat voor de zoetwatervissers hele andere kenmerken gelden.
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De rijksgrens: een in kracht toenemende dialektgrens
Aan tegenstellingen tussen Noord en Zuid op het vlak van de uitspraak van de
Nederlandse standaardtaal is er al heel wat aandacht besteed. Daarbij wordt meestal
ook stilgestaan bij de uitspraak van internationale woorden van Engelse oorsprong
als nylon en recital (o.a. PÉE, 1959). In zulke gevallen heeft het Noorden namelijk
(ongeveer) de Engelse uitspraak overgenomen (resp. risaɪtəl en naɪlən), terwijl
het Zuiden die woorden (ongeveer) op z'n Frans uitspreekt (resp. re.sitɑl en 'nilɔn),
gewoon omdat ze door Franse bemiddeling naar Vlaanderen gekomen zijn.
Die verschillende oriëntering ten aanzien van internationale, in oorsprong Engelse
woorden manifesteert zich echter ook (al) in de dialekten en dan nog wel op een
erg markante en m.i. beslist vermeldenswaardige manier. Uit een recent onderzoek
is namelijk gebleken dat precies de rijksgrens hier als scheidende faktor optreedt,
ook in een gebied waar de rijksgrens (op fonologisch vlak) overigens nooit als
dialektgrens fungeert.
In mijn fonologische verkenning van Zeeuws-Vlaanderen (TAELDEMAN, 1979) heb
ik aangetoond dat de rijksgrens tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het noordoosten
van Oost-Vlaanderen in geen enkel (fonologisch) opzicht een dialektgrens is: de
dialekten van de Oost-Zeeuws-Vlaamse grensplaatsen Westdorpe (I 166), Zuiddorpe
(I 167), Overslag (I 167a), Koewacht (I 168), St.-Jansteen (I 143), Klinge (I 144) en
Nieuw-Namen (I 144a) sluiten fonologisch helemaal aan bij de Oostvlaamse
dialekt(gebied)en ten zuiden van de rijksgrens. Deze veralgemening dien ik nu op
één punt te korrigeren. Ze geldt namelijk niet (meer?) voor de uitspraak van
internationale, in oorsprong Engelse woorden. Bij recente kontakten met inwoners
van die Oost-Zeeuws-Vlaams grensplaatsen was me opgevallen dat ze de
representant van Engelse ʌ in leenwoorden halfopen realiseren (als œ ), terwijl
overal in Oost-Vlaanderen een gesloten y( ) te horen is. Toen mijn oud-student I.
Van den Bossche in die streek veldwerk ging verrichten voor zijn eindverhandeling
(VAN DEN BOSSCHE, 1985), vroeg ik hem ook de leenwoorden bus en club op te
vragen. Dat leverde volgende resultaten op: bœ s en
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klœ p ten noorden van de rijksgrens, by( )s en kly( )p ten zuiden ervan. Terwijl
(Oost)-Vlaanderen vasthoudt aan de Franse uitspraak, heeft men ten noorden van
de rijksgrens duidelijk geopteerd voor de opener, door het A.N. bemiddelde
realisatie-op-z'n-Engels.
Dat zoiets (ook) kan in een gebied waar de rijksgrens overigens (nog?) geen
fonologische dialektgrens is én in een tijd waarin de ‘grensoverschrijdende’ kontakten
bijzonder intens zijn, kan er alleen maar op wijzen dat de greep van de standaardtaal
op de dialekten ten noorden van de rijksgrens veel steviger is dan ten zuiden.
Op het vlak van de standaardtaal mogen Noord en Zuid dan nog naar elkaar
toegroeien, maar zolang in beide gebieden niet dezelfde relatie standaardtaal ~
dialekt bestaat, zullen er op dialektvlak ook divergerende krachten werken!
Johan TAELDEMAN
Bevoegdverklaard navorser N.F.W.O.
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Staal een Zuidhollandisme en staling een Noordhollandisme
In vragenlijst D 26 (1954) wordt bij vraag 16 onder meer het volgende gevraagd:
‘Kent u staal met de betekenis hoop mest, hooi, bagger enz.’? Als men niet de
opgegeven betekenis kent, maar een andere, wordt men verzocht die te geven.
10

Van Dale , s.v. staal IV geeft het volgende:
‘1. grondslag, ondergrond van een dijk.
2. grondslag, grond waarop gebouwd wordt.
3. grondslag van een mestvaalt of een mestput om de opgebrachte stof van de
ondergrond te scheiden.
4. (bij uitbr.) mestvaalt, inz. gemeentevuilnisbelt.
5. (gew.) onderste gedeelte van hooihopen.
6. (gew.) laag takkenbossen, stro of iets dergelijks, die in een schuur wordt gelegd
om het hooi of het koren daarop te stapelen.’

Het WNT (XV, 46) geeft s.v. staal IV de volgende betekenissen:
‘1. grondslag, ondergrond van een dijk.
6. grondslag, grond waarop modder of mest aangehoogd wordt, plaats die met
modder of mest wordt opgehoogd.
7. (grote) mesthoop, mestvaalt; ook van bagger of ook vuilnisbelt.
8. onderlaag, voeting van takkebossen, stro, riet of derg., waarop in de schuur
hooi of koren wordt gestapeld, om het vochtig worden van onderen te
voorkomen; ook een dergelijke onderlaag onder een mestvaalt om de
opgebrachte mest van de ondergrond te scheiden en zodoende gemakkelijk
weg te kunnen ruimen bijv. op de Zuidhollandse eilanden (Opprel); in N.-Holland
staling geheten.
9. Het onderste gedeelte van hooihopen op het land (Opprel)1.’

Het WNT vermoedt dat het woord staal in deze betekenissen hetzelfde is als staal
III (ags. staela, eng. stale) dat in ablaut staat met het woord steel in de betekenis
van stengel bijv. van een plant.
Hierbij aansluitend geeft F.v.W., 661 voor steel en staal als etymologische wortel
het idg. *st(h)el-, st(h)ol- = ‘staan, vaststaan, steunen’. Tenslotte geeft het WNT XV,
549 s.v. staling de volgende omschrijving:
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‘onderlaag, voeting van takkebossen, stro, riet en derg., waarop in de schuur hooi
of koren wordt gestapeld, om het vochtig worden van onderen te voorkomen; ook
een dergelijke onderlaag onder een mestvaalt om de opgebrachte mest van de
ondergrond te scheiden en zodoende gemakkelijk weg te kunnen ruimen. In
N.-Holland. Elders staal geheten. (Zie staal IV.)’

Wanneer we onze kaart overzien, is het duidelijk dat het woord staal (en ook de
afleiding staling) in eerste instantie de betekenis ‘ondergrond, onderlaag’ heeft.
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Friesland heeft steal [stɪəl]. Daarbij sluiten Z.-W.-Drente en N.-W.-Overijsel aan
(hier echter met aa-uitspraak). We zien echter dat in een aantal gevallen naast
betekenis ‘ondergrond’ ook de betekenis ‘hoop’ opgegeven wordt, bijv dongsteal
2
3
4
(‘mesthoop’) , turfstaal (‘turfhopen’) en het niet frequente heasteal (‘hooihoop’) .
Met de betekenis ‘ondergrond’ hangt ook samen het werkwoord opstalen = vochtig
worden van de onderste laag van een opper hooi, wanneer die lange tijd op drassig
land staat. In Z.-Drente en N.-W.-Overijsel worden opgaven van dit gebruik
5
gevonden .
In het Groningse gebied vinden we staal (met verdonkerde uitspraak: stoal) bijna
uitsluitend in de betekenis van ‘ondergrond’. Een bijbetekenis van met name het
Friese steal is: ‘restant, overblijfsel’ (bijv. van voedsel in een pan, of rest hooi van
6
een grote hooiopper) . Noord-Holland heeft overwegend de vorm staling met de
betekenis ‘ondergrond, onderlaag’ (van mest en hooi) en ook Utrecht. Zuid-Holland
kent staal met de waarschijnlijk oorspronkelijke betekenis ‘ondergrond’, onderlaag,
maar daarnaast sterk dominerend de betekenis ‘hoop’ met name van mest, bagger,
vuilnis en hier zelden voor hoop hooi. Ook hier wordt soms opgegeven staal in de
7
betekenis ondergrond van een dijk . In de rest van Nederland worden door de
correspondenten geen voorbeelden van staal en staling in bovengenoemde
betekenissen gemeld.
We hebben hier dus te doen met een kustvorm in Friesland, Groningen,
Z.-W.-Drente, N.-W.-Overijsel, N.- en Z.-Holland en Utrecht. Hierbij is de
grondbetekenis van beide woorden ‘onderlaag’. Voor het Noordhollandse gebied is
de vorm staling kenmerkend (en voor Utrecht). Met name in Zuid-Holland wordt de
vorm staal gebruikt in de betekenis van ‘hoop’ (modder, bagger) en minder frequent
in Friesland.
Wat de woordenboeken betreft het volgende:
Ter Laan vermeldt bij stoal: 1. de onderlaag van een hoop koren of hooi bestaande
in kaf, stro of rijs; zie ook opstoalen. 2. wat er van zo'n laag blijft liggen, als bijv. het
hooi op de wagen geladen is. Vandaar = rest, overblijfsel.
Waling Dijkstra s.v. steal geeft: ‘oudtijds stal voor: plaats, waar iets is opgezet
(opstalle), in 't bijzonder de plek waar een hooischelf of mijt is opgetast, veelal, om
de vochtigheid van de grond, bedekt met een laag lange turf of takkebossen; ook
de plaats, waar het hooi op het grasland voorlopig op een hoop is verzameld, als
mede waar een mesthoop is geplaatst’.
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Boekenoogen kent in het Zaans staal II in de betekenis ‘steel, stengel’ en staal III:
‘ondergrond van een dijk enz.’ en staling: ‘onderlaag, voeting van riet of
takkenbossen, waarop de hooiklamp komt te staan’. Evenzo in de Beemster.
Op de Zuidhollandse eilanden spreekt men van staal (Opprel, 84): ‘laag
takkenbossen, stro of iets dergelijks, die in de schuur wordt gelegd om daarop het
hooi of het koren te stapelen’, Men doet dat om het vochtig worden van onderen te
voorkomen. Ook wordt een staal gelegd onder een mestput, om scheiding te houden
tussen de mest en de ondergrond. Verder nog staal ‘het onderste gedeelte van
hooihopen op het land’.
De woordenboeken bevestigen dus onze constateringen.
T. VAN VEEN.
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Eindnoten:
1 De andere betekenissen van staal: 1. ijzer, metaal, 2. monster, bijv. stalen stof of behang; 3.
steel, stengel van een plant (gewestelijk voorkomend) heb ik buiten beschouwing gelaten.
2 Dongsteal wordt opgegeven voor B 113 (Oosthem), B 113a (Nieuwezijl), B 115a (Gauw), B 123*
(Lippenhuizen), F 18 (Langezwaag).
3 Turfstealen (turfhopen) werd vroeger gebruikt in F 64 (Muggenbeet).
4 Heasteal (hooihoop) vinden we in B 123* (Lippenhuizen).
5 Opstalen wordt gemeld in: F 61a (Wapserveen), F 69a (Belt), F 69b (Schutsloot), F 70 (Giethoorn),
F 71 (Wanneperveen), F 73a (Berghuizen), F 74a (Hesselingen), F 88 (IJhorst), F 92
(Kamperveen), G 75 (Kerkenbos, Zuidwolde), I 16 (Geervliet).
6 Steal: restant, overblijfsel (bijv. van voedsel in een pan, of rest hooi van een grote hooiopper)
vinden we in: B 047a (Dongjum), B 52 (Marssum), B 55 (Jelsum), B 83 (Baard), B 87 (Mantgum),
B 99 (Drachten), F 2e (Gaastmeer), F 7 (Joure), F 36 (Oudemirdum), F 42 (Wolvega), F 46
(Steggerda), F 53 (Scherpenzeel), F 54 (Spanga).
Bij F 36 (Oudemirdum) wordt bij steal opgegeven: 1. ondergrond van takkenbossen voor een
hooimijt. 2. beetje hooi op een boerenwagen. 3. rest hooi van een grote hooiopper.
7 Opgaven van staal = ondergrond van een dijk hebben we uit: E 32a (Hauwert), E 192 (Utrecht)
en ook uit Zeeland. [stɛ̂l]
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Boekbespreking
J. Boersma, It wylde dierte. List fan nammen fan fisken, amfibyen,
reptilen en sûchdieren. Ljouwert (Fryske Akademy nr. 636) 1984 [Dr. J.
Botkerige nr. 16]; 40 blz., prijs f 10, - (stipers f 8, -) (ISBN 90 6161 636
5).
Naast een officiële lijst van vogelnamen (It wylde fûgelt, tweede druk 1981),
insektennamen (It wylde wrimelt, 1981) en plantnamen (List fan offisiële Fryske
plantenammen, 1951 en dus helaas nog in oude spelling) beschikt het Fries nu ook
over een lijst met de officiële namen van vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren.
Voorafgegaan door een systematisch overzicht van het dierenrijk volgt, eveneens
systematisch, de officiële lijst. Deze wordt ontsloten door registers op de Friese, de
wetenschappelijke en de Nederlandse namen. Het geheel is overzichtelijk gelayout,
keurig verzorgd, kortom een belangrijk houvast in de totale spraakverwarring die
doorgaans uitbreekt zodra men de Latijnse nomenclatuur verlaat.
Dat zal althans de wens geweest zijn van de samensteller. De werkelijkheid is
natuurlijk anders. In de tot nu toe gepubliceerde literatuur verandert deze officiële
lijst niets en daardoor wordt eerder een breuk dan eenheid tot stand gebracht.
Bovendien dringt zo een nieuw namenapparaat maar zelden door tot de
woordenboeken, waardoor er dan toch nog verschillende officiële namen naast
elkaar blijven voortbestaan. Men kan dat de samensteller van deze lijst niet euvel
duiden, maar het risico van dit soort uitgaven is dat eerder nieuwe varianten worden
toegevoegd dan oude verwijderd. Voorbeelden daarvan zijn reidmûs en hjouwermûs
voor de dwergmuis, die in het Frysk Wurdboek (frysk-nederlânsk) van J.W. ZANTEMA
(Ljouwert 1984) ontbreken. Boersma stelt ze voor als synoniemen naast nôtmûs
dat als zodanig gewoon in het Frysk Wurdboek staat. Gelukkig werkt de samensteller
maar sporadisch met synoniemen.
Alleen als men zich consequent houdt aan de vermelding van de
wetenschappelijke nomenclatuur kan men zulke problemen omzeilen. Met die
zekerheid heb ik een aantal namen in deze uitgave vergeleken met de namen die
voorkomen in het Frysk Wurdboek. Allereerst vallen natuurlijk enkele verschillen op
zoals rêchstreekpodde voor streekte pod(de) (rugstreeppad), griene podde voor
lytse pod(de) (groene pad). Hinderlijker zijn zulke verschillen als een nieuwe naam
in het oude systeem al voor een andere soort in gebruik blijkt, zoals gerskrûper
(kleine hagedis) dat in het Frysk Wurdboek al in gebruik is voor de zandhagedis.
Volstrekt onverwacht is echter de slordigheid bij het gebruik van de wetenschappelijke
nomenclatuur in het Frysk Wurdboek, bijv. scirius vulgare i.p.v. sciurus vulgaris;
bufo viridus i.p.v. bufo viridis; crodicum i.p.v. crocidura; erythrophtamus i.p.v.
erytrophtalmus. In enkele gevallen gaat echter ook de hier besproken uitgave niet
vrijuit, bijv. microtidae i.p.v. microtinae en encrasicolus i.p.v. encrasicholus. Zulke
onnauwkeurigheden zijn ontoelaatbaar.
Enkele suggesties tot slot. Dit soort lijsten zou aan gezag en status winnen, ook
bij leken, door naast de voorgestelde Friese naam ook de tot dan toe gebruikte
namen te geven. Eveneens zouden bij de Latijnse nomenclatuur ook de (ev.
verouderde) synoniemen vermeld moeten worden.
Drs. Har BROK.
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G.F. Kooijman, Thematisch Woordenboek van het Tungelroys.
(Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur, 60.). Amsterdam,
RODOPI, 1985. XLV, 443 blz. Ill. [Prijs f 39,50].
Op donderdag 18 april van dit jaar had in het Piusgebouw te Tungelroy een plechtige
gebeurtenis plaats. In aanwezigheid van talrijke genodigden, waaronder de
burgemeester van Weert - Tungelroy behoort tot die gemeente - vertegenwoordigers
van plaatselijke VELDEKE afdelingen, van heemkundige kringen, regionale pers,
wetenschappelijke instituten, maar vooral in aanwezigheid van talrijke inwoners van
Tungelroy, presenteerde Hallefers Nor, dat was de onderduikersnaam van G.F.
Kooijman, zijn woordenboek.
Het woordenboek kreeg een lange ondertitel, die hier volgt: Het dialekt van een
middenlimburgs dorp, zoals dit tot in de jaren vijftig nog werd gesproken, in 18
rubrieken vastgelegd en voorzien van grammatikale bijzonderheden, historische
aantekeningen, foto's en illustraties.
Begin mei 1943 kwam Kooijman als onderduiker in Tungelroy terecht. Hij werd
ondergebracht bij de familie Lambers, die woonden op een boerderij met de naam
Hallefers en naar die boerderij werd de familie genoemd, vandaar de
onderduikersnaam Hallefers Nor. Als niet-Limburger raakte Kooijman van het eerste
begin af aan gebiologeerd door het dialect van Tungelroy. Hij leerde het zich aan
en begon in die laatste oorlogsjaren al notities te maken met de bedoeling later een
woordenboek samen te stellen. Meteen al staat voor hem vast dat het een thematisch
woordenboek zal worden, een woordenboek waarin de woordenschat niet alfabetisch
wordt afgedrukt, maar waarin een indeling in rubrieken wordt gegeven. Al in 1945
schrijft Kooijman aan Dr. Weijnen te Roosendaal, die hem de drukproef van zijn
artikel ‘Plan voor een ideologische ordening van de woordenschat, vooral der
1
dialecten’ (Leuvensche Bijdragen 35 (1943), 61 e.v.) uitleent . (Woord Vooraf, blz.
XI). Een vergelijking van de indeling van Weijnen met die van het Tungelroys
woordenboek laat zien dat slechts het idee is overgenomen. Dat neemt niet weg
dat het zonder meer een opmerkelijk feit genoemd mag worden dat een amateur
zelf op het idee is gekomen de door hem verzamelde dialectwoordenschat in deze
vorm te presenteren.
De opbouw van het boek is als volgt. Na een voorwoord van de burgemeester
van Weert, Mr. J.L. Matti, volgt een vooraf door de schrijver, gevolgd door een
Verantwoording en een uitgebreid inleidend hoofdstuk (blz. XVIII-XLV) ‘Grammatikale
bijzonderheden van het Tungelroys’. Daarna volgt (blz. 1-369) het ‘Thematisch
lexicon’; vervolgens een hoofdstuk ‘Tungelroy in vroeger tijden’ (blz. 369-403) en
tenslotte een uitgebreid alfabetisch register, veertig bladzijden, gedrukt in drie
kolommen, hetgeen duidelijk maakt dat het Tungelroys Woordenboek een omvangrijk
woordenboek is.
Het hoofdstuk ‘Grammatikale bijzonderheden’ opent met een uiteenzetting van
de gekozen spelling. De auteur is er niet voor teruggeschrokken de eigen spelling
in 1983 - bijna aan het einde van de verzamelperiode - op te geven voor de
VELDEKE-spelling. Dat betekent dat hij duizenden woorden heeft moeten omspellen.
Hij nam die spelling niet helemaal over, maar maakte een voorbehoud voor het
teken ao, dat de klank van het Engelse wall aanduidt. Kooijman geeft de voorkeur
aan oa, ‘zoals in het Fries. Dit is meer in overeenstemming met de
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Tungelroyse uitspraak...’ (blz. XVIII). Een mooi voorbeeld van de verwarring van
klank en teken. De behandeling van de dentaal aan het eind van een woord als
paêrd (paard) illustreert deze verwarring nog duidelijker: ‘Bij woorden die in het
Nederlands op een d eindigen heb ik deze d in het Tungelroys omwille van de
herkenbaarheid gehandhaafd’ (blz. XIX). Pas in gevallen waar verwarring op kan
treden, bijvoorbeeld bij verkleinwoorden met -je, nl. hondje, Tungelrous huntje, wordt
deze regel niet toegepast, alsof in het standaard Nederlands een d wordt
uitgesproken.
De uiteenzettingen over de spelling worden gevolgd door paragrafen over: 2.
Zelfstandige naamwoorden, meervoudsvormen, verkleinwoorden; 3. ‘grapjes met
de taal’, dat zijn minimale paren als: ei graâf - ei grefke, ‘graf’ en ein graaf - ei grèèfke,
‘sloot’ en tenslotte eine graaf - ei grèèfke, ‘graaf’ (adelijke titel). Betekenisverschil
hangt samen met ‘geslacht, het gebruikte aksent en de toepassing van stoot- of
sleeptoon’, om het de auteur zelf te laten verklaren en tevens wederom getuigenis
te laten afleggen van de verwarring van klank en teken. (blz. XXVIII). Paragraaf 4.
behandelt het bijvoeglijk naamwoord, inclusief de trappen van vergelijking; 5. is
gewijd aan lidwoorden en ‘verbuigings-, resp. verbindings- N’; in 6. komt het
werkwoord aan de orde, vooral de kwestie van zwakke en sterke werkwoorden en
hun vervoeging; in 7. worden de voornaamwoorden behandeld en in 8. tenslotte
enkele syntactische bijzonderheden en afwijkingen van het Nederlands. Kooijmans
blijkt een scherp waarnemer te zijn; hij heeft hier prachtige voorbeelden die tot verder
onderzoek uitnodigen en er voor een belangrijk deel al de weg heen wijzen.
Na lezing van dit hoofdstuk is het duidelijk dat hier slechts een globaal overzicht
wordt gegeven, alleen de spelling wordt uitputtend behandeld. De aandacht van de
schrijver gaat vooral uit naar de woordenschat.
Het ‘Thematisch lexicon’ is, zoals al eerder opgemerkt, een uitvinding van de
auteur zelf. Er zijn achttien hoofdrubrieken, aangeduid met een cijfer en door
toevoeging van een letter, weer onderverdeeld. Daarbij is het niet zonder meer
duidelijk waarom iets a., b. of c. enz. is. Om een voorbeeld te geven: 1a. is
‘Verwantschapsnamen, heten, noemen’ en 1b. ‘Alles tussen liefde en dood’, waarbij
met ‘liefde’ de periode van de verliefdheid, gevolgd door verkering, verloving en
huwelijk, bedoeld is. Door middel van kopjes, zonder letter- of cijferaanduiding,
worden de verschillende hoofdrubrieken vervolgens weer verfijnd. Hier zou een
decimale codering - zoals de grote dialectwoordenboeken als WBD, WLD en WVD
dat hebben, beter op zijn plaats zijn geweest. Het heeft weinig zin alle onderdelen
op te sommen; het geheel laat zich lezen als een roman en door tal van
kruisverwijzingen komt ieder woord op de juiste plaats aan de orde om ook nog
eens via het grote alfabetische register gemakkelijk opzoekbaar te zijn. Heel goed
kan dat geïllustreerd worden aan het woord wis. Dat komt voor in de rubriek 7b.
‘Bos, bosbouw’, met de betekenis ‘(wilge)teen, roede’; ter plekke wordt verwezen
naar rubriek 10 en 15d, ‘Ambachten’ en ‘Beroepen’ (aanhalingstekens van K.) resp.
‘hoeveelheid, aantallen’. In 10. staat wis, ‘(wilge)teen’ en in 15d. ein wis kloômpe,
‘een aantal met touwtjes aan een wilgeteen gebonden klompen’ en vervolgens
wederom wis, ‘wilgeteen (nu niet met wilge- tussen haakjes), roede’. In rubriek 10.
wordt al tussen haakjes gewezen op wès (rubriek 2a, ‘Menselijk lichaam’) met de
betekenis ‘bosje gras, toef, haarlok’, maar ook de woordgroep
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ein wis kloômpe komt daar aan de orde. Het is duidelijk dat de samensteller van dit
woordenboek voortdurend bezig is geweest zijn omvangrijke materiaal zo volmaakt
mogelijk te rubriceren; hier lijkt het er zelfs op dat hij bang was om ook maar iets te
vergeten. Tegelijkertijd is het zo dat die dubbele verwijzingen vaak bedoeld zijn om
de etymologie te verhelderen. Zonder Van Bakel te noemen, geeft Kooijman bij ein
wis kloômpe, door meteen naar wis te verwijzen dezelfde verklaring. Bij Van Bakel
heet het, dat de ritsband ook wel wis wordt genoemd en een met een ritsband
samengebonden hoeveelheid klompen ‘vanwege het gebruikte bindmateriaal’
eveneens wis (Van Bakel 1958, 76 en 148). Door ook te wijzen op wès, ‘bosje gras’
enz. laat hij ook zien dat hier ook gedacht kan worden aan deze betekenis, zoals
Stroop met betrekking tot weesboom (TT 19 (1967), blz. 61) gedaan heeft. In ieder
geval is wis, wès een mooi voorbeeld van lexicale diffusie.
Kooijman is sterk associatief te werk gegaan, het ene woord gaf hem het andere
weer in; hij geeft alle trefwoorden in een stukje kontext in de vorm van kleine
zinnetjes, aan de levensechtheid waarvan niet getwijfeld behoeft te worden. Ook
deze zinnetjes vormen op zich weer een rijke bron.
Het Thematisch Woordenboek van het Tungelroys is een teken van dankbaarheid
van Hallefers Nor aan het dorp dat hem als onderduiker een veilig onderdak bood
en gastvrij opnam in de dorpsgemeenschap. Het slothoofdstuk ‘Tungelroy in vroeger
tijden’ heeft duidelijk betrekking op dit feit. Het begint met een plattegrond van
Tungelroy uit 1940; het geeft de veldnamen, de namen van hoeven, woningen en
bewoners uit de jaren veertig en tenslotte verhaaltjes en gedichten in het dialect
van Tungelroy, waaronder verscheidene van Hallefers Nor, die zich het dialect van
de plaats helemaal eigen heeft gemaakt, passief, maar ook aktief.
Het woordenboek is verlucht met foto's en tekeningen van Jan Verhaag,
schitterende tekeningen die soms bedoeld zijn ter verduidelijking, vooral als het
werktuigen betreft, maar meestal een deel van het dorp laten zien, zoals het eruit
zag rond 1940.
G.F. Kooijman heeft Tungelroy een prachtig woordenboek gegeven, een ware
aanwinst voor de dialectologische literatuur. De uitgeverij RODOPI maakte er
wederom een prachtig boek van en de prijs, f 39,50, kon dank zij de steun van vele
instanties zo laag gehouden worden.
J.B. BERNS.
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Van Bakel, J.J.A. De vaktaal van de Nederlandse kompenmakers.
Nijmegen. (Proefschrift 1958).
De Baets J. en Pynckels K., Eekloos Dialectwoordenboek. Eeklo,
Uitgeverij Taptoe 1984, 335 blz., ill., 1 cassette.
Het Eekloos Dialectwoordenboek heeft als bedoeling de woordenschat van ‘Eeklo
en omstreken’ (blz. 5) te registreren. Het wordt door de auteurs gepresenteerd als
een aanzet voor een ambitieuzer projekt, nl. de verzameling van de woordenschat
van het Meetjesland (= het noordwesten van Oost-Vlaanderen, met Eeklo als
hoofdplaats). De Meetjeslandse woordenschat is tot hiertoe in geen enkel regionaal
woordenboek (behalve dan het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten)
opgenomen. De vrij uitgebreide woordverzameling is alfabetisch geordend. De
trefwoorden en voorbeeldzinnen zijn in een door de auteurs zelf ontworpen Eeklose
spelling gesteld.
Het is jammer dat in het Eekloos Dialectwoordenboek (strikt genomen is het een
idioticon) met geen woord wordt gerept over de gevolgde methode bij het verzamelen
of verwerken van het materiaal. Na een ‘Ter Verantwoording’ (blz. 5-6) met enkele
zeer algemene beschouwingen, volgt een pijnlijk hoofdstuk over ‘De uitspraak van
het Eekloos Dialect’ waar systematisch klank en letter worden verward. Het gebrek
aan taalkundige scholing van de auteurs blijkt ook uit de taalkundige kommentaar
bij heel wat trefwoorden. De verzameling Eeklose dialektwoorden blijft ongetwijfeld
erg interessant maar toch is dit werk een illustratie van een gebrek aan samenwerking
tussen liefhebber en geschoolde taalkundige.
Een nieuwigheid is het toevoegen van een cassette met de Eeklose ‘klankleer’
en Eeklose verhalen.
Jacques VAN KEYMEULEN

Eindnoten:
1 Deze aflevering van de Leuvense Bijdragen draagt het jaartal 1943, maar kwam pas in 1946 bij
de abonnees. Weijnen beschikte in 1945 slechts over een drukproef.
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Pieter Jacobus Meertens
6-9-1899 - 28-10-1985
Meertens was geen echte laatbloeier, maar wel een late bloeier. Toen ik hem in
1936 leerde kennen, was hij een wat kleurloze, onzekere man, die naar uiterlijk en
innerlijk jonger leek dan hij in jaren was. Hij was een bekwaam en ijverig student
geweest, die door zijn leermeester, C.G.N. de Vooys, gewaardeerd werd om zijn
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Na zijn doctoraal-examen werd hij leraar
Nederlands, in die tijd de weg die bijna iedereen op ging, maar waarop geen student
werd voorbereid. Het bleek voor hem de verkeerde weg, waarover hij zelden of nooit
sprak. De benoeming tot secretaris van de Dialectencommissie van de Akademie
van Wetenschappen, waarvoor zijn leermeester, die hem als een conscientieus en
plichtsgetrouw wetenschapper kende, hem van harte had aanbevolen, gaf hem de
mogelijkheid tot een nieuw begin. Maar ook dit was niet gemakkelijk; wie heeft leren
neerkijken op dialecten - je zal maar in Middelburg geboren zijn in het einde van de
19de eeuw - en een grote belangstelling heeft voor literatuur, zowel die met een L
als die van de volkscultuur, is ook ternauwernood voorbereid op taalhistorisch en
taalgeografisch werk. Zijn innerlijke onzekerheid bracht ook mee dat hij de invloed
van zijn voorzitter, Jac. van Ginneken, te passief onderging. Dit werd beter toen de
Akademie in 1934 overging tot de instelling van een Volkskunde-commissie. Daarbij
moet hij vooral de steun gehad hebben van zijn leermeester in deze discipline, Jos.
Schrijnen, die ook lid van de Dialecten-commissie was. Op dit terrein voelde Meertens
zich heel wat beter thuis, in dit vak was hij opgeleid, de problemen die toen in deze
tak van wetenschap gesteld werden, kon hij aan.
In de eerste tien jaren, van 1930 tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog,
heeft hij geleerd de weg te volgen die hij geleidelijk aan had uitgestippeld, en
tegenwerkende krachten in hun tegendeel te veranderen. Deze kennis zou hij nodig
hebben in de oorlog en hij heeft toen getoond wat hij op dit gebied wist te bereiken.
Hij is wel eens voor nationaal-socialist aangezien, omdat hij het werk bleef voortzetten
dat, door de richting die de Duitsers eraan gaven, iemand gemakkelijk ver-
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dacht kon maken. Zijn motief om dat te doen is een goed motief geweest, maar dat
alleen door de tact waarmee hij zijn organisatorisch werk deed. ‘Als wij weg gaan,
komt alles in handen van de nationaal-socialisten en kunnen we na de oorlog niet
weer opbouwen, wat nu wordt afgebroken’. Het belangrijkste dat voor de oorlog
opgebouwd was, bestond uit het bestand aan informanten, medewerkers die vrijwilig,
zonder enige vergoeding, de vragenlijsten invulden, die dus het materiaal verschaften
waarmee het wetenschappelijke werk gedaan moest worden, waarmee de
dialectatlas en de volkskunde-atlas samengesteld moesten worden. De tijd heeft
hem gelijk gegeven. Het is hier niet de plaats alles op te noemen wat zonder zijn
tactisch manupuleren zich tijdens de oorlog in een verkeerde richting zou hebben
ontwikkeld; het is voldoende erop te wijzen dat het medewerkersbestand vlak na
de oorlog nog vrijwel intact was en dat het werk direct weer voortgezet kon worden.
Na de oorlog is hij verder gegaan op de uitgestippelde weg, toen kwam de
naamkunde aan de beurt als tak van wetenschap die ook niet los van de volkscultuur
bestudeerd kan worden. In de oorlog had hij een boekje over de betekenis van de
Nederlandse familienamen gepubliceerd, in 1947 kwamen de Zeeuwse namen aan
de beurt. En toen na de oorlog, in 1948 de Naamkunde-commissie werd ingesteld
en het bureau ervan de beschikking kreeg over contrôlestroken van de volkstelling
1947 is het plan gerijpt een repertorium van alle Nederlandse familienamen uit te
geven. Het werd in de loop der jaren uitgevoerd en nadert thans zijn voltooiïng.
Naast de volkskunde had de naamkunde zijn grote belangstelling; hij stond het
meest open voor nieuwe initiatieven op dat gebied.
Van 1945 tot 1965 is onder zijn leiding alles meer en meer uitgebreid en is het
instituut voor Dialectologie, Volkskunde- en Naamkunde een begrip in Nederland
geworden, dat dan ook terecht zijn naam draagt sedert 1979. Een van de
belangrijkste publikatiemogelijkheden werd Taal en Tongval, dat in 1949 voor het
eerst verscheen. Het initiatief tot oprichting van een tijdschrift ging uit van Willem
Pée, met wie Meertens al sedert 1930 bevriend was. De eerste redactie werd
gevormd door de belangrijkste dialectologen van die tijd. Dit jaar verschijnt de 37ste
jaargang. Maar ook de tijdschriften voor volkskunde en naamkunde werden als
gemeenschappelijke uitgaven van Nederland en Nederlandssprekend België
opgericht. De nauwe samenwerking van Nederlanders en Vlamingen was al in de
vorige eeuw begonnen, werd voortgezet in de samenwerking van L. Grootaers en
G.G. Kloeke en is tot nu toe voortgezet. Ook dat is een van de grote verdiensten
van Meertens, wiens grote belangstelling voor Vlaanderen tot uiting kwam in goede
vriendschappen
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én wetenschappelijke activiteiten. Op het gebied van de volkskunde heeft hij zelfs
samenwerking bereikt in Europees verband.
De laatste jaren werd het stil om hem heen, trouwe vrienden bleven hem bezoeken
in het tehuis dat zijn laatste thuis werd, vertelden hem over hun familie en hun
bezigheden. Naar allen luisterde hij belangstellend, hij las hun publikaties. Tijdens
de verhalen keek hij de spreker aan met heldere ogen, waaruit je kon lezen dat
geen woord hem ontging. Hij wilde vooral weten hoe het ging met vrienden van
vroeger, of ze nog leefden, wat ze deden. Maar hij kon de bezoekers niet meer
deelgenoot maken van wat er in hem omging. In die laatste moeilijke jaren van zijn
leven zal de wetenschap dat het werk dat zo bescheiden begon en dat door hem
is uitgebouwd tot een instituut met vele contacten over de grenzen, is blijven
voortgaan en dat het zich steeds weer heeft vernieuwd, zeker tot troost en steun
geweest zijn.
Barchem
JO DAAN
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De toekomst in het Nederlands I
Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal en
dialect
Samenvatting
In deze studie wordt allereerst de beschrijving die de ANS geeft van de
gebruiksmogelijkheden van de toekomstaanduiders zullen, gaan en futuraal presens,
getoetst aan de resultaten van literatuuronderzoek, corpusonderzoek en enquêtes
in Amsterdam en Leuven. Hieruit resulteren enige aanvullingen en verfijningen van
de ANS-beschrijving. De verschillen tussen de Amsterdamse en de Leuvense
enquête bestaan vooral in wat minder presens- en veel meer gaan-gebruik in Leuven.
Vervolgens wordt het gebruik van zullen, gaan en presens in de dialecten van
Nederland behandeld, waarvoor dezelfde zinnen gebruikt werden als voor de
enquêtes. De weinige verschillen met de standaardtaal die er zijn, betreffen voorzover ze niet door de onderzoeksmethode veroorzaakt werden - hoofdzakelijk
het gebruik van gaan.
In de derde en vierde paragraaf van dit artikel, die later zullen verschijnen, worden
de dialecten in België behandeld en de gegevens uit de eerste drie paragrafen in
een ruimer verband geplaatst.

1. De standaardtaal
Als basis voor de beschrijving van de verschillende manieren waarop in de
Nederlandse standaardtaal de toekomende tijd uitgedrukt kan worden, is de daaraan
gewijde paragraaf van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) gekozen,
aldaar te vinden op blz. 472-476. Het leek echter zinvol tevens te onderzoeken in
hoeverre het in de ANS vermelde voor verbetering of aanvulling in aanmerking komt.
Immers, de samenstellers zeggen uitdrukkelijk: ‘Een enigszins volledige beschrijving
van de gebruiksmogelijkheden van en de betekenisverschillen tussen futurum
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[hiermee is zullen + infinitief bedoeld. JdR], presens en gaan met infinitief als
aanduiders van de toekomstigheid van een werking, is vooralsnog niet te geven’
(475). Het kan natuurlijk niet de bedoeling van een in eerste instantie dialectologische
studie zijn om een ‘volledige beschrijving’ van een verschijnsel in de standaardtaal
te bieden, maar hoe beter de beschrijving van het Standaardnederlands is, hoe
beter de daarmee te vergelijken dialecttoestand beschreven kan worden. Bovendien
zou een aanvulling en/of verbetering van de ANS als een niet onwelkom ‘bijprodukt’
te beschouwen zijn.
Afgezien van het raadplegen van wat verspreide literatuur heb ik vooral op drie
manieren geprobeerd het laatstgenoemde doel te bereiken: door het bestuderen
van een corpus, door een hernieuwde bestudering van de uitvoerige Gentse
licentieverhandeling van De Schryver 1978-1979 - waaraan de beschrijving in de
ANS veel ontleend heeft -, en door het houden van een tweetal enquêtes.

1.1. Corpusonderzoek; De Schryver 1978-1979
Het corpus werd geselecteerd uit het materiaal van de Werkgroep
Frequentie-onderzoek van het Nederlands, waarop Uit den Boogaart 1975 en De
Jong 1979 gebaseerd zijn. (Voor een beschrijving van dit materiaal, dat ik al
meermalen voor onderzoek gebruikt heb, verwijs ik kortheidshalve naar de inleidingen
van de genoemde publikaties.) Geselecteerd werden drie groepen zinnen: die met
een presensvorm van de hulpwerkwoorden zullen en gaan, en die waarin de woorden
of woordgroepen morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand of volgend
jaar voorkwamen (die de zinnen met zullen en gaan uiteraard gedeeltelijk overlapten).
De laatste groep zinnen werd verzameld om althans enige indruk te krijgen van
het aantal zinnen waarin een toekomstige werking werd uitgedrukt en geen zullen
of gaan (hulpwerkwoord), maar een presensvorm van een ander werkwoord
voorkwam. Met behulp van de woordcodering - de selectie gebeurde uiteraard per
computer - konden namelijk wel uitsluitend de zinnen met het hulpwerkwoord (en
niet het zelfstandig werkwoord) gaan verzameld worden, maar niet de zinnen waarin
een presensvorm van een ander werkwoord futurale betekenis had. Het selecteren
van álle zinnen met een presensvorm zou een niet meer hanteerbaar aantal
opgeleverd hebben. Ook volgens de nu gevolgde methode bedroeg het totale aantal
te bestuderen zinnen al ruim 3000.
Van de zinnen waarin een van de zojuist genoemde woord(groep)en voorkwam,
werden de zinnen waarin zo'n woord(groep) geen bijwoorde-
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lijke bepaling was (dus b.v. in 1-148 : de Tweede Kamer gaat akkoord met een
uitstel van de huurverhoging... tot 1 juli van het volgend jaar) of voorkwam in een
onvolledige zin (b.v. 4-3109: Morgen al) of een imperatiefzin, ter zijde gelaten. In
de overige zinnen werd 14 maal een presensvorm van zullen (waarvan éénmaal
met de infinitief gaan en een andere infinitief), 3 maal een presensvorm van gaan,
en 74 maal een presensvorm van een ander werkwoord aangetroffen. (Zinnen met
niet-presensvormen van zullen en gaan zijn, om het corpus niet met nog ruim 2300
zinnen uit te breiden, niet in het onderzoek betrokken.) Interessant was ook de
verdeling over de subcorpora geschreven en gesproken taal, namelijk geschreven
taal: 14 maal zullen (waaronder ook zullen met infinitief gaan), 2 maal gaan, 59 maal
presens; gesproken taal: 1 maal gaan, 15 maal presens. Deze cijfers bevatten dus
in elk geval een indicatie dat de toekomende tijd in het Nederlands (vooral in de
gesproken taal) (veel) vaker dan door zullen of gaan wordt uitgedrukt door het
presens van een ander werkwoord, met futurale context en/of situatie.
Ook de uitspraak van de ANS: ‘Meestal kan in plaats van het futurum ook het
presens gebruikt worden’ (473) vindt steun in deze cijfers. Maar voor een werkelijke
toetsing daarvan zou natuurlijk onderzocht moeten worden in hoeverre zullen met
de infinitief van een bepaald werkwoord door een presensvorm van dat werkwoord
kan worden vervángen. Voor de in de eerste alinea van deze paragraaf bedoelde
‘volledige beschrijving’ zou deze vervangingsproef in beide richtingen moeten worden
gedaan, zou het hulpwerkwoord gaan erbij betrokken moeten worden, en zou
bovendien moeten worden nagegaan in hoeverre er bij vervanging - met behoud
van de futurale betekenis - andere semantische nuances zouden optreden.
Toepassing van deze methode op het beschikbare corpus bleek in de praktijk erg
moeilijk te zijn. Het was al niet altijd even eenvoudig om te beslissen of zullen en
gaan een (hoofdzakelijk) toekomstaanduidende functie hadden, maar de
vervangingsproef gaf nog veel meer problemen. Ten dele omdat het meestal om
zinnen zonder ruimere context ging, maar veel meer nog omdat alleen het eigen
taalgevoel van de onderzoeker een te smalle basis bleek om te oordelen over de
mogelijkheid van vervanging en de semantische implicaties daarvan. Uit mijn
pogingen in deze richting durf ik dan ook niet anders dan voorzichtige conclusies
te trekken, die echter toch wel een zekere verfijning van de beschrijving in de ANS
inhouden.
De zojuist geciteerde vermelding over het presens lijkt wel door het materiaal
bevestigd te worden: als zullen (of gaan) mogelijk is, lijkt
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meestal ook een presensvorm wel mogelijk, mits de futurale betekenis voldoende
duidelijk blijkt uit context en/of situatie. Veel moeilijker zijn gebruik en betekenis van
gaan, vergeleken met zullen en presens, te beschrijven.
Van belang is in ieder geval dat gaan vooral voorkomt bij handelingswerkwoorden.
Geïnspireerd door De Schryver 1978-1979, die in zijn Noord- en Zuidnederlandse
krantetaal resp. 69,4% en 80% handelingswerkwoorden na gaan aantrof (196), heb
ik deze ook in mijn corpus geteld. In de zinnen waarin gaan een duidelijk futurale
functie had, trof ik een nog wat hoger percentage handelingswerkwoorden aan, nl.
ruim 87%.
Deze voorkeur van gaan voor handelingswerkwoorden zou in verband gebracht
kunnen worden met de grondbetekenis van het zelfstandige werkwoord gaan: ‘zich
bewegen, zich verplaatsen’, die ook het hulpwerkwoord kan hebben (b.v. Ik blijf niet
hier, ik ga voetballen; ANS, 540). Het ligt voor de hand dat gaan in dit geval (vrijwel)
alleen met handelingswerkwoorden verbonden wordt. De Schryver, die ook de
nietfuturale functies van gaan bestudeerde, vond in zijn materiaal op 91 werkwoorden
weliswaar 15 maal een niet-handelingswerkwoord, maar het ging hier alleen om de
werkwoorden slapen, rusten en wonen (De Schryver 1978-1979, 28-34). Deze
hebben tezamen met gaan wel een handelingskarakter.
Ook de andere niet-futurale betekenis van het hulpwerkwoord gaan is misschien
met het futurale gaan in verband te brengen. De ANS spreekt hier van ‘de betekenis
“overgaan tot”, “beginnen te” (inchoatief aspect)’ met o.a. als voorbeeld Pas na de
rust ging hij echt voetballen (540). De Schryver onderscheidt ‘het ingressieve aspect’,
dat ‘het beginmoment of de beginperiode van een situatie’ en ‘het inchoatieve
aspect’, dat ‘de overgangsfase van een situatie’ aangeeft (85-86). Nu zet deze
auteur vervolgens wel uiteen ‘dat het verschil tussen het inchoatieve en het
ingressieve aspect beperkt is tot een verschil in gezichtshoek’ (86) en het lijkt me
dan ook niet onverantwoord om, zoals de ANS doet, de betekenissen ‘beginnen te’
en ‘overgaan tot’ op één noemer te brengen. Maar juist de laatstgenoemde betekenis
is waarschijnlijk wel van belang voor het gebruik van gaan bij werkwoorden als
trouwen, afstuderen, (van betrekking) veranderen en verhuizen (ANS, 474). In
tegenstelling tot de handelingswerkwoorden in de voorbeeldzinnen van de ANS op
blz. 472-473 (meedoen, (maatregelen) nemen, verbranden, (een beroep) doen,
steunen), waarvan de ANS vermeldt dat ze zowel met zullen als met gaan
gecombineerd kunnen worden, gaat het bij trouwen enz. om verba die niet alleen
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handelingswerkwoord zijn, maar bovendien het betekeniselement ‘overgaan van
de ene toestand in de andere’ hebben. Van deze werkwoorden zegt de ANS: ‘Als
een handeling heel duidelijk het gevolg is van een genomen besluit, kan een zin
met gaan zelfs de enige mogelijkheid zijn’ (474). Nu is dat laatste waarschijnlijk te
sterk gezegd (zie de resultaten van de enquêtes in 1.2.), maar duidelijke voorkeur
voor gaan hebben deze verba wel. Het is echter de vraag of de notie ‘genomen
besluit’ hier een voldoende verklaringsgrond is: ook een uitspraak als Volgend jaar
zal/gaat hij meedoen aan de Ronde van Frankrijk (ANS, 472, 473) is mede gebaseerd
op een besluit en hier lijkt geen uitgesproken voorkeur voor gaan te bestaan. Het
is waarschijnlijker dat trouwen enz. vooral met gaan gecombineerd worden vanwege
het gemeenschappelijke betekeniselement van het zelfstandige en het
hulpwerkwoord gaan.
Dit betekeniselement speelt waarschijnlijk ook een rol bij het gebruik van gaan
bij werkwoorden die een weersgesteldheid aanduiden (ANS, 474; ook hier is geen
sprake van ‘enige mogelijkheid’, maar wel van een duidelijke voorkeur). Ook hier
gaat het om een overgang: Het gaat morgen sneeuwen wordt alleen gezegd als het
op het spreekmoment niet sneeuwt (anders zegt men Het blijft sneeuwen). In
tegenstelling tot de verba trouwen enz., die zelf ‘overgangsbetekenis’ hebben, wordt
de overgang hier uitgedrukt door de combinatie van het zelfstandige werkwoord en
gaan (vgl. wat hierboven gezegd is over het handelingskarakter van gaan
slapen/rusten en gaan wonen, vergeleken met (gewone) handelingswerkwoorden).
De vraag of gaan in dit geval als futuraal hulpwerkwoord of als hulpwerkwoord van
het inchoatief aspect beschouwd moet worden, is niet makkelijk te beantwoorden.
De uitspraak Het gaat morgen sneeuwen drukt enerzijds uit dat er op de dag na het
spreekmoment sneeuw zal zijn (futuraal), anderzijds dat er sprake is van een
overgang van ‘- sneeuw’ naar ‘+ sneeuw’ (inchoatief).
Als de overgangsbetekenis van belang is voor het gebruik van gaan bij de
niet-handelingswerkwoorden die een weersgesteldheid uitdrukken, dan zal dit zeker
gelden voor niet-handelingswerkwoorden die zelf inchoatieve betekenis hebben.
Hiertoe behoren in mijn materiaal de met futuraal gaan gecombineerde verba
veranderen (intransitief), krijgen, ontstaan, afnemen (‘minder worden’) en beginnen.
Verder blijken de futurale gaan-zinnen met niet-handelingswerkwoorden in mijn
corpus dikwijls ook voor een ‘ingressieve’ interpretatie in aanmerking te komen
(‘beginnen te’). Enkele voorbeelden, waarin gaan zowel door zullen als door beginnen
te vervangbaar is: 2-6482 Alles wat u kunt hopen is dat de bezetter zich net zo
onbehagelijk gaat voelen als u;
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3-3920 Vanaf midden 1971 gaat u meer van het leven genieten; 6-209 (over een
studiebeurs) je weet ook dat je dan gaat verdienen na dat terugbetalen.
De semantische noties ‘handeling’, ‘overgang’ en ‘begin’ (al dan niet
gecombineerd) zijn niet aanwezig in álle zinnen met futuraal gaan. Het lijkt me b.v.
beslist te vergezocht van een inchoatieve of ingressieve betekenis te spreken in de
ANS-zinnen (die geen handelingswerkwoord bevatten): Een huis kopen? Dat gaat
hem een hoop geld kosten en Je weet nooit wat er gaat gebeuren (475). Ook het
corpus bevat enkele gaan-zinnen met kosten en gebeuren, waarvoor hetzelfde
geldt. Het is overigens opvallend dat ik in gaan-zinnen die duidelijk niet voor een
inchoatieve of ingressieve interpretatie in aanmerking kwamen, geen andere
werkwoorden gevonden heb dan juist deze twee.
De twee zojuist geciteerde zinnen doen mij wat spreektaliger aan dan Dat zal
hem een hoop geld kosten en Je weet nooit wat er zal gebeuren. De ANS bevat
dan ook de vermelding ‘dat gaan meer in gesproken dan in geschreven taal voorkomt’
(475), die door het corpus wel bevestigd wordt. In aanmerking genomen dat het,
zoals al opgemerkt, niet altijd eenvoudig was te beslissen over het al dan niet futurale
karakter van gaan, lijken de cijfers overtuigend genoeg: de subcorpora 6 en 7
(gesproken taal), die tezamen een even grote omvang hebben als de subcorpora
1 t/m 5 (geschreven taal) afzonderlijk, bevatten 100 maal futuraal gaan, terwijl het
gemiddelde van de laatstgenoemde 40 bedroeg (de ronde getallen berusten op
toeval).
Eenvoudiger aan het materiaal te toetsen was de vermelding in de ANS, dat het
futurale gaan ‘in de standaardtaal beperkingen kent met betrekking tot zijn verbaal
complement’, en wel in die zin dat het ‘niet verbonden (kan) worden met hebben,
zijn, gaan (inclusief afleidingen en samenstellingen), een hulpwerkwoord van
modaliteit, (be)horen, dienen en durven’ (475). Op de laatste drie werkwoorden, die
waarschijnlijk niet of weinig in het corpus voorkomen, is niet gelet; van de andere
verba of verbale categorieën kan worden vermeld, dat ze geen enkele keer
gecombineerd met het futurale gaan aangetroffen werden. Dat ze wel geregeld na
zullen voorkwamen (hebben 37 maal, zijn 139 maal, (-)gaan 36 maal, modale verba
197 maal), toont aan dat het hier om een duidelijke en volstrekte beperking gaat.
Hieraan kan worden toegevoegd dat het werkwoord worden (als hulpwerkwoord
van het passief en als koppelwerkwoord; ook bij hebben en zijn is er wat dit betreft
geen onderscheid tussen de syntactische functies) in het corpus een uitgesproken
voorkeur voor zullen vertoont, maar in zeer beperkte mate ook met gaan voorkomt.
De cijfers zijn: passief
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150 maal zullen, 2 maal gaan; koppelwerkwoord 43 maal zullen, 3 maal gaan
(waarvan 2 maal in gesproken taal).

1.2. Enquêtes
Nu de beschrijving van de ANS getoetst en enigszins aangevuld en verbeterd is
aan de hand van het bestudeerde corpus en De Schryver 1978-1979, kunnen we
de resultaten van de twee enquêtes in ogenschouw nemen. Deze enquêtes zijn
gehouden om oordelen over de grammaticaliteit en gebruikelijkheid te verkrijgen
van een aantal zinnen met futurale betekenis, waarin zoveel mogelijk elementen
van de ANS-beschrijving verwerkt waren.
Er werden elf maal drie varianten van één zin aangeboden, alleen verschillend
in het gebruik van zullen, het hulpwerkwoord gaan en een presensvorm van een
ander werkwoord. In een toelichting werd als doel van de enquête aangegeven: het
verkrijgen van gegevens over de (mate van) bruikbaarheid van de voorgelegde
zinnen in het Standaardnederlands (ABN), in verband met een onderzoek naar de
manier waarop de toekomende tijd wordt uitgedrukt in de Nederlandse dialecten.
Naast de zinnen waren twee kolommen aangebracht. In de eerste werd de
respondent verzocht een kruisje te zetten bij de zinsvarianten die in zijn/haar
taalgebruik mogelijk waren. Werden per zin twee of drie varianten mogelijk, maar
niet even gebruikelijk geacht, dan konden deze varianten in de tweede kolom in de
volgorde van ‘meest gebruikelijk’ (1) naar ‘minst gebruikelijk’ (3) worden geplaatst.
De eigenlijke enquêtezinnen werden voorafgegaan door een tweetal voorbeelden,
waarachter de kolommen al waren ingevuld. Dit ‘voorwerk’ zag er als volgt uit:
Voorbeelden

I mogelijk?

a. Ze zullen die a.
zaak morgen
bespreken.

x

II van ‘meest gebruikelijk’ naar
‘minst gebruikelijk’
1.

b. Ze gaan die b.
zaak morgen
bespreken.

x

2.

c. Ze
c.
bespreken die
zaak morgen

x

3.

a. Jasper en
Laura zullen 15
april trouwen.
b. Jasper en
b.
Laura gaan 15
april trouwen.

x

c. Jasper en
c.
Laura trouwen
15 april.

x

1.

b

2.

c
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Van de eigenlijke elf zinnen werden de drie varianten volledig aangeboden (zoals
in bovenstaande voorbeelden), voorafgegaan door een zin tussen haakjes, bedoeld
om de context en/of situatie aan te duiden. Om ruimte te sparen worden de zinnen
hieronder slechts in één vorm afgedrukt, met puntjes op de plaats van zullen of
gaan:
1. (En wat wordt er volgende week in de gemeenteraad behandeld?) Dan... ze
praten over de aanleg van de nieuwe weg.
2. (Onze vakantie begint morgen al.) Dus... we niet op je verjaardag zijn.
3. (Je kunt je beslissing niet langer meer uitstellen.) Binnenkort... je moeten zeggen
wat je wilt.
4. (Hoe is het weerbericht?) Het... morgen sneeuwen.
5. (Je moet niet te veel plannen maken voor de toekomst.) Je weet tenslotte nooit
wat er... gebeuren.
6. (Het uitbreidingsplan is bekendgemaakt.) In deze buurt... geen huizen meer
gebouwd worden.
7. (We hebben eindelijk een huis gevonden.) We... volgende maand verhuizen.
8. (Volgende week is er een bustocht voor alle bewoners van het bejaardenhuis.)
Ik weet niet of opa en oma ook mee... gaan.
9. (Jan krijgt een baan in het buitenland.) Dan... we hem niet veel meer zien.
10. (Zijn reaktie op dat voorstel kan ik je zó voorspellen.) Hij... kwaad worden.
11. (Onze burgemeester wordt gepensioneerd.) Volgend jaar... we een nieuwe
burgemeester hebben.

De enquête werd gehouden onder de medewerkers van het P.J. Meertens-Instituut
2
te Amsterdam (wetenschappelijk en ander personeel) en bij een groep tweedejaars
studenten die Nederlands en Engels of Duits studeerden aan de Katholieke
Universiteit Leuven, grotendeels afkomstig uit (vooral zuidoostelijk) Belgisch Brabant
3
en Limburg . Het aantal bruikbare enquêteformulieren dat van de Amsterdamse
groep werd terugontvangen, bedroeg 39; dat van de Leuvense studenten 69. De
cijfers die betrekking hebben op de mogelijk geachte varianten, zijn te vinden in
tabel 1. Voor het gemak van de lezer worden de elf zinnen niet alleen aangeduid
met hun volgnummer, maar ook met enkele woorden eruit, die als grammaticale
karakterisering kunnen dienen. De percentages zijn afgerond op gehele getallen.
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Tabel 1
zin

Amsterdam
zullen
gaan
1. praten 30
39
over

Leuven
presens zullen
gaan
35
56
61

presens
63
totaal

100

90

81

88

52

%

2. op je 37
verjaardag
zijn

0

35

66

23

36

totaal

95

0

90

96

33

52

%

39

0

36

64

40

55

totaal

100

0

92

93

58

80

%

39

28

49

66

19

totaal

100

72

71

96

28

%

5.
37
gebeuren

36

37

64

58

38

totaal

95

92

95

93

84

55

%

5

39

66

21

61

totaal

97

13

100

96

30

88

%

7.
16
verhuizen

38

37

37

59

69

totaal

41

97

95

54

86

100

%

8.
38
meegaan

0

39

64

11

68

totaal

97

0

100

93

16

99

%

39

1

28

69

51

24

totaal

100

3

72

100

74

35

%

38

5

37

66

44

30

totaal

97

13

95

96

64

43

%

32

0

35

62

16

62

totaal

77

3.
moeten
zeggen

4.
22
sneeuwen
56

6.
38
gebouwd
worden

9. zien

10.
kwaad
worden

11.
nieuwe
burg.
hebben
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0

90

90

23

90

%

De enquêtegegevens die betrekking hebben op de mate van gebruikelijkheid van
de verschillende varianten, zijn niet in tabel 1 verwerkt. De voornaamste reden
hiervan is dat deze niet goed te kwantificeren zijn: wie van twee varianten, a en b,
zegt dat de eerste het meest en de tweede het minst gebruikelijk is, kan bedoelen
dat de gebruikelijkheidswaarde van a en b op een tienpuntsschaal resp. 8 en 2
bedraagt, maar b.v. ook 8
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en 6, 4 en 2, enz. Ik gebruik de gegevens uit kolom II van de enquête alleen nu en
dan ter aanvulling van de in tabel 1 vermelde resultaten. Wel kan in het algemeen
worden vastgesteld dat, als er duidelijke verschillen zijn in de scores, de
gebruikelijkheidsoordelen (kolom II) de oordelen over de grammaticaliteit (kolom I)
ondersteunen. Als een variant slechts door weinig respondenten mogelijk werd
geacht, werd er meestal ook een lage gebruikelijkheidswaarde aan toegekend;
hetzelfde geldt voor de hoge scores. Hierop is maar één duidelijke uitzondering, die
ik niet kan verklaren: in Leuven achtten maar 16 respondenten in zin 11 de
gaan-variant mogelijk (de op één na laagste gaan-score aldaar), maar hiervan vond
één persoon deze variant de enig mogelijke en vonden er vijf deze variant het meest
gebruikelijk, terwijl er zes gaan juist het minst gebruikelijk achtten en vier personen
tussen ‘meest’ en ‘minst’ in scoorden, zodat de gebruikelijkheidsoordelen elkaar
precies in evenwicht houden. (Vergelijk hiermee b.v. de scores voor de gaan-variant
van zin 8: 11 ‘mogelijk’, waarvan 8 ‘minst gebruikelijk’, 1 ‘meest gebruikelijk’ en 2
daartussenin.)
Vergelijken we allereerst de Amsterdamse enquêteresultaten met de ANS en de
gegevens die het corpus heeft opgeleverd, dan constateren we een grote mate van
overeenstemming.
De varianten zonder de hulpwerkwoorden zullen of gaan, verder kortheidshalve
met ‘presens’ aangeduid, scoren bijna overal zeer hoog. Slechts in twee gevallen
blijft de score onder de 90%, nl. in de zinnen 4 en 9 (beide 72%). Een mogelijke
verklaring daarvan is dat juist in deze twee zinnen - in de gegeven context - het
betekeniselement ‘waarschijnlijk’ zich opdringt: het weer van de volgende dag (zin
4) blijft ondanks het weerbericht in onze contreien nu eenmaal een ongewisse zaak,
en de zullen-variant van zin 9 vráágt bijna om toevoeging van het woordje wel. Deze
relativering van het toekomstig gebeuren is natuurlijkerwijze in strijd met de stelligheid
die het presens eigen lijkt te zijn.
De zullen-variant scoort naar verhouding laag in de zinnen 4 en 7, maar nog lang
niet zo laag als op grond van de ANS verwacht mocht worden. Daarop werd
hierboven al gewezen. Waarschijnlijk is de ANS, die bij woorden als sneeuwen en
verhuizen van gaan als ‘enige mogelijkhied’ spreekt, hier dus te stellig in haar
uitspraken. Toch blijf ik zinnen als Het zal morgen sneeuwen en We zullen volgende
maand verhuizen - afgezien van bijzondere contexten of situaties waarin ze een
modale betekenis krijgen, b.v. resp. ‘waarschijnlijkheid’ en ‘belofte’ - vreemd vinden.
Ik word in die opvatting gesteund door de lage gebruikelijkheid die de zullen-variant
in deze zinnen toegeschreven wordt (zin 4:
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0 × ‘meest’, 5 × ‘midden’, 14 × ‘minst’, 3 × ‘geen oordeel’; zin 7: 2 × ‘meest’, 1 ×
‘midden’, 12 × ‘minst’, 1 × ‘geen oordeel’).
Als we de zinnen 4 en 7, en ook zin 9 - waarin het presens verhoudingsgewijs
laag scoort -, buiten beschouwing laten, dan ontlopen de cijfers voor zullen en het
presens elkaar niet veel. De zullen-variant ligt gemiddeld iets - maar niet veel - lager,
en de gebruikelijkheidsoordelen nuanceren dit beeld niet duidelijk ten gunste van
het presens. Dit laatste zou met name op grond van de bevindingen bij het
corpusonderzoek wel verwacht mogen worden. Dat de presens-varianten niet over
de hele linie als (veel) gebruikelijker dan die met zullen beoordeeld zijn, zal wel aan
de testsituatie liggen. Men wordt geconfronteerd met een enquête over ‘de
toekomende tijd’ en denkt dan meteen aan zinnen met zullen (die ook als eerste
variant werden opgegeven). Behalve in echt duidelijke gevallen, zal men er zich
waarschijnlijk niet van bewust zijn dat de eerste variant in het werkelijke taalgebruik
meestal niet de meest voorkomende is.
Duidelijke taal spreken de cijfers over de gaan-varianten. Uitgesloten is gaan
volgens de Amsterdamse respondenten bij het werkwoord zijn (zin 2), een modaal
hulpwerkwoord (zin 3), het zelfstandige werkwoord gaan (zin 8) en het werkwoord
hebben (zin 11), geheel in overeenstemming met de ANS. Hieraan kan, zoals
hierboven vermeld, toegevoegd worden dat gaan bij worden wel mogelijk, maar niet
erg gebruikelijk is, hetgeen eveneens door de Amsterdamse cijfers wordt bevestigd
(zin 6: hulpwerkwoord van het passief; zin 10: koppelwerkwoord). Eveneens in
overeenstemming met de ANS (met de hierboven gegeven nuancering) is, dat de
maximale score voor gaan geheel of vrijwel geheel is bereikt in de zinnen 4 en 7.
Ook de hoge gaan-scores van de zinnen 1 en 5 (naast eveneens (vrij) hoge scores
voor zullen), worden door de ANS voorspeld. Zin 1 bevat het handelingswerkwoord
praten en blijkens de context is er sprake van een op het spreekmoment reeds
genomen besluit; het niet-handelingswerkwoord gebeuren in zin 5 wordt in de ANS
expliciet als combineerbaar met gaan vermeld.
Blijft alleen zin 9, met het werkwoord zien. Het is geen handelingswerkwoord en
het wordt niet in de ANS vermeld. Hieruit is hoogstens te concluderen dat de
combinatiemogelijkheid met gaan niet zeer waarschijnlijk is. Slechts één
Amsterdamse respondent achtte gaan hier mogelijk en vond de gaan-variant dan
nog de minst gebruikelijke. In paragraaf 2 zullen we zien, dat deze zwakke stem
vóór gaan een waarschuwingssignaal is en niet over één kam geschoren moet
worden met de nul-opgaven voor de zinnen 2, 3, 8 en 11.
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Vergelijken we vervolgens de Leuvense enquêteresultaten met de Amsterdamse,
dan constateren we dat de presens-varianten in Leuven in hun totaliteit duidelijk
lager scoren. Op dit feit kom ik nog terug. De twee zinnen met de laagste aantallen
presens-opgaven zijn de nrs. 4 en 9: dezelfde als in Amsterdam. Dit versterkt de
waarschijnlijkheid van de hierboven gegeven verklaring, die voor beide plaatsen
kan gelden. Verder zijn er per zin niet onaanzienlijke verschillen in de mate waarin
de Leuvense aantallen bij de Amsterdamse achterblijven; soms komen de eerste
zelfs iets boven de laatste uit. Een verklaring hiervoor kan ik niet geven.
Het aantal zullen-opgaven ligt in Leuven iets hoger dan in Amsterdam, maar zowel
het totale verschil als de verschillen per zin zijn minder opvallend dan bij de
presens-varianten.
Het grootste verschil tussen Leuven en Amsterdam is gelegen in de
gaan-varianten. We constateren dat gaan in Leuven in geen enkele zin onmogelijk
gevonden werd, maar ook dat er grote verschillen per zin bestaan. Dat laatste geldt
ook voor de Amsterdamse resultaten. Het is daarom interessant hier ‘l'art de grouper
les chiffres’ toe te passen.
We zouden de cijfers die betrekking hebben op de gaan-varianten, op de volgende
wijze in drie groepen kunnen verdelen:

hoog

Amsterdam
92%: zin 1, 4, 5, 7

Leuven
84%: zin 1, 4, 5, 7

midden

3-13%: zin 6, 9, 10

58-74%: zin 3, 9, 10

laag

0%: zin 2, 3, 8, 11

33%: zin 2, 6, 8, 11

Bij deze opstelling zien we niet alleen het grote verschil tussen Amsterdam en
Leuven in de mate waarin gaan mogelijk is, maar ook de grote overeenkomst in de
verschillen die daarin per zin bestaan. Tot de hoogste groep behoren in beide
plaatsen dezelfde zinnen. In de laagste groep zijn drie van de vier zinnen dezelfde,
nl. de zinnen met zijn, meegaan en hebben. In de ANS worden gaan-zinnen met
deze werkwoorden ‘uitgesloten’ genoemd (475-476), wat in dit geval opgevat kan
worden als ‘dialectisch’. De vierde zin uit de laagste groep in Amsterdam is zin 3,
met het modale werkwoord moeten; evenals de drie andere heeft deze 0% gescoord.
In Leuven bevindt deze zin zich in de middengroep, weliswaar onderaan, maar toch
met een score van niet minder dan 58%. In overeenstemming hiermee is dat de
ANS dit type zin niet ‘uitgesloten’, maar ‘regionaal’ noemt (476).
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De zinnen 6 en 10 bevatten het werkwoord worden. In Amsterdam scoorden deze
zinnen beide 13%; het is opvallend dat in Leuven het hulpwerkwoord van het passief
nog niet half zo hoog scoort als het koppelwerkwoord, waardoor de zinnen in
verschillende groepen terechtgekomen zijn. Nu is het wel zo dat het passief vooral
in geschreven taal voorkomt (in het gebruikte corpus bevatte het subcorpus
gesproken taal geen enkele passiefconstructie; de subcorpora geschreven taal
gemiddeld ruim 30), en het vaak niet-standaardtalige gaan zal allicht minder
verschijnen in typische geschreven-taalvormen. Maar als deze factor van invloed
is, zou men ook in Amsterdam een verschil tussen het hulpwerkwoord en het
koppelwerkwoord worden moeten constateren, want - zoals de ANS vermeldt en
we hierboven bevestigd gezien hebben - gaan komt in het Nederlands in het
algemeen meer in gesproken dan in geschreven taal voor.
Zin 9 ten slotte, die het werkwoord zien bevat, hoort weliswaar zowel in Leuven
als in Amsterdam tot de middengroep, maar de scoringspercentages verschillen
wel erg veel: ze bedragen resp. 74% en 3%. Zoals gezegd kom ik op dit zinstype
nog terug.

2. De dialecten in Nederland
Voor het verkrijgen van gegevens over de dialecten in Nederland heb ik gebruik
gemaakt van vraag 11 van de vragenlijst D 57 (1982) van het P.J. Meertens-Instituut,
van het weinige dat de dialectmonografieën en -woordenboeken te bieden hadden,
en van de in aanmerking komende zinnen uit de Reeks Nederlandse Dialektatlassen
(RND).

2.1. De vragenlijsten en de literatuur
Vraag 11 van vragenlijst D 57 bevatte dezelfde elf zinnen die gebruikt werden voor
de in 1.2. besproken enquêtes. De inleiding op deze vraag luidde als volt:
‘In het Nederlands kan, in het algemeen gesproken, op drie manieren met
werkwoorden worden uitgedrukt dat iets in de toekomst ligt: door een werkwoord
met zullen (Ze zullen die zaak morgen bespreken), door een werkwoord met gaan
(Ze gaan die zaak morgen bespreken) en door de tegenwoordige tijd van een
werkwoord, zonder zullen of gaan (Ze bespreken die zaak morgen).
Die mogelijkheden bestaan niet altijd alle drie, soms zijn er maar twee, of misschien
één. Wij willen graag weten welke mogelijkheden er in de dialekten bestaan. Daarom
verzoeken wij u de onderstaande onvol-
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ledige zinnen op verschillende manieren in uw dialekt weer te geven, en wel zó, dat
u achter a. een zin met zullen (in dialektvorm) invult, achter b. een zin met gaan (in
dialektvorm) en achter c. een zin zonder zullen of gaan, maar wel met het werkwoord
of de werkwoorden die in de onvolledige zin staan. Het is niet de bedoeling dat u
zullen en gaan in één zin kombineert. Wel mag u natuurlijk meer dan één keer gaan
in dezelfde zin gebruiken, als dat in uw (Zuidnederlands) dialekt voorkomt. Bestaat
een bepaalde mogelijkheid in uw dialekt niet, dan vult u achter de desbetreffende
letter niets in.
Om u op weg te helpen, geven we eerst twee voorbeelden in het algemeen
Nederlands:
Ze... die zaak morgen
bespreken

Daan en Liesbeth... 15
januari trouwen.

a.

(zullen) Ze zullen die zaak
morgen bespreken.

b.

(gaan) Ze gaan die zaak
morgen bespreken.

c.

(zonder zullen of gaan) Ze
bespreken die zaak
morgen.

a.

(zullen)

b.

(gaan) Daan en Liesbeth
gaan 15 januari trouwen.

c.

(zonder zullen of gaan)
Daan en Liesbeth trouwen
15 januari.’

Daarna volgden de elf zinnen die in 1.2. staan afgedrukt. (In de vragenlijst staat
in zin 5 vóór ‘toekomst’ het woord ‘verre’; in de enquête is dit woord bij het overtikken
overgeslagen.) De aanbieding van de zinnen gebeurde in de dialectvragenlijst dus
anders dan in de standaardtaalenquête. Afgezien van het feit dat er niet gevraagd
werd naar gebruikelijkheid, werd er ook niet gevraagd om aan te geven of de drie
varianten per zin in het dialect van de invuller mogelijk waren, maar om dialectzinnen
te vormen met gebruikmaking van de aangeboden elementen. De bedoeling was
natuurlijk om een min of meer automatische omzetting van standaardtaal- in
dialectwoorden te voorkomen, en de informant zich te laten afvragen of zullen, gaan
of presens inderdaad pasten in een echte dialectzin. Helaas hebben lang niet alle
invullers van de lijst zich aan de gegeven instructies gehouden. Velen gaven aan
(door omcirkeling b.v.) dat a, b en/of c mogelijk waren, zonder de zin in dialect te
vertalen. Vele anderen vulden alleen een woord in op de puntjes van de voorbeeldzin;
waarschijnlijk óf dat wat het best in het dialectisch
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gehoor lag óf ‘het eerste het beste’ (in dat geval zullen). Er kon dan dus maar één
variant als mogelijk genoteerd worden, terwijl geenszins vaststond dat de andere
varianten niet mogelijk waren.
Ook in andere opzichten was het vragenlijstmateriaal niet ideaal. Allereerst doordat
het onderwerp zo moeilijk was. Als ik zelf al zoveel moeite had met de bestudering
van het standaardtaalcorpus, met name t.a.v. de vervangingsmogelijkheden van
zullen, gaan en presens - zoals in 1.1. vermeld -, dan lag het voor de hand te
verwachten dat ook invullers van dialectvragenlijsten in de problemen zouden komen.
Dit was ook wel te merken in de (vrij talrijke) gevallen waarin voor één plaats meer
dan één vragenlijst was ingevuld: dikwijls waren de antwoorden verschillend. Nu is
er natuurlijk altijd variatie binnen één dialect mogelijk, maar de onzekerheidsfactor
zal hier ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben.
Verder was het specifieke object van mijn onderzoek: de combinatiemogelijkheden
van zullen en gaan met een bepaald (soort) werkwoord en het futurale gebruik van
het presens van dat werkwoord. Dat had tot gevolg dat de opgaven waarin het
bedoelde werkwoord uit de voorbeeldzin door een ander was vervangen, dikwijls
onbruikbaar waren en dus ter zijde gelaten moesten worden. Dit gold b.v. niet voor
vervanging van het handelingswerkwoord praten in zin 1 door het dialectische
kuieren of klappen, maar wel voor vervanging van (op je verjaardag) zijn in zin 2
door komen. Andere essentiële veranderingen die vaak voorkwamen, waren: het
gebruik van het zelfstandige gaan in zin 2 (gaan we niet naar je verjaardag), actief
i.p.v. passief in zin 6 (gaan ze geen huizen meer bouwen/bouwen ze geen huizen
meer), en krijgen i.p.v. hebben in zin 11.
Eveneens onbruikbaar waren de opgaven waarin onder c (‘zonder zullen of gaan’)
een ander hulpwerkwoord werd ingevuld, b.v. kunnen in zin 2, 4, 5 en 8 of mogen
in 6. Ook willen werd wel eens gebruikt, met name in noordoostelijke dialecten, waar
dit woord als futuraal hulpwerkwoord kan fungeren. Het kwam wel eens voor in zin
4, maar erg talrijk waren de opgaven niet. Ook deze vermeldingen zijn ter zijde
gelaten, aangezien het niet mijn bedoeling was andere futurale hulpwerkwoorden
dan zullen en gaan in het onderzoek te betrekken.
Om de hier uiteengezette redenen heb ik besloten alle opgaven onder c over te
slaan waarin alleen ‘zonder zullen of gaan’ was omcirkeld of aangekruist, zonder
dat er een dialectzin aan toegevoegd was. Ik had immers te weinig zekerheid of de
zin die de informant voor ogen gestaan had, maar geen zichtbare vorm had
aangenomen, aan de voorwaarden voldeed.
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Al deze onbruikbare opgaven hadden natuurlijk voorkomen kunnen worden als de
invullers zich strikt aan de richtlijnen van de inleiding gehouden hadden. Maar het
zij verre van mij de invullers van de vragenlijsten hierover een verwijt te maken. Er
werd nu eenmaal veel van hen verlangd. Tenslotte is Dus gaan we niet naar je
verjaardag inderdaad een futurale zin met gaan en Dus kunnen we niet op je
verjaardag zijn een zin zonder zullen of gaan, en het is niet zo makkelijk om zonder
hulp in te zien dat dergelijke zinnen niet bedoeld waren. Bovendien zullen vaak juist
degenen die authentiek dialect wilden geven, zich variaties op de voorbeeldzinnen
veroorloofd hebben.

Kaart 1

Nadat de gegevens aldus met de nodige omzichtigheid uit de vragenlijsten
verzameld waren, werden elf proefkaarten getekend. Al spoedig bleek dat het niet
zinvol zou zijn deze kaarten allemaal af te drukken,
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daarvoor was het kaartbeeld van de dialecten in Nederland in het algemeen niet
interessant genoeg. Ik meen te kunnen volstaan met het publiceren van twee kaarten.
Daarvoor heb ik die van zin 7 (kaart 1) en zin 9 (kaart 2) gekozen, die goed
contrasteren (vooral wat de gaan-opgaven betreft, die het meest interessant zijn)
4
en waarvan de laatste de meest opvallende van de elf zinnen in beeld brengt .
Vermeldenswaardige geografische bijzonderheden worden verder in de bespreking
hieronder behandeld.

Kaart 2

Interessanter dan de kaartbeelden leken de aantallen van de opgegeven varianten
en de verhouding daartussen. Ik heb dan ook een groot aantal tellingen verricht,
maar zie ervan af de resultaten daarvan in de vorm van tabellen te publiceren.
Dergelijke tabellen zouden ten onrechte
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de indruk wekken een even grote exactheid te representeren als de enquêtecijfers
in 1.2. Ging het daar echter om makkelijk telbare gegevens (de kruisjes geplaatst
achter de volledig afgedrukte varianten), bij de dialectvragenlijsten lag dat anders.
Doordat de informanten deze lijsten niet allemaal op dezelfde manier invulden zoals hierboven uiteengezet - bestaat er geen garantie dat enerzijds alle mogelijke
varianten boven water zijn gekomen, anderzijds alle opgegeven varianten ook
werkelijk mogelijk zijn. In de hieronder volgende bespreking zal dit nog duidelijker
worden.
Aan de waarde van de gegevens uit de dialectvragenlijsten in hun totaliteit doet
dit echter niet zo heel veel af. Voor de dialecten in Nederland beschikte ik over 549
geheel of gedeeltelijk ingevulde vragenlijsten en het beeld dat hieruit oprijst is
duidelijk genoeg: deze dialecten komen op de onderzochte punten in grote lijnen
overeen met de in Nederland gesproken standaardtaal, als we tenminste de taal
van de 39 deelnemers aan de Amsterdamse enquête als zodanig mogen
beschouwen.
Om dit te laten zien zal ik nu de vragenlijsten vergelijken met de resultaten van
de Amsterdamse enquête en wel allereerst voor de elf zinnen gezamenlijk.
Het gemiddelde percentage opgaven van de presensvarianten ligt bij de
Amsterdamse enquête aanmerkelijk hoger dan bij de dialectvragenlijsten; het
bedraagt 90% en ongeveer de helft van de respectieve totalen. Het lijkt niet gewaagd
te veronderstellen dat dit niet ligt aan de taalwerkelijkheid, maar aan de
onderzoeksmethode. Dat zoveel opgaven ter zijde gelaten moesten worden, heeft
vooral invloed gehad op de presens-varianten, met name doordat alle opgaven waar
achter c geen dialectzin was gegeven, overgeslagen zijn. Waarschijnlijk is het
presens met futurale betekenis in Nederland in de dialecten minstens zo goed
vertegenwoordigd als in de standaardtaal. In die richting wijzen tenminste de
gegevens uit de RND, die in 2.2. besproken worden, en de enige vermelding in de
literatuur die ik hierover vond en die ik - al is de waarde van zo'n losse opmerking
natuurlijk betrekkelijk - niet wil nalaten te citeren: ‘Bij de toekomende tijd merk ik
nog op, dat onze Waterlandse streektalen die veel vaker dan de landstaal door de
tegenwoordige tijd met een bijwoord als “aanstonds”, “direct” of “morgen” vervangen’
(Van Ginneken 1954, 144).
De zullen-varianten hebben minder te lijden gehad onder de gevolgen van de
manier waarop de vragenlijsten werden ingevuld, dan de presensvarianten, maar
ze zijn er natuurlijk ook niet vrij van gebleven. Als er
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tussen dialect en standaardtaal in werkelijkheid geen verschil bestaat in de
bruikbaarheid van het futurale zullen, zullen de cijfers van de zullen-varianten in de
vragenlijsten dus wat lager moeten liggen dan die in de Amsterdamse enquête,
maar niet zoveel lager als die van de presensvarianten. Dat is inderdaad het geval:
er is een verschil van ongeveer 10% van de totalen ten nadele van de vragenlijsten.
Vermeldingen in de literatuur over afwijkend gebruik van futuraal zullen in de
dialecten in Nederland heb ik niet gevonden.
Het gemiddelde percentage opgaven van de gaan-varianten in de vragenlijsten
verschilt nog minder van dat in de Amsterdamse enquête; het ligt ongeveer 5%
lager. Afgaande op enkele aanwijzingen in de literatuur zouden we een groter verschil
ten nadele van gaan moeten verwachten. Ik heb namelijk op een paar plaatsen
vermeldingen van het niet-bestaan van het futurale gaan gevonden, en wel voor
het Fries en voor (een deel van) de noordoostelijke dialecten. Samen met het
‘vragenlijst-effect’ had dit zeker in de cijfers tot uiting moeten komen.
Voor het Fries vermeldt Tamminga 1963 op p. 53, dat gean alleen bij lizze, sitte,
stean en hingje zonder to voorkomt, dat Mijn oudste broer gaat in mei trouwen in
het Fries ‘Myn âldste broer sil maeije trouwe’ luidt, en dat ook bij aanduidingen van
de komende weersgesteldheid in het Fries andere hulpwerkwoorden dan gean
gebruikt worden. Ook de invullers van de vragenlijsten geven soms op dat het
gebruik van gean op invloed van het Nederlands berust. Op mijn proefkaarten is
wel te zien dat de gaan-varianten in de Friese dialecten naar verhouding wat minder
opgegeven zijn dan in de rest van Nederland, maar ze ontbreken bepaald niet en
dan gaat het niet alleen om plaatsen waar Stadsfries gesproken wordt (zie kaart 1).
Over het Gronings zegt Ter Laan 1952 heel duidelijk (s.v. goan): ‘'t Holl. gaan als
hulpwerkwoord van de toekomst is bij ons niet in gebruik. Ze gaan trouwen = ze
zellen traauwen. Ik ga mij verdrinken = ik goa hin en verzoep mie. Ik ga verhuizen
= ik wil vervoaren, Ik mout hier vandaon enz. De trein gaat vertrekken = traain gaait
zo vot’. Even duidelijk is Sassen 1973: ‘... ook de zin / 't Water gaat (zometeen)
koken / is geen Gronings. Evenmin zijn dat zinnen als de volgende: (...) *'t Gaait
reegn “'t Gaat regenen” / *Hai gaait traauwm “Hij gaat trouwen”, hoewel men met
name de laatste twee, m.i. onder invloed van het Nederlands, wel eens zal horen’
(302).
Minder expliciet zijn de vermeldingen over andere noordoostelijke dialecten, maar
ook hieruit krijgt de lezer de indruk dat gaan daar wel verplaatsingaanduidend,
inchoatief, eventueel doelaanwijzend kan zijn,
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maar geen futurale functie kan hebben zoals in dit artikel bedoeld. Het gaat hier om
de dialecten van Ruinen G 48 (Sassen 1953, 139-140), Genemuiden F 84 (Van der
Haar 1967, 262-263), Kuinre F 52 (Kamman 1969, 50), Rijssen G 197 (Schönfeld
Wichers 1979, s.v. gaan) en Borne G 201 (Nuijtens 1962, 144-149).
Op mijn proefkaarten is hier echter niets (meer) van te merken, zelfs niet voor het
Gronings, waar een dialectkenner als Sassen zich nog niet zo lang geleden zo
duidelijk over uitsprak - al hield hij een slag om de arm. Op kaart 1 is het grote aantal
gaan-opgaven in het noordoosten duidelijk te zien, en op kaart 2, waar de
gaan-opgaven sporadisch zijn, lijken die juist vooral in het noordoosten voor te
komen! We zullen dus wel moeten vaststellen dat het ‘Hollandse’ gaan hier met
rasse schreden veld gewonnen heeft.
Wat de afzonderlijke zinnen betreft, zie ik af van een vergelijking
dialect-standaardtaal van de zullen- en presens-varianten. De verschillen tussen
de dialectvragenlijsten en de Amsterdamse enquête gaan - met één aanstonds te
noemen uitzondering - steeds in dezelfde richting als de twee groepen zinnen
gezamenlijk. De grootte van die verschillen varieert per zin; voor die kan ik geen
verklaring geven. Dat kan ik evenmin voor de ene uitzondering: zin 4 (sneeuwen),
waar in de dialecten in strijd met de algemene tendens ongeveer 10% meer
zullen-opgaven voorkwamen dan in de Amsterdamse enquête.
De gaan-varianten zal ik wel meer gedetailleerd vergelijken. Evenals in de
standaardtaal zijn die het meest interessant. We kunnen in de vragenlijsten dezelfde
drie groepen onderscheiden als in de Amsterdamse enquête (zie 1.2.) en die groepen
omvatten ook dezelfde zinnen.
Tot de hoogste groep behoren dus in beide gevallen de zinnen 1 (praten), 4
(sneeuwen), 5 (gebeuren) en 7 (verhuizen) (zie voor de laatste zin kaart 1). Het
percentage gaan-opgaven in de vragenlijsten varieert hier ongeveer tussen de 70%
en 90% en ligt dus wat lager dan in de Amsterdamse enquête.
In de laagste groep, de zinnen 2 (zijn), 3 (moeten), 8 (meegaan) en 11 (hebben)
zijn de aantallen gaan-opgaven in de vragenlijsten nooit gelijk aan nul, zoals in de
Amsterdamse enquête, al zijn ze wel (zeer) gering. Daar komt bij, dat in drie van
deze vier gevallen een positieve vermelding van de gaan-variant gemakkelijk op
verwarring met wel mogelijke, maar niet aan de voorwaarden voldoende zinnen kon
berusten (we gaan niet naar je verjaardag (2), binnenkort moet je gaan zeggen wat
je wilt (3) en we gaan een nieuwe burgemeester krijgen (11)), terwijl bij zin 8 het
verschil tussen b (... mee gaan gaan) en c (... meegaan)
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gemakkelijk over het hoofd gezien kon worden. Daarom heb ik de gaan-opgaven
in deze vier zinnen extra kritisch bekeken. Als er op de vragenlijst een dialectzin
met gaan was ingevuld, heb ik de opgave in het algemeen als betrouwbaar
beschouwd en op de proefkaart ingetekend. In andere gevallen (en soms ook bij
een volledige zin) heb ik zoveel mogelijk bij de zegslieden navraag gedaan naar de
juistheid van de opgave. (Bij de 21 gaan-opgaven zonder volledige zin van zin 8
heb ik echter zonder navraag aangenomen dat het om een vergissing ging.) Die
navraag was niet altijd mogelijk (door overlijden van de informant, beëindiging van
de medewerking om andere redenen, onbereikbaarheid e.d.) en leverde niet altijd
resultaat op, maar heeft door bevestiging of correctie van de opgaven er toch toe
bijgedragen - overigens vooral voor de aanstonds te bespreken zin 9 (zien) - dat
de gegevens over de gaan-varianten op wat vastere grond berusten dan anders
5
het geval geweest zou zijn .
De betrouwbaarheid van de vragenlijstopgaven wordt voor Zeeland ondersteund
door vermeldingen in de literatuur over de algemene bruikbaarheid van gaan als
futuraal hulpwerkwoord. Het WZD geeft s.v. gae(n): ‘Als hulpww.: 1. van tijd (zullen)’
met voorbeelden als ‘Vaoder gao gaon werken bie d'n notaoris, as tuunman’ en ‘Dà
goot nie sien, ei je 't goe:d begrepen?: dat zal niet gebeuren...’. Als
verspreidingsgebied noemt het WZD in het algemeen West-Zeeuws-Vlaanderen,
het Land van Axel en het Land van Hulst, maar ‘zeld. ook Z. eil.’, met opgaven uit
Arnemuiden I 85, Rittem I 84, Kerkwerve I 38 en Bruinisse I 53. Overeenkomstige
vermeldingen voor Zeeuws-Vlaanderen treffen we ook aan in Van den Broecke-de
Man z.j., 13, 22 en in Van den Broecke-de Man en M. Dieleman 1981, 14.
Het bovenstaande in aanmerking genomen, komen we tot de volgende inventarisatie
van plaatsen waarvoor één of meer malen gaan is opgegeven in de zinnen 2, 3, 8
en 11 (als ‘twijfelachtig’ zijn hieronder vermeld: onvolledige gaan-opgaven waarvoor
geen navraag is gedaan of navraag geen resultaat opleverde):
zin 2 (zijn):

betrouwbaar: Breskens I 108, Zaamslag
I 138, Scherpenisse I 74, Limbricht L 334
(bij navraag bevestigde de informant in
algemene zin het voorkomen van futuraal
gaan);
twijfelachtig: Nede G 251;

zin 3 (moeten):

betrouwbaar: Retranchement I 105,
Breskens: I 108, Zaamslag I 138, Meer
Q 196 (als L 334 bij zin 2);
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twijfelachtig: Zaandam E 86, Wilp F 156,
Kuilenburg K 39 (door informant zelf
toegevoegd: ‘(?twijfel)’), Lintelo M
9a/48a;
zin 8 (meegaan):

betrouwbaar: Retranchement I 105,
Breskens I 108, IJzendijke I 128;
twijfelachtig: 21 over het hele land
verspreide opgaven;

zin 11 (hebben):

betrouwbaar: Breskens I 108, Zaamslag
I 138, Sint Maartensdijk I 73, Roosendaal
K 174 (door informant toegevoegd:
‘alleen door belgische Roosendalers’;
informant had een Belgische vader),
Limbricht L 334 (zie aantekening bij zin
2), Meer Q 196 (id.);
twijfelachtig: Sexbierum B 43, Zaandijk
E 84, Lintelo M 9a/48a.

Het futurale gaan in deze zinnen komt dus in ieder geval voor in
Zeeuws-Vlaanderen en hier en daar in Zuid-Limburg.
Van de drie zinnen uit de middengroep werd voor zin 10 (kwaad worden) een
hoger percentage gaan-opgaven (ongeveer 20%) genoteerd dan in de Amsterdamse
enquête, voor zin 6 (gebouwd worden) een lager (ruim 5%). Dit laatste cijfer is
ongetwijfeld te verklaren uit het feit dat hier vele tientallen gaan-opgaven ter zijde
gelaten moesten worden, omdat de invullers de passieve zin actief hadden gemaakt
(... gaan ze geen huizen meer bouwen). Het lijkt me niet gewaagd om aan te nemen
dat gaan in de werkelijkheid van het dialectgebruik zowel bij het koppelwerkwoord
worden als bij het hulpwerkwoord van het passief wat meer voorkomt dan in de
standaardtaal. De gaan-opgaven waren gelijkmatig over het land verspreid.
Een problematisch geval was zin 9 (zien), die op kaart 2 in beeld is gebracht. Bij
het verwerken van de gegevens bleek al spoedig dat de gaan-opgaven, die ook
hier in het hele land voorkwamen - zij het niet overal in dezelfde mate -, te talrijk
waren om (grotendeels) op vergissingen te berusten. Maar dan was dit de enige
zin die duidelijk afweek van het beeld dat de Amsterdamse enquête te zien gaf:
daar was immers maar één respondent die Dan gaan we hem niet veel meer zien
mogelijk achtte, en dan nog minder gebruikelijk dan de twee andere varianten. Ik
besloot daarom navraag te doen. In de verstuurde brieven werd gevraagd of de
gedane gaan-opgave inderdaad juist was, en zo ja of er een betekenisverschil tussen
de gaan- en de zullen-variant aangegeven kon worden. Van de informanten bij wie
navraag kon worden gedaan,
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ontvingen we 43 antwoorden. Deze hielden in 31 gevallen (29 plaatsen) een
bevestiging van de juistheid van de gaan-opgave in; in elf gevallen (elf plaatsen)
een ontkenning; één antwoord was onduidelijk. Voor enkele plaatsen met een
gaan-opgave in zin 9 waren twee vragenlijsten ingevuld. Als er dan van één invuller
een reactie op de navraag werd ontvangen, werd deze als bepalend beschouwd
voor de desbetreffende plaats; twee verschillende reacties voor één plaats
(bevestiging én ontkenning) ontvingen we niet, wel tweemaal twee gelijke reacties.
De Zeeuwse opgaven beschouwde ik zonder navraag als betrouwbaar; zie daarvoor
wat hierboven bij de bespreking van de zinnen 2, 3, 8 en 11 gezegd is.
Er bleven negen plaatsen over waarvoor de gaan-opgaven als ‘twijfelachtig’
moeten gelden, omdat de juistheid ervan niet bevestigd (maar ook niet ontkend)
was. Aangezien de informanten die op de navraag gereageerd hadden, bijna driemaal
zo vaak bevestigend als ontkennend hadden geantwoord, leek het me het beste
deze ‘twijfelachtige’ opgaven wel op kaart 2 in te tekenen. Volledigheidshalve vermeld
ik hier om welke plaatsen het gaat: Oosterbierum B 46b, Huizinge C 34*, Soest E
164, Dalen G 78, Balkbrug G 90a, Hardenberg G 113, Nispen K 188, Lintelo M
9a/48a en Sinderen M 41.
Op de vraag naar een eventueel betekenisverschil antwoordden de meeste
informanten niet of ze vermeldden alleen dat er weinig of geen verschil was.
Voorzover er wel verschillen werden opgegeven, waren die meestal moeilijk te
interpreteren. Enkele informanten hadden geen betekenis-, maar een gebruiksverschil
opgegeven. Een van hen rekende gaan tot de spreektaal, tot een lager sociolect;
een ander noemde gaan dialectischer dan zullen. Deze twee vermeldingen lijken
me in dezelfde richting te wijzen. Elf informanten noemden gaan in zin 9 (veel)
minder gebruikelijk. Zeven zegslieden vermeldden dat het vooral bij ouderen
voorkwam (éénmaal als nadere specificatie van het minder gebruikelijk zijn). De
globale conclusie die hieruit te trekken valt, is: futuraal gaan bij een werkwoord als
zien in zin 9 is in de dialecten waar het voorkomt blijkbaar een marginaal verschijnsel.

2.2. De RND-zinnen
Na deze uitvoerige bespreking van de elf zinnen uit vragenlijst D 57 en de
vermeldingen in de literatuur, kan ik betrekkelijk kort zijn over de voor dit onderzoek
in aanmerking komende zinnen uit de RND.
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Ik heb gebruik gemaakt van de volgende zinnen:
22. Ik zal je kraaltjes geven.
39. Hij zal het nooit ver brengen.
48. De boomkweker zal de boom enten.
64. De zwaluwen zullen gaan terugkomen /zullen weldra terugkomen.
74. Na schafttijd spannen wij het paard voor de nieuwe kar.
117. Hij heeft gezegd dat hij aan me zal denken.
124. Dat boompje zal daar moeilijk kunnen groeien.

Het gaat dus om zes zinnen met een vorm van het werkwoord zullen en één met
6
een futuraal presens . Eén van de zullen-zinnen bevat bovendien het hulpwerkwoord
gaan (64), althans in één van de gebruikte versies. Het is de vraag of gaan hier als
een futuraal hulpwerkwoord opgevat moet worden. De betekenis van de zin is dat
de terugkeer van de zwaluwen nabij is. In Nederlandstalig België kan dit met zullen
gaan uitgedrukt worden; in Nederland is deze wending onbekend, vandaar dat in
de meeste (Noord)nederlandse atlassen een andere versie gebruikt is:... zullen
weldra terugkomen of... zullen gauw terugkomen. De versie met zullen gaan komt
echter wel voor in de atlassen van de Zeeuwse eilanden en van Belgisch-Limburg
en Zuid Nederlands-Limburg; verder natuurlijk in die van Noord-Oost-Vlaanderen
en Zeeuws-Vlaanderen en van Antwerpen, die ook in Nederland gelegen plaatsen
bevatten. Of deze versie bij de opnemingen in Nederland in de praktijk wel eens
gewijzigd is, kan natuurlijk niet meer nagegaan worden. In elk geval staat vast dat
deze zin in de Nederlandse plaatsen met zullen gaan of alleen met zullen afgevraagd
kan zijn, zodat de resultaten t.a.v. de gebruikte hulpwerkwoorden niet goed
vergeleken kunnen worden. Vandaar dat ik zin 64 alleen gebruikt heb om na te gaan
of er futurale presensvormen te voorschijn zijn gekomen (b.v.... komen gauw terug),
waarover aanstonds.
De andere zullen gaan-zin (nl. 121: 't Water zal gaan zooien/koken en variaties)
heb ik voor Nederland ter zijde gelaten, omdat bij bestudering bleek dat de variaties
niet alleen de voorbeeldzinnen, maar ook de vertalingen betroffen (b.v.... begint te
koken,... is aan de kook,... kookt zo, enz.), zodat ook de gebruikte presensvormen
als onvergelijkbaar beschouwd moesten worden, omdat ze van verschillende
werkwoorden afkomstig waren.
Wat het gebruik van zullen, gaan en presens in de bovenstaande RND-zinnen
betreft, valt het volgende te vermelden.
Zoals te verwachten was, werd in de dialectvertalingen van de zullen-zinnen 22,
39, 48, 117 en 124 in overgrote meerderheid eveneens zullen

Taal en Tongval. Jaargang 37

120
opgegeven. Het weergeven van deze gegevens in de vorm van tabellen of kaarten
is overbodig.
Vervanging van zullen door gaan kwam in deze zinnen zeer sporadisch voor. Ook
dit lag voor de hand: typische gaan-zinnen (zoals zin 7 van kaart 1) kwamen in de
RND niet voor en als zullen en gaan allebei mogelijk zijn, heeft zullen bij een
voorbeeldzin waarin dit hulpwerkwoord gebruikt wordt, uiteraard een grote
psychologische voorsprong. Gezien de hierboven geconstateerde overeenkomst
tussen de standaardtaal en de dialecten in Nederland, is gaan in de bovenstaande
zullen-zinnen overigens alleen goed mogelijk te achten in zin 48 (als ik hier
gemakshalve mijn eigen idiolect gelijk mag stellen met de standaardtaal).
In zin 48 kwam gaan dan ook nog het meest voor, en wel in: Middenbeemster E
73a (naast zullen), Breskens I 108, Schoondijke I 109, Hoofdplaat I 110, Biervliet I
134 en Hogeloon K 217. Het zal geen verwondering wekken dat vier van deze zes
plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen liggen, waar gaan (zoals in 2.1. gebleken is) duidelijk
een sterker positie heeft dan in de rest van Nederland. Dat gaan in deze zin niet
vaker is opgegeven, is blijkbaar mede beïnvloed door het feit dat nogal wat invullers
het werkwoord komen gebruikt hebben. Veertien maal werd... komt de boom enten
opgegeven; zes maal... zal... komen enten. In één geval werden zullen en gaan hier
gecombineerd gebruikt, nl. in Noordscharwoude E 21 (... zal... enten gaan). In twee
andere zullen-zinnen werd gaan alleen een enkele maal in Zeeuws-Vlaanderen
opgegeven, nl. voor Sluis I 122 (zin 117 en 124), IJzendijke I 128 (zin 124) en
Biervliet I 134 (zin 117).
In zin 74, waar een ondubbelzinnig futurale betekenis wordt uitgedrukt door een
presensvorm in combinatie met een tijdsbepaling, werd in twaalf plaatsen een futuraal
hulpwerkwoord gebruikt (steeds zullen). Deze plaatsen zijn ingetekend op een kaart,
waarop ook de overeenkomstige gegevens uit Nederlandstalig België zijn vermeld;
deze kaart zal gepubliceerd worden bij het tweede deel van dit artikel.
Verder heb ik onderzocht in hoeverre de voor de RND geënquêteerden een
voorbeeldzin met een futuraal hulpwerkwoord vervingen door een zin met een
presensvorm. Dit bleek in de dialecten in Nederland veel vaker voor te komen dan
het omgekeerde, waarvan sprake was in de vorige alinea. Er waren wel grote
verschillen per zin, die verklaard kunnen worden uit het al of niet behouden blijven
van de futurale betekenis bij vervanging van zullen door presens. Zinnen als Hij
brengt het niet ver, Dat boompje kan daar moeilijk groeien en De zwaluwen komen
gauw terug kunnen gemakkelijk als futuraal geïnterpreteerd worden;
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voor Ik geef je kraaltjes en Hij heeft gezegd dat hij aan me denkt geldt dat in veel
mindere mate. Bij zin 48 doet zich de complicatie voor, dat De boomkweker komt
de boom enten wel futuraal is, maar De boomkweker ent de boom nauwelijks als
zodanig opgevat kan worden. Toch wordt ook dit laatste een paar keer opgegeven.
In deze zin hebben we dus met twee verschillende soorten presens-opgaven te
maken, die ik hieronder dan ook afzonderlijk vermeld.
De plaatsen waarvoor in de zullen-zinnen (ditmaal inclusief zin 64) een zin met
presens wordt opgegeven, zijn eveneens ingetekend op de zojuist genoemde kaart.
Ik geef hier alleen de aantallen per zin. In zin 22 (waar ik de atlas van Friesland
buiten beschouwing gelaten heb, omdat hier in de Friese voorbeeldzin al een
presensvorm voorkwam (Dû krijst in string kraeltsjes fan my); ook andere
dialectzinnen met je krijgt... heb ik ter zijde gelaten, omdat het hier om een ander
werkwoord gaat) werd slechts tweemaal een presens-zin opgegeven. In zin 39
kwamen 60 presens-opgaven voor (tien maal naast zullen); varianten als hij schopt
het niet ver en hij komt niet ver heb ik hier wel meegeteld. In zin 48 werd veertien
maal komt enten, vijf maal ent en éénmaal doet... enten opgegeven. In zin 64 gold
voor Friesland hetzelfde als bij zin 22 (De sweltsjes komme yn koart/mei koarten
wer); daarbuiten waren er 149 presensopgaven. In zin 117 werd maar éénmaal een
presens opgegeven. In zin 124 heb ik, om de grammaticale karakteristiek van de
zin te behouden, alleen zinnen met kunnen of een ander modaal werkwoord (meestal
willen) in aanmerking genomen; daaronder bevonden zich 44 presenszinnen.
Ik ben mij ervan bewust dat niet alle geënquêteerden die als vertaling van een
zullen-zin een presens-zin opgaven, bedoeld zullen hebben daarmee de futurale
betekenis te behouden. Er is wel vaker niet geheel letterlijk vertaald. Toch leek het
grote verschil tussen wat ik kortheidshalve maar ‘toevoegen van zullen’ en ‘weglaten
van zullen’ zal noemen, me te opvallend om niet te vermelden.

2.3. Conclusies
De resultaten van het onderzoek van de dialecten in Nederland samenvattend,
kunnen we zeggen dat er ten aanzien van de bruikbaarheid van zullen en het futurale
presens weinig verschillen lijken te bestaan tussen deze dialecten en de
standaardtaal, al zijn er aanwijzingen dat de dialecten soms een voorkeur hebben
voor het presens.
De bruikbaarheid van het futurale gaan is in de dialecten wat groter dan in de
standaardtaal. Dit verschil is ten dele grammaticaal en geo-
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grafisch te karakteriseren: sommige dialecten kunnen in tegenstelling tot de
standaardtaal gaan gebruiken in combinatie met zijn, hebben, gaan en een modaal
werkwoord; dit geldt in elk geval voor de dialecten in Zeeuws-Vlaanderen en minder
duidelijk voor die in de rest van Zeeland en in Zuid-Limburg. Verder is een marginaal
gaan-gebruik geconstateerd in de zin Dan... we hem niet veel meer zien; een nadere
7
karakteristiek kan ik daarvan niet geven .
P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam
J. DE ROOIJ
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Eindnoten:
1 De geciteerde zinnen uit het corpus zijn voorzien van het nummer dat ze in het computerbestand
van de Letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam dragen. Het cijfer voor de streep
duidt het subcorpus aan, de cijfers daarachter het volgnummer van de zin. De subcorpora 1 t/m
5 zijn resp. de subcorpora dagbladen, opiniebladen, gezinsbladen, romans en novellen, en
populair-wetenschappelijke boeken van Uit den Boogaart 1975; de subcorpora 6 en 7 bevatten
resp. de formele en de informele gesproken taal van De Jong 1979.
2 Degenen die de formulieren ingevuld hebben, dank ik voor hun medewerking.
3 De studenten die de formulieren ingevuld hebben, dank ik voor hun medewerking; prof. dr. G.
Geerts ben ik erkentelijk voor zijn bemiddeling.
4 De tekenaar van ons instituut, de heer A. Uitterhoeve, dank ik voor het vervaardigen van de
kaarten.
5 Mijn collega Bert Asma, die het grootste deel van de correspondentie i.v.m. deze navraag gevoerd
heeft, dank ik voor het vele verrichte werk.
6 Zin 65: Gaat gij/ga je vandaag niet kaarten? heb ik niet in het onderzoek betrokken omdat ik
gaan hier niet als futuraal, maar primair als verplaatsingaanduidend beschouw (ANS, 540).
7 Mijn collega Ton Goeman dank ik voor het doorlezen van dit artikel en de naar aanleiding daarvan
gemaakte opmerkingen.
6 Zie o.a. ANDERSON (1974), HOOPER (1976), LINELL (1979), BOOIJ (1981a) en (1981b)

Themanummer
Aflevering 3-4 van de komende jaargang zal een themanummer zijn:
DIALECTVERLIES - DIALECTBEHOUD
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan dat nummer wordt verzocht de kopij vóór
1 mei 1986 in te leveren bij de Redaktie.
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Tussen fonologie en morfologie: de vokaalverkorting in een
Brabants dialekt
0. Inleiding
Klankvormelijk worden de Brabantse dialekten o.a. gekenmerkt door het feit dat
heel veel morfemen de alternantie V̄/V̆ vertonen. Uit het dialekt dat we hieronder
uitvoerig beschrijven, voeren we ter verkenning de volgende voorbeelden aan:
mɔːkən

(maken)

-

(hij) mɔkt

(maakt)

speːln

(spelen)

-

(hij) speḷṭ

(speelt)

stuːl

(stoel)

-

stulkən

(stoeltje)

(boom)

-

bymkən

(boompje)

træːn

(trein)

-

træṇʃ

(treins)

bri ət

(breed)

-

briṭʃt

(breedst)

by

m

Aangezien in ongelede woorden altijd de lange variant verschijnt, is
‘vokaalverkorting’ zowel in diachroon als in synchroon opzicht een verantwoorde
term voor het verschijnsel dat we in deze bijdrage zullen behandelen. Met dit
onderwerp slaan we beslist geen onbetreden paden in: de meeste monografieën
over Brabantse dialekten (COLINET (1896), GOEMANS (1897-98), SMOUT (1905),
MAZEREEL (1931), PAUWELS (1958) en DE BONT (1962)) signaleren het verschijnsel
min of meer uitvoerig en ZONNEVELD (1976) benadert de vokaalverkorting in het
Brussels vanuit een bepaald teoretisch perspektief. Toch vonden we het om drie
redenen de moeite waard om het verschijnsel (nog eens) grondig te analyseren:
(a) de Brabantse vokaalverkorting is nog nooit systematisch beschreven;
(b) de vraag hoe dit verschijnsel verantwoord moet worden in een synchrone
beschrijving op generatieve basis, geeft aanleiding tot refleksie over de
behandeling van klankvormelijke alternanties in het algemeen;
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(c) door de beschrijving ook een ruimtelijke dimensie te geven, krijgen we een
verrassend uitzicht op de struktuurgeschiedenis van het lange-vokalensysteem
in Brabant en zelfs daarbuiten.

In (1) bieden we een systematische beschrijving van de aard en de konditionering
van de vokaalverkorting in het Brabantse dialekt van Hofstade (bij Aalst), dat het
moederdialekt van de eerstgenoemde auteur is. In (2) gaan we na hoe dit verschijnsel
verantwoord moet worden in een synchrone beschrijving op generatieve basis. In
dat perspektief wijden we enkele algemene beschouwingen aan de behandeling
van processen die zich op het raakvlak van fonologie en morfologie afspelen. In (3)
wordt aan het onderzoek ook een diatopische en diachronische dimensie gegeven
en tonen we aan hoe de vokaalverkorting ons enorm veel kan leren over de
geschiedenis van het Brabantse lange-vokalensysteem.

1. De vokaalverkorting in het dialekt van Hofstade (059)
1.1. De Hofstaadse vokaalfonemen.
Het Hofstaadse korte-vokalensysteem ziet er als volgt uit:

+ hoog

PALATAAL
- rond
/ĭ/ bv. wit

+ rond
/y̆/ bv. mys

- midden

(wit)

(mus)

+ hoog

/ĕ/ bv. belṭ

/ø̆/ bv. vørt

+ midden

(beeld)

(voort)

- hoog

/ɛ̆/ bv. ɛmə

/œ̆/ bv. kœst

+ midden

(hemd)

(korst)

- hoog

/æ̆/ bv. næk

-

- midden

(nek)

MEDIAAL

VELAIR

-

/ŭ/ bv. ustn
(hoesten)

- laag
-

/ŏ/ bv. blomə
(bloem)

- laag
-

/ɔ̆/ bv. ɔḷʃt
(Aalst)

- laag
/ɑ/ bv. kɑt
(kat)

+ laag
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Het Hofstaadse lange-vokalensysteem telt 11 lange monoftongen - die wat hun
kwaliteit betreft, perfekt overeenstemmen met de korte vokaalfonemen - en 5
centrerende diftongen:

+ hoog

PALATAAL
- rond
/ɩ̄/ bv. wi:l

MEDIAAL

VELAIR

+ rond
/ / bv. sXy:r

-

/ū/ bv. vlu:r

- midden

(wiel)

(schuur)

+ hoog

/ē/ bv. ve:l

/ø̄/ bv. nø:s

+ midden

(veel)

(neus)

- hoog

/ɛ̄/ bv. wɛ:t

/œ̄/ bv. œ:s

+ midden

(wijd)

(huis)

- hoog

/ǣ/ bv. æ:rX

-

- midden

(erg)

(vaas)

PALATAAL
- rond

MEDIAAL

(vloer)

- laag
-

/ō/ bv. bo:X
(boog)

- laag
-

/ɔ̄/ bv. ɔ:t
(hout)

- laag
/ɑ̄/ bv. vɑ:s

-

+ laag
en:

/ɩ̄ / bv. i

- laag

(heet)

- hoog

/ɛ / bv. bɛ

+ laag

(beer)

ə

+ rond

ə

+ hoog

ə

VELAIR

/ bv. y əX -

ə

/

t

(oog)
r -

ə

ə

/ŭ / bv. ru

t

(rood)
-

ə

ə

/ʊ̄ / bv. ʊ▴ s
(haas)

De fonetische verkortingsprodukten van de Hofstaadse lange-vokaalfonemen
kunnen we als volgt transkriberen:
/ɩ̄/
/

/

→i

bv. viːr - virkən (vuur vuurtje)

→ 1. y

vóór niet-gemouilleerde
CC-kluster bv. sXyːr sXyrkən (schuur schuurtje)
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2. u vóór gemouilleerde CC-verbinding
bv. tyːtn

-

tuṭ

(tuiten - ('t)
tuit)

/ē/

→e

bv. speːln

-

speḷṭ

(spelen - (hij)
speelt)

/ø̄/

→ø

bv. sXøːr

-

sXørkən

(scheur scheurtje)

/ɛ̄/

→ɛ

bv. kɛːkən

-

kɛkt

(kijken - (hij)
kijkt)

/œ̄/

→œ

bv. sXœːln

-

sXœḷṭ

(schuilen (hij) schuilt)

/ǣ/

→æ

bv. væːr

-

værdər

(ver - verder)

/ɑ/

→ɑ

bv. mɑːn

-

mɑnsmeṇʃ

(man ‘mansmens’)

/ū/

→u

bv. stuːl

-

stulkən

(stoel stoeltje)

/ō/

→o

bv. koːkən

-

kokt

(koken - (hij)
kookt)

/ɔ̄/

→ɔ

bv. ɔːk

-

ɔkskən

(haak haakje)

→i

bv. li ər

-

lirkən

(ladder laddertje)

→ 1. y

vóór niet-gemouilleerde CC-kluster

(1)

ə

/ɩ̄ /
ə

/

/

bv. by əm
2. u

bymkən

(boom boompje)

vóór gemouilleerde CC-kluster
bv. by ən

3. o

-

-

buṇṭṇ

(boon boontje)

vóór gemouillerde CC-kluster in de afleidingen van
gry ət (groot) en sXy ən (schoon)
bv. groṭər - groṭʃt - groṭə (groter - grootst - grootte)
sXoṇər - sXoṇʃt - sXoṇṭə (schoner - schoonst schoonte)
bv. bɛ ər

-

bɛrkən

(beer beertje)

→u

bv. zu ən

-

zuṭ

(‘zooien’ =
koken - ('t)
zooit)

→ɔ

bv.

-

ɔḷṭ

(halen - (hij)
haalt)

/ɛ̄ /

ə

→ɛ

/ū/

ə

/ʊ̄ /

(1)

ln
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Voorgesteld in een vokaaldriehoek ziet het vokaalverkortingsproces er als volgt
uit:
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Zoals uit het schema blijkt, worden bij het vokaalverkortingsproces de lange
vokaalfonemen tot de korrelerende korte vokalen herleid. Slechts uitzonderlijk gaat
de vokaalverkorting met een kwaliteitsverandering van de verkorte vokaal gepaard.
ə

Dat is enkel het geval wanneer de / /- en / /-fonemen ten gevolge van de
verbinding van het basismorfeem met een afleidingssuffiks gevolgd worden door
een gemouilleerde CC-kluster. Onderzoek van het mouilleringsproces in het
Hofstaads (zie KEYMEULEN, 1983) heeft ons trouwens doen inzien dat niet het
vokaalverkortings-, maar wel het mouilleringsproces voor die fonetisch onnatuurlijke
overgang verantwoordelijk is (zie ook verder onder 2. en 3.).

1.2. Konditionering van de synchrone vokaalverkorting in het Hofstaads
Afhankelijk van de fonologische omgeving (de voorafgaande lange vokaal en de
volgende konsonantkluster) én de morfosyntaktische status van het woord (cf.
onderscheid tussen diminutieven en vervoegde werkwoorden bv. virkən = dim. van
viːr (vuur) ↔ viːrt 3de pers. enk. O.T.T. van het werkwoord viːrn (vieren)) wordt
de lange stamvokaal al dan niet verkort.
De synchrone vokaalverkorting komt in het Hofstaads hoofdzakelijk in
bimorfematische positie voor - in tegenstelling tot de historische vokaalverkorting
die ook binnen een monomorfematisch woord kon opereren -, m.a.w. de verkorting
van (in het huidige Hofstaadse vokaalsysteem) lange vokalen of centrerende
diftongen treedt pas op als het morfeem waarin ze voorkomen, gevolgd wordt door
een ander morfeem binnen hetzelfde woord (samenstellingen en afleidingen). De
morfeemgrens valt dus binnen de kluster die verkorting veroorzaakt. Maar niet elke
kluster van 2 of meer konsonanten heeft vokaalverkorting tot gevolg; opdat er
verkorting van de lange stamvokaal zou zijn, moet die kluster op een welbepaalde
wijze opgebouwd zijn:
- de auslautkonsonant van het eerste morfeem moet een obstruent [K] (eksplosief
[K -kont.] of spirant [K +kont.]), likwied [L] of nasaal [N] zijn;
- de beginkonsonant van het volgende morfeem moet een obstruent [K] zijn (een
eksplosief of de spirant [s]).

Voorbeelden:
slɔːpən

-

slɔpt

(slapen - (hij)
slaapt)

œːl

-

œlkən

(uil - uiltje)

klæːn

-

klæṇər

-
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klæṇʃt (klein kleiner - kleinst)
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Vokaalverkorting in bimorfematische positie komt in het Hofstaads meestal in
afleidingen voor; slechts zelden in samenstellingen (leksikaal bepaald).
Voorbeelden:
weːtn

-

weṭ

(weten - (hij) weet)

sXøːr

-

sXørkən

(scheur - scheurtje)

preːkən

-

prekstuːl

(preken preekstoel)

bœːk

-

bœkpɛːn

(buik - buikpijn)

bœːkrampən

(buikkrampen)

maar:

Uitzonderlijk opereert de vokaalverkorting ook over de woordgrens heen. Dat is
het geval bij verkorting van de lange stamvokaal van een éénsyllabig woord ten
gevolge van de kombinatie ervan met een ander woord. Vokaalverkorting over de
woordgrens heen gebeurt bij deiktische en relatiewoorden (bv. daar, waar, hier,
voor, aan, enz.), bij de adjektieven schoon en klein en bij de werkwoorden waarvan
de stam eindigt op een vokaal (gaan, staan, slaan, doen; ook het werkwoord hebben
gedraagt zich in het Hofstaads als een werkwoord met stam op vokaal).
Voorbeelden:
wor'gɔṭənor'tuː

(Waar gaat hij naartoe?)

wærdumeː

(Wij doen mee.)

əklækiṇṭ

(een klein kind)

We zullen ons hier beperken tot de bespreking van de vokaalverkorting in
afleidingen; voor het Hofstaads onderscheiden we in dat verband de volgende
kategorieën:
1. afleidingen van een verbale stam
2. afleidingen van een nominale stam
3. afleidingen van een adjektivische stam.
De vokaalverkorting in samenstellingen en in deiktische en relatiewoorden
behandelen we niet omdat het hier vaak om uitzonderingsgevallen gaat - zeker wat
de samenstellingen betreft -, zodat de vokaalverkorting in deze woorden zonder
regelmaat verloopt.

1.2.1. Afleidingen van een verbale stam
De afleidingsmorfemen die in deze kategorie vokaalverkorting veroorzaken, zijn:
(a)

/t/ van de 2de en 3de pers. enk. en de
2de pers. mv. O.T.T. bv. weṭ < weːtn
((hij) weet < weten)
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(b)

/t/ of /d/ van het voltooid deelwoord bij
zwakke werkwoorden bv. gəmɔkt <
mɔːkən (gemaakt < maken)

(c)

/tə/ of /də/ van de O.V.T. van zwakke
werkwoorden bv. speḷḍṇ < speːln ((hij)
speelde < spelen)

(d)

de allomorf /dər/ van het suffiks ter
2

vorming van mannelijke nomina agentis :
bv. mɔḷər < m
malen)

əln

(‘maalder’ <

(e)

/stər/ waarmee vrouwelijke nomina
agentis gevormd worden bv. speḷʃtər <
speːln (speelster < spelen)

(f)

/tə/, /st/ waarmee substantieven gevormd
worden bv. gəbortə ~ gəboːrn
(geboorte ~ geboren)
wuṇʃt < wuːn ː (woonst < wonen)

(g)

/səl/ waarmee substantieven gevormd
worden die het resultaat van een
handeling aanduiden bv. rɔṭʃəl < gr ən
(raadsel < raden)

(h)

/s/ waarmee adjektieven gevormd
worden
bv. speḷʃ < speːln (speels < spelen)

Ook de stammorfemen moeten we - uitgaande van hun postvokalische
segment(en) - verder onderverdelen. We onderscheiden dan:
1. stammorfemen op eksplosief [K -kont.] (t, d, p, k)
2. stammorfemen op spirant [K +kont.] (z, v, g)
3. stammorfemen op nasaal [N] (n, m)
4. stammorfemen op likwied [L] (l, r, lK, rK)
5. stammorfemen op glijder [G] (j, w)
6. stammorfemen op vokaal [V]

1.2.1.1. Stammorfeem op eksplosief
Algemene tendens: vokaalverkorting. Alle bovengenoemde suffiksen veroorzaken
vokaalverkorting:
bv.

weṭ < weːtn

((hij) weet < weten)

vərkypstər < vərky əpən (verkoopster < verkopen)
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1.2.1.2. Stammorfeem op spirant
Algemene tendens: geen vokaalverkorting
bv.

sXœːft < sXœːvən

(('t) schuift < schuiven)

kiːst < kiːzn

((hij) kiest < kiezen)
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Uitzonderlijk is er wel vokaalverkorting in de vervoeging van het uiterst frekwente
werkwoord geːvən (geven), nl. (hij/gij) geft (geeft)

1.2.1.3. Stammorfeem op nasaal
Over het algemeen is er vokaalverkorting:
bv.

drymt < dry əmən

((hij) droomt < dromen)

diṇʃt < diːn ː

(dienst < dienen)

1.2.1.4. Stammorfeem op likwied
Er is vokaalverkorting bij werkwoordstammen op l, rt, rk. Het verkortingsproces
opereert echter niet bij stammen eindigend op r.
Voorbeelden:
werkwoordstammen op l, rt, rk: er is vokaalverkorting

1.

gɔṇṭ <

ln

wærkt < wæːrkən

(gehaald < halen)
((hij) werkt < werken)

werkwoordstammen op r: geen verkorting

2.

li

rt < li

rn

(hij) leert < leren)

Opvallend is wel dat nominale stammen op r wel vokaalverkorting hebben als ze
gevolgd worden door het diminutiefsuffiks /kən/; vergelijk:
li

rt < li

((bij) leert < leren)

rn

met lirkən < li

(laddertje < ladder)

r

sXyːrt < sXyːrn

((hij) schuurt < schuren)

met sXyrkən < sXyːr

(schuurtje < schuur)

viːrt < viːrn

(hij) viert < vieren)

virkən < viːr

(vuurtje < vuur)

1.2.1.5. Stammorfeem op glijder
Meestal is er geen vokaalverkorting, tenzij de stamvokaal /ǣ/ is. De aard van de
stamvokaal speelt hier dus een beslissende rol bij het opereren van het
verkortingsproces.
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Voorbeelden:
sni

ṭ < sni

z

ṭ<z

n (('t) sneeuwt < sneeuwen)
n ((hij) zaait < zaaien)
bræṭ < bræːn ((ze) breit < breien)

tegenover:

vræṭ < vræːn ((hij) vrijt < vrijen)

1.2.1.6. Stammorfeem op vokaal
Er is vokaalverkorting (1) in absolute auslaut bij vervoeging van werkwoordstammen
op vokaal, in de 2de pers. enk. en mv. O.T.T. (maar
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niet in de 3de pers. enk.), (2) telkens als op het werkwoord (vervoegd of in de
infinitief) een ander segment (vokaal of konsonant) volgt (hier wel ook bij de 3de
pers. enk.).
Voorbeelden bij (1):
g

n (gaan):

duːn (doen):

2de pers. enk./mv. gə gɔṭ/gɛ
3de pers. æg
ət

r gɔṭ ↔

2de pers. enk./mv. gə duṭ/gɛ
3de pers. æ duːt

r duṭ ↔

Voorbeelden bij (2):
æ gɔ meː

(Hij gaat mee)

ze stɔd op

(Ze staat op)

1.2.2. Afleidingen van een nominale stam
De afleidingssuffiksen van een nominale stam die in het Hofstaads vokaalverkorting
veroorzaken, zijn: 1. het diminutiefsuffiks; 2. het pluraliseringssuffiks.

1.2.2.1. Het diminutiefsuffiks
Het diminutiefsuffiks omvat in het Hofstaads 4 allomorfen:
-tjən ṭṇ: na V̄n, V̆t en V̄t
-kən: en V̄, V̆p, V̄p, V̆f, V̄v, V̆s, V̄z, V̄m, V̄l, V̄r
-əkən: na V̆d, V̄d, V̆b, V̆n, V̆m, V̆l, V̆r, (V̄v), (V̄z), (V̄n), (V̄l), (V̄r)
-skən: na V̆k, V̄k, V̆g, V̄g, V̆x

Met uitzondering van het suffiks -əkən kan het diminutiefsuffiks - afhankelijk van de
reeds geschetste kondities - vokaalverkorting veroorzaken: /tjən/ heeft altijd verkorting
van de voorafgaande lange vokaal tot gevolg; bij /kən/ en /skən/ is er meestal
vokaalverkorting, behalve als het auslautsegment van de voorafgaande nominale
stam een frikatief is; in dat geval is er nooit vokaalverkorting na /g/; na /v/ en /z/ is
de verkorting leksikaal bepaald.
Voorbeelden:
/tjən/: sti

n - stiṇṭṇ (steen - steentje)

/kən/: - vokaalverkorting treedt op bij:
V̄p: y
V̄l: wiːl

p

- ypkən

(hoop - hoopje)

- wilkən

(wiel - wieltje)
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V̄r: bɛ
V̄m: by

(beer - beertje)

r - bɛrkən

(boom - boompje)

m - bymkən

- er is geen verkorting in een morfeem op V̄: æː - æːkən (ei eitje)
- De vokaalverkorting is leksikaal bepaald in de morfemen op
-V̄v en -V̄z. Zo kent het diminutief van morfemen op -V̄v over
het algemeen wel vokaalverkorting, terwijl er meestal geen
verkorting is in morfemen op -V̄z. Toch speelt de betekenis
ook wel een rol, wat o.a. blijkt uit minimale woordparen. Enkele
voorbeelden:
V̄v:

briːf - brifkən

(brief - briefje)

sXœːf - sXœfkən

(schuif - schuifje)

stoːf - stofkən /
stoːfkən

(stoof = kachel stoofje)

stɔːf - stɔfkən /
stɔːfkən

(staaf - staafje)

Betekenisverschil konstateren we in het
woordpaar wɛfkən (bet. wijfjesdier) wɛːvəkən (affektief woord voor vrouw) <
wɛːf (wijf)
V̄z:

əs -

əskən

nøːs - nøːskən

(haas - haasje)
(neus - neusje)

Er zijn twee diminutiefvormen van het
morfeem œːs (huis), elk met een andere
betekenis: œːzəkən (huisje) en œskən
(W.C.)
/skən/:

verkorting van de lange stamvokaal treedt op in morfemen op
/k/ bv. ɔːk - ɔkskən (haak - haakje). In morfemen op de spirant
/g/ is er geen vokaalverkorting bv. y əX - y əXskən (oog oogje).

/əkən/:

Zoals reeds gezegd werd, is er nooit verkorting van de lange
stamvokaal ten gevolge van diminuering d.m.v. het
diminutiefsuffiks /əkən/. Wat stammorfemen met lange vokaal
betreft wordt /əkən/ gehecht aan morfemen op -V̄(r)d bv.
kli ət - kli əkən < (kleed - kleedje)
ə

/ klɩ̄ dəkən /
by ərt by ərəkən < /
b

(boord - boordje)

ə

rdəkən /

/əkən/ wordt uitzonderlijk ook gehecht aan morfemen op
- V̄v: bv. wɛːf - wɛːvəkən

(wijf - wijfje)

- V̄z: bv. œːs - œːzəkən

(huis - huisje)
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- V̄l: bv. stɑːl - stɑːləkən

(stal - stalletje)
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- V̄r: bv. y ər - y ərəkən

(oor - oortje)

- V̄n: bv. mɑːn - mɑːnəkən

(man - mannetje)

1.2.2.2. Het pluraliseringssuffiks
In het Hofstaads wordt het meervoud van substantieven meestal gevormd door
toevoeging van het suffiks -ən, soms door toevoeging van -s of -ərən. Van deze
meervoudssuffiksen is enkel het suffiks -s van belang voor de vokaalverkorting bij
een nominale stam (zie de voorwaarden voor de opbouw van de vokaalverkortende
kluster). Meervoudsvorming d.m.v. het suffiks -s gebeurt bij meersyllabige stammen
op -əl (bv. appel), -ən (bv. laken) en -ər (bv. kater) maar ook bij enkele éénsyllabige
stammen (bv. tram, trein). Het is nu precies bij de groep van éénsyllabige stammen
met lange stamvokaal en auslautsegment /n/ (stammen dus op -V̄n) dat -s
vokaalverkorting veroorzaakt. Voorbeelden daarvan:
træːn: træṇʃ maar ook træːn ː (trein - treinen)
zoːn: zoṇʃ maar ook zoːn ː (zoon - zonen)
mɑːn: mɑns in de betekenis van ‘echtgenoot’; anders is het meervoud mɑːn ː.
Uit de voorbeelden blijkt al dat de éénsyllabige stammen op -V̄n twee
meervoudsvormen (kunnen) hebben; het suffiks -ən veroorzaakt echter geen
vokaalverkorting.

1.2.3. Afleidingen van een adjektivische stam
De volgende afleidingssuffiksen kunnen vokaalverkorting veroorzaken: 1. de allomorf
/dər/ van het komparativeringssuffiks (die verschijnt na stammen op -r, -l of -n); 2.
/st/ om de superlatief te vormen; 3. /tə/ waardoor abstrakte substantieven afgeleid
worden; 4. het afleidingssuffiks /s/.
1.2.3.1. Het komparatiefsuffiks -/dər/ (met ingelaste d) verschijnt na stammen op
/r/, /l/ en /n/, maar alleen in beide laatste gevallen treedt er vokaalverkorting op:
bv.

klæːn

- klæṇər

(klein - kleiner)

fɛːn

- fɛṇər

(fijn - fijner)

vœːl

- vœḷər

(vuil - vuiler)

gɛːl

- gɛḷər

(geel - geler)

diːr

- diːrdər

(duur - duurder)

- zw

(zwaar - zwaarder)

tegenover:

zw

ər

ərdər
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uitzondering hierbij:
væːr

- værdər

(ver - verder)

De basisvorm van het komparatiefsuffiks veroorzaakt normaliter geen verkorting:
bv.

uitzondering:

bli ək

- bli əkər

(bleek - bleker)

trɔːX

- trɔːgər

(traag - trager)

i ət

- i ətər

(heet - heter)

- groṭər

(groot - groter)

gry

t

1.2.3.2. Het superlatiefsuffiks /st/
A. De superlatief van adjektiefstammen op eksplosief heeft soms vokaalverkorting,
soms niet:
-

-

De vokaalverkorting is koerant in vrij frekwente adjektieven
(superlatieven) bv.
bri ət

- briṭʃt

(breed - breedst)

bli ək

- blikst

(bleek - bleekst)

gujəky əp

- gujəkypst

(goedkoop goedkoopst)

De vokaalverkorting is optioneel in bv.
k

-

t

- kɔṭʃt /
k
tst

(kwaad kwaadst)

wɛːt

- wɛ ʃt / wɛːtst (wijd - wijdst)

wi ək

- wikst /
wi əkst

(week - weekst)

Verkorting van de lange stamvokaal gebeurt uiterst zelden in zgn.
‘dode’ superlatieven (superlatiefvormen die weinig of nooit gebruikt
worden): bv.
t

- vri ətst

(wreed wreedst)

bly ət

- bly ətst

(bloot - blootst)

vri

en in superlatieven van adjektiefstammen op /d/ waarvan de
stamvokaal één van die vokalen is die slechts zelden verkorting
krijgen
- ɑːtst

(oud - oudst)

kɑːt

- kɑːtst

(koud - koudst)

ru ət

- ru ətst

(rood - ‘roodst’)

ə
(/ā/ en /ū /): bv. ɑːt
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tegenover:

bri ət

- briṭʃt

(breed - breedst)

wɛːt

- wɛṭʃt

(wijd - wijdst)

waar vokaalverkorting ook weer gepaard gaat
met mouillering.
B. Bij adjektiefstammen op spirant is het uitblijven van de vokaalverkorting de
algemene tendens: bv. y əX-y əXst (hoog-hoogst); sXi əf-
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sXi əfst (scheef-scheefst). In deze kategorie wordt de stamvokaal heel uitzonderlijk
wel verkort in de volgende erg frekwente vormen: næXst < næːX (ergst < erg) en
lifst (liefst): superlatief van gɛ
rn (graag).
C. Bij de adjektieven op likwied moeten we ook weer (cf. 1.2.1.4.) een onderscheid
maken tussen adjektiefstammen op /l/ en stammen op /r/:
-

stam op /l/: altijd vokaalverkorting, bv.
vœːl - vœḷʃt (vuil - vuilst)

-

stam op /r/: geen vokaalverkorting, bv.
zyːr - zyːrst (zuur - zuurst). Uitzondering:
værst < væːr (verst < ver)

D. Bij de adjektieven met stam op nasaal moeten we rekening houden met de
volgende opsplitsing: (1) stam op /n/: altijd vokaalverkorting; (2) stam op /m/:
optionaliteit. Voorbeelden van
stam op /n/:

stam op /m/:

sXy

n - sXoṇʃt

(schoon - schoonst)

klæːn - klæṇʃt

(klein - kleinst)

æːrəm - æːrəmst /
ærəmst

(arm - armst)

wæːr m - wæːr mst /
wærəmst

(warm - warmst)

Bij 1.2.3.1. en 1.2.3.2. moeten we het volgende opmerken: de vokaalverkorting
krijgt bij de komparatief- en superlatiefvorming van minder frekwente woorden een
optioneel karakter. Voorbeelden:
-

-

komparatief van kleurbenoemende adjektieven:
brœːn brœːnər /
brœṇər

(bruin bruiner)

gruːn gruːnər /
gruṇər

(groen groener)

superlatief:
wɛːt - wɛːtst / (wijd wijdst)
wɛṭʃt
rɛːp - rɛːpst / (rijp - rijpst)
rɛpst

In dit verband moeten we andermaal op de wisselwerking tussen het
vokaalverkortings- en het mouilleringsproces wijzen. Het is namelijk zo dat in
komparatief- en superlatiefvormen waarin de lange stamvokaal behouden blijft, de
post-vokalische konsonantverbinding niet gemouilleerd wordt (ook al voldoet de
kluster aan de kondities die de mouilleringsregel stelt; voor de konditionering van
de mouilering, zie KEYMEULEN (1983)). Verkorting van de stamvokaal in dezelfde
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omgeving gaat daarentegen gepaard met mouillering van de volgende
konsonantkluster (natuurlijk alleen op voorwaarde dat die kluster mouilleerbaar is).
Het gebruik van één van de alternerende vormen is een kwestie van
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registerkeuze: de vormen met verkorting - en dus vaak ook met mouillering - kunnen
we als de ‘platste’ varianten beschouwen.
1.2.3.3. Het suffiks /tə/ dat abstrakte substantieven vormt, veroorzaakt meestal
vokaalverkorting als de adjektiefstam eindigt op eksplosief, nasaal of de likwied /l/.
Voorbeelden daarvan:
diːp - diptə

(diep - diepte)

gəwy

(gewoon - gewoonte)

n - gəwuṇṭə

(koel - koelte)

kuːl - kuḷṭə

Eindigt de adjektiefstam op een spirant, dan werkt de vokaalverkortingsregel niet:
bv.

y

X-y

Xtə

(hoog - hoogte)

li

X - li

Xtə

(laag - laagte)

Behoud van de lange stamvokaal geldt eveneens voor adjektiefstammen op /r/
(met uitzondering van værtə (verte) < væːr (ver)):
bv.

zw

r - zw

zyːr - zyːrtə

ərtə

(zwaar - zwaarte)
(zuur - zuurte)

1.3. Konklusie
Vokaalverkorting treedt in het synchrone Hofstaads hoofdzakelijk op in
bimorfematische woorden, d.w.z. dat er binnen de (konsonant)kluster die verkorting
veroorzaakt, een morfeemgrens valt. Bovendien moeten de segmenten van die
kluster aan bepaalde fonische voorwaarden voldoen:
- de auslautkonsonant van het stammorfeem moet een obstruent [K], likwied [L]
of nasaal [N] zijn;
- het anlautsegment van het afleidingsmorfeem is een obstruent (t, d, k, s, ṭ, ḍ).
Als de post-vokalische kluster aan die beschrijving beantwoordt, kunnen we wel
een zekere regelmaat in het optreden van de vokaalverkorting waarnemen:
(1)

Er is altijd vokaalverkorting - ongeacht
het suffiks - in stammorfemen eindigend
op eksplosief [K -kont.], nasaal [N] of de
likwied l [L -kont.];
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(2)

Het auslautsegment van het stammorfeem behoort niet tot
de kategorieën vermeld onder (1); in dat geval:
A.

is er geen vokaalverkorting bij
afleidingsmorfemen met /s/ als
anlautsegment;

B.

is de verkorting van de lange
stamvokaal morfoleksikaal
gekonditioneerd als het suffiks
met een eksplosief (t, d, k, ṭ, ḍ)
begint:
(o)

stammorfemen op
spirant [K +kont.]:
geen verkorting bij
afleidingen van een
verbale stam (bv.
sXœːft = schuift;
uitz. geft = geeft) en
van een
adjektivische stam
(bv. y əXtə =
hoogte). Er is
daarentegen wel
vokaalverkorting
mogelijk bij
afleidingen van een
nominale stam, meer
bepaald bij
diminuering van
substantiefstammen
op -V̄v (bv. brifkən
= briefje);

(o)

stammorfemen op
de likwied r [L
+kont.]: over het
algemeen blijft de
vokaalverkorting uit
bij afleidingen van
een verbale (bv.
li ərt = (hij) leert) en
van een
adjektivische stam
(bv. diːrdər =
duurder). Bij
afleidingen van een
nominale stam
(diminuering) is er
wel weer verkorting
(bv. sXyːr - sXyrkən
= schuur - schuurtje;
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zwɛ ər - zwɛrkən =
zweer - zweertje);
(o)

stammorfeem op
vokaal: er is geen
verkorting in
nominale stammen,
maar wel in verbale,
meer bepaald bij
vervoeging van de
werkwoorden slaan,
staan, gaan, doen en
hebben.

Uitgaande van bovenstaande samenvatting kunnen we de konditionering van de
vokaalverkorting in het Hofstaads als volgt schematiseren:
zie volgende blz.

Taal en Tongval. Jaargang 37

139
suffiks → K
stam ↓
- kont.
K
+

K
+ kont.
+

N

L
+ kont.
-

G

-

L
- kont.
-

-

-

-

-

-

-

- kont.
K

± Nom.

+ kont.

- Verb.

N

+

+

-

-

-

-

L

+

+

-

-

-

-

L

+ Nom.

-

-

-

-

-

+ kont.

- Verb.

G

-

-

-

-

-

-

V

+ Verb.

-

-

-

-

-

3

- kont.

4

- Nom.

2. Verantwoording in een generatieve fonologie
2.1. Regeltypologie in het algemeen
Sedert het einde van de jaren '60 is met betrekking tot de deskriptieve adekwaatheid
van een grammatika (als hypotese vanwege de linguïst over de manier waarop de
taalkennis van het ‘gemiddelde’ lid van een bepaalde taalgemeenschap
gestruktureerd is) steeds meer belang gehecht aan de natuurlijkheidseis (naturalness
condition): de ontworpen (deel)grammatika moet zo nauw mogelijk aansluiten bij
de intuïties van de ‘gemiddelde’ native speaker. Op het domein van de (generatieve)
fonologie heeft dat tot het volgende inzicht geleid: aangezien we van ‘regels’ die
klankvormelijke veranderingen (substitutie, deletie en insertie) verantwoorden, een
fundamenteel verschillend kennisbeeld kunnen hebben, mogen ze niet zomaar op
één hoop geveegd worden in één (monolitische) fonologische komponent; ze moeten
integendeel soms op een heel verschillende wijze in de grammatika verantwoord
worden.
Dit alles willen we bondig illustreren aan twee fonologische ‘regels’ van het
Nederlands:
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(R1) Stemhebbende frikatieven worden stemloos wanneer ze zonder hiaat op een
(stemloze) obstruent volgen:
bv.

uit/v/oeren

→ uitfoeren

af/z/agen

→ afsagen

(R2) Bij pluralisering wordt de vokaal van lot, dak, vat, weg, lid, schip enz. gerekt.
Dat we beide regels op een fundamenteel verschillende manier ‘kennen’, leert ons
o.a. de studie van de taalverwerving. (R1) hebben we niet telkens opnieuw hoeven
te leren toepassen op elke nieuwe kombinatie van (stemloze) obstruent +
stemhebbende frikatief, maar hebben we op een bepaald ogenblik (al heel vroeg)
‘doorgehad’ als een automatisme dat op elke (nieuwe) kombinatie van dat type
zondermeer van toepassing is. Van (R2) daarentegen hebben we slechts weet
gekregen door gissen en missen, in die zin dat we, als we dakken of schippen
zegden, steevast de korrekties daken en schepen te horen kregen. Op een bepaald
ogenblik hebben we misschien wel ingezien dat deze regel slechts kan werken als
er op de vokaal één enkele konsonant volgt, maar al even vlug hebben we moeten
ervaren (1) dat hij slechts op een heel beperkt aantal woorden met vokaal +
konsonant van toepassing is en (2) dat die woorden niet herkenbaar/voorspelbaar
5
zijn op grond van hun verdere fonologische make-up of op grond van hun betekenis .
Het bleken m.a.w. ‘uitzonderingen’ te zijn. Het ligt dus voor de hand dat, aangezien
we (R1) en (R2) op een fundamenteel verschillende wijze kennen, we beide regels
ook op een heel verschillende manier in onze grammatika zullen moeten
verantwoorden. Kruciaal in dat verband is dus duidelijk de vraag met welk type van
regel we te maken hebben.
6
Overschouwen we de literatuur m.b.t. de typologie van fonologische ‘regels’ , dan
zien we drie soorten kriteria opduiken: (a) de aard van de konditionering, (b) de
graad van produktiviteit en (c) de graad van (fonetische) natuurlijkheid. Elk van die
drie kriteria wordt hieronder toegelicht en geïllustreerd aan de hand van Nederlandse
klankverschijnselen.

2.1.1. De aard van de konditionering
Sommige regels hebben een puur fonologische konditionering, in die zin dat de
regelkontekst enkel naar de fonologische make-up van de omgevende segmenten
en naar grensinformatie (syllabe-, morfeem- of woordgrens) verwijst. Als voorbeeld
kunnen we hier de A.N.-regels
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citeren die betrekking hebben op assimilatie van stem (bv. R1 van hierboven).
Andere regels hebben ook een gedeeltelijk grammatische konditionering. In dat
geval wordt er (ook) verwezen naar specifieke grammatische kategorieën (bv.
[NOMINA], [+ MEERV.], [+ O.V.T.]). Een mooi voorbeeld daarvan is de A.N.-regel
m.b.t. de weglating van eind-n na sjwa: die regel kan altijd opereren als -ən een
suffiks is (bv. loːpə = lopen, graːdə = graden) en ook als -ən de eindsyllabe is van
een ongeleed substantief (bv. oːvə = oven) of adjektief (bv. oːpə = open), maar niet
als -ən de eindsyllabe van een werkwoordstam is (bv. ik *teːkə = teken, ik *loːXə =
7
loochen) .
Bij nog andere regels moet er ook naar specifieke leksikale morfemen verwezen
worden. (R2) van hierboven is daar een treffend voorbeeld van: er is een fonologische
regelkontekst (nl. - C1/1), een grammatische (bv. enkel bij substantieven) én ook
een leksikale (slechts bij een 25-tal substantieven: bv. schip maar niet lip, dak maar
niet tak, enz.).
Bovenop die (drie types van) grammatikale konditionering kan er ook nog een
pragmatische/stilistische konditionering komen. Een mooi voorbeeld daarvan is de
intervokalische d-synkope met syllabeverlies: paren als roede/roe, vader/vaar
8
manifesteren een verschillende stilistische markering . Overigens heeft de regel die
deze paren verantwoordt, op grammatikaal vlak een leksikale konditionering: hij is
bv. wel van toepassing op roede, maar niet op woede (*woe).

2.1.2. De graad van produktiviteit
Eigenlijk ligt dit kriterium in het verlengde van het vorige: regels m.b.t. klankvormelijke
overgangen kunnen optimaal produktief genoemd worden als er geen enkele
(fonetische) oppervlaktevorm in tegenspraak is met (de niet-leksikale konditionering
van) die regel. Naarmate regels (ook) aan een sterkere leksikale konditionering
onderhevig zijn, scoren ze ook minder hoog op de produktiviteitsschaal.
Terugverwijzend naar sektie (2.1.) kunnen we (R1) een zeer produktieve en (R2)
9
een absoluut onproduktieve regel noemen.

2.1.3. De graad van (fonetische) natuurlijkheid
Hiermee bedoelen we dat er tussen de input en de output van een regel allerlei
graden van natuurlijke (fonetische) verwantschap kunnen bestaan. Formeel komt
dat direkt tot uiting in het aantal fonetisch-
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fonologische features die een verandering ondergaan. De assimilatie van stem is
een voorbeeld van een ‘natuurlijke’ overgang omdat hier enkel het kenmerk [stem]
een waardeverandering ondergaat. Ook de hierboven als (R2) beschreven
vokaalrekking bij sommige meervoudsvormen is ‘natuurlijk’ omdat (met uitzondering
van stad/steden) de ongespannen stamvokaal vervangen wordt door zijn gespannen
ekwivalent. Beslist ‘onnatuurlijk’ is echter (vaak) de vokaalsubstitutie bij
O.V.T.-vorming van ‘sterke’ werkwoorden (bv. helpen: ĕ → ie, lopen: ō → ie, eten: ē
→ ă, enz.).
Aangezien deze drie kriteria duidelijk een skalair karakter hebben en aangezien
ze op verschillende wijzen met elkaar gekombineerd kunnen worden, vallen regels
m.b.t. klankvormelijke veranderingen niet uiteen in twee (polaire) kategorieën, nl.
enerzijds optimaal produktieve én natuurlijke regels met een zuiver fonologische
konditionering, anderzijds onproduktieve én onnatuurlijke regels met een leksikale
konditionering. Nochtans treffen we in de literatuur vaak een dergelijke dichotomie
aan. Veeleer moeten we van een skalaire regeltypologie uitgaan, waarbij de twee
polen overeenkomen met de twee hierboven beschreven types. Voor die twee polen
kunnen dan de vaak gehanteerde labels fonologische regel en morfo-leksikale regel
gereserveerd worden. Schematisch:
fonologische regel ↔ morfo-leksikale regel
Vanuit diverse hoeken (o.a. fonotaktische welgevormdheidsintuïties, taalverandering
en taalverwerving) zijn er argumenten aan te brengen voor een fundamenteel
verschillende verantwoording van deze twee ‘polen’ in een (generatieve)
10
grammatika . Daarbij valt er heel veel voor te zeggen om de ‘automatische’
oppervlakteprocessen van de ‘linkse’ pool te verantwoorden in een eigenlijke
fonologische komponent met een vertalende/relaterende funktie, in die zin dat hij
de automatische/produktieve/natuurlijke relatie tussen onderliggende vorm en
oppervlaktevorm uitdrukt. Dat zijn ook de gevallen waar, ondanks de alternantie in
de fonetische oppervlaktestruktuur, geopteerd wordt voor een monoleksikale
onderliggende voorstelling (m.a.w. één basisvorm in het leksikon). Aan de andere
pool hebben we te maken met niet-automatische/onproduktieve/onnatuurlijke
alternanties die, omdat ze op een onvoorspelbare manier (mee) de notie ‘mogelijk
en/of reëel woord van natuurlijke taal T’ bepalen, leksikaal verantwoord moeten
worden. Dat
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betekent dat hier afgestapt wordt van het monoleksikale principe: de alternerende
(basis)vormen worden als zodanig in het leksikon opgenomen, maar dan wel
gerelateerd (bv. aan de hand van wat HOOPER (1976) via-rules noemt), precies om
uit te drukken dat met de klankvariatie geen betekenisvariatie gepaard gaat.
Schematisch:

Daarentegen zullen we de oppervlaktevormen met anlautende [v] en [f] bv.
hij zal [v]allen
hij gaat [f]allen
niet apart in het leksikon verantwoorden. Voor beide alternanten poneren we één
onderliggende (leksikale) vorm met /v̱/ en de alternant met [f] leiden we eruit af via
de produktieve, natuurlijke fonologische regel die stemhebbende frikatieven stemloos
maakt na een (stemloze) obstruent. Deze regel is automatisch van toepassing bij
een normaal spreektempo (zgn. ‘allegro-stijl’).
Tot nog toe hebben we geprobeerd twee zaken duidelijk te maken:
(o) Typologisch zijn de ‘regels’ m.b.t. klankvormelijke overgangen op een glijdende
11
schaal te situeren . Aan de ene pool bevinden zich de eigenlijke fonologische
regels; aan de andere pool de morfoleksikale.
(o) Die twee polen impliceren ook twee totaal verschillende soorten van
verantwoording in de grammatika, resp. een monoleksikale (+ fonologische
regel) en een polyleksikale (+ leksikale via-regel).

De grote vraag is nu echter: hoe gaan we klankveranderingen verantwoorden die
het resultaat zijn van ‘regels’ die zich typologisch duidelijk tussen de twee polen in
bevinden?
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Precies in dat opzicht is de Brabantse/Hofstaadse vokaalverkorting een uitdagend
fenomeen, want als we het aan de drie hierboven genoemde typologische kriteria
onderwerpen, komen we tot de bevinding dat het in z'n totaliteit duidelijk tussen de
twee polen in te situeren is.

2.2. Terug naar de Hofstaadse vokaalverkorting
2.2.1. De aard van de konditionering
Uit de beschrijving in (1.) kunnen we opmaken dat de vokaalverkorting in heel sterke
mate fonologisch gekonditioneerd is, maar er zijn gevallen waar ook grammatische
en/of leksikale kondities in het spel zijn. Voor de duidelijkheid vatten we die hieronder
even samen:
- Indien de eerste konsonant [- kontinuant] is (d.w.z. een okklusieve obstruent,
een nasaal of l) en de tweede konsonant een frikatief is, treedt er bij werkwoorden
en substantieven altijd vokaalverkorting op:
b.v.

wuːn ː

(wonen)

-

wuṇʃt

(woonst)

ɔːk

(haak)

-

ɔkskən

(haakje),

maar

bij adjektieven is de vokaalverkorting leksikaal bepaald:
cf.

(breed)

-

briṭʃt

(breedst)

vœːl

(vuil)

-

vœḷʃt

(vuilst)

fɛːn

(fijn)

-

fɛṇʃt

(fijnst)

(kwaad)

-

kɔṭʃt /
k
tst

(kwaadst)

wɛːt

(wijd)

-

wɛtʃt / wɛːtst (wijdst)

rɛːp

(rijp)

-

rɛpst /
rɛːpst

(rijpst)

(leep)

-

li

(leepst)

(bloot)

-

bly

bri

t

maar:
k

t

en:
li
bly

p
t

pst
tst

(blootst)

In het algemeen kunnen we hier stellen dat de vokaalverkorting vaker voorkomt
naarmate de superlatiefvorm een hogere gebruiksfrekwentie heeft.
- Indien de eerste konsonant [+ kontinuant] is (d.w.z. een frikatieve obstruent of r)
en de tweede een frikatief is, treedt er nooit vokaalverkorting op behalve bij sommige
erg frekwente superlatieven:
cf.

næːX

(nijg)

- næXst (nijgst)

maar

y

liːf

(lief)

~ lifst

(liefst)

maar

sXi
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Xst (hoogst)
fst (scheefst)

væːr

(ver)

- værst

(verst)

maar

diːrst
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- Indien de eerste konsonant (de stamkonsonant) een r is die gevolgd wordt door
een [- kontinuante] obstruent, heeft vokaalverkorting enkel plaats als het stamwoord
een nomen is:
cf.

døːr

(deur)

-

dørkən

(deurtje)

gebyːr

(gebuur)

-

gəbyrtə

(gebuurte =
buurt)

(sparen)

-

hij sp

rt (spaart)

(duur)

-

diːrtə

(duurte)

maar:
sp

rn

diːr

Dit is een mooi voorbeeld van grammatische konditionering.
- Als de eerste konsonant (de stamkonsonant) een frikatief (v/z/g) is die gevolgd
wordt door een [- kontinuante] obstruent, heeft vokaalverkorting een heel verschillend
bereik:
(o)

Bij adjektieven is er nooit vokaalverkorting:
cf.

(o)

y

(hoog)

-

y

(hoogte)

Xtə

Bij werkwoorden is vokaalverkorting heel uitzonderlijk (leksikaal
bepaald):
cf.

(o)

X

geːvən

(geven)

hij geft

-

(geeft)

Bij substantieven is er meestal verkorting na -f/v:
cf.

briːf

(brief)

-

brifkən

(briefje)

sXɛːf

(schijf)

-

sXɛfkən

(schijfje)

stoːf

(stoof)

-

stofkən /
stoːfkən

(stoofje)

maar:

Bij substantieven op -s/z treedt zelden vokaalverkorting op:
cf.

nøːs

(neus)

-

nøːskən

(neusje)

bœːs

(buis)

-

bœːskən

(buisje)

krœːs

(kruis)

-

krœskən /
krœːskən

(kruisje)

maar:

Hier is er dus duidelijk een (gedeeltelijk) leksikale konditionering van de
vokaalverkorting. Globaal kunnen we bij de substantieven alweer stellen dat de
kans op vokaalverkorting groter wordt naarmate het diminutief een hogere frekwentie
heeft. Als er zich ook een semantische leksikalisering van het diminutief voorgedaan
heeft, is vokaalverkorting een begeleidend verschijnsel:
cf.

wɛfkən

=
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wijfje (bet. wijfjesdier)

œskən

=
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Samenvattend kunnen we zeggen dat qua konditionering de Brabantse/Hofstaadse
vokaalverkorting wel meer een fonologisch dan een morfo-leksikaal verschijnsel is,
maar het bevindt zich toch tussen de twee polen, in die zin dat er soms (ook) van
een grammatische en zelfs van een leksikale konditionering sprake is. In dat laatste
geval speelt de gebruiksfrekwentie van het gelede woord doorgaans een erg
belangrijke rol: hoe frekwenter de woordvorm, hoe eerder er vokaalverkorting
optreedt.

2.2.2. De graad van produktiviteit
Zoals al in (2.1.2.) aangevoerd werd, is de produktiviteitsgraad omgekeerd evenredig
met de zwaarte van de leksikale konditionering. In sommige grammatikale (primair
fonologische) konteksten is die afwezig en kunnen we bijgevolg spreken van een
optimale produktiviteit, maar in andere gevallen is de leksikale konditionering heel
zwaar en wordt bijgevolg de produktiviteit heel sterk ingeperkt.

2.2.3. De graad van (fonetische) natuurlijkheid
In veruit de meeste gevallen komt de Hofstaadse vokaalverkorting neer op de
vervanging van een gespannen/lange vokaal door zijn ongespannen/kort ekwivalent.
Slechts een paar keer zijn bij de alternantie nog andere features betrokken. Hieronder
12
worden die gevallen exhaustief opgesomd :
-

alternantie y
gry

sXy

-

(groot)

t

n

alternantie
str

13

- o bij

t

(schoon)

-

-

groṇʃt

(grootst)

groṭə

(grootte)

sXoṇʃt

(schoonst)

sXoṇtə

(schoonte)

- ɛ bij
(straat)

-

14

strɛṭṇ

(geleksikaliseerd
toponiem 't straatje,
naast de gewone
diminutiefvorm strɔṭṇ
= straatje)

Op die enkele uitzonderingen na is de vokaalverkorting in het Hofstaads dus
duidelijk een erg natuurlijke fonetische overgang. In sektie (3.) zullen we echter zien
dat dit veeleer een historisch toeval dan een inherent aspekt is en dat in vele
Brabantse dialekten die fonetische natuurlijkheid - eveneens in zekere zin toevallig
- aanzienlijk geringer is.
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2.3. Konklusie i.v.m. de grammatikale verantwoording van de
vokaalverkorting
Afgezien van de gevallen van leksikale konditionering en van fonetische
onnatuurlijkheid wijst alles in de richting van een monoleksikale verantwoording,
waarbij dan de formulering van een echte fonologische regel van het type
V̄α ⇒

V̆α / -

{---}
{---}

geïmpliceerd is. Zeker als de twee volgkonsonanten [- kontinuant] zijn, kan er
(nog) van een automatisch fonologisch (verkortings)proces gesproken worden.
Waar er leksikale konditionering + fonetische onnatuurlijkheid in het spel is, moet
duidelijk voor een polyleksikale verantwoording (mét formulering van een
morfo-leksikale regel) geopteerd worden. Het moeilijkst zijn de gevallen van
(gedeeltelijk) grammatische konditionering. Hier kan er eigenlijk geen sprake meer
zijn van een automatisch fonologisch proces, maar evenmin kunnen we ze
gelijkschakelen met de (leksikale) uitzonderingen. We overwegen hier een
monoleksikale voorstelling met formulering van een morfo-fonologische
verkortingsregel.
Schematisch (toegepast op enkele situaties) komt dat neer op het volgende:

3. Situering in een diachroon + diatopisch (Brabants) kader
Hierboven hebben we gezien dat, op enkele uitzonderingen na, de vokaalverkorting
in het Hofstaads een fonetisch natuurlijke overgang is: de lange/gespannen vokalen
worden in een bepaalde kontekst vervangen door hun kort/ongespannen ekwivalent.
15
Als we echter het hele (Zuid-)Brabantse gebied overschouwen, dan moeten we al
vlug kon-
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stateren dat de Hofstaadse situatie veeleer uitzondering dan regel is. Bijna overal
treffen we nl. een onnatuurlijke verhouding aan tussen de/sommige lange vokalen
en hun verkortingsprodukt. Ter illustratie geven we hieronder de vokaalrealisatie in
16
nijpen (V̄) en (hij) nijpt (V̆) in een tiental (Zuid-)Brabantse dialekten:

nijpen
ɛː

(hij) nijpt
ɛ

Turnhout (K237)

æ

ɛ

Brussel (P65)

a ə

ɛ

Antwerpen (K244)

a ɪ

ɛ

Aarschot (P25)

ɑː

ɛ

Mechelen (K330)

ɑ ː

ɛ

Leuven (P88)

ɔ ə

ɛ

Puurs (1268)

ɔ ə

ɛ

Aalst (061)

ɔ ə

ɛ

Kapellen (K221) +
Noorderkempen

i

Hoewel de lange-vokaalrealisaties aanzienlijke verschillen vertonen, is het
verkortingsprodukt overal hetzelfde, nl. ɛ. Hoe is dat te verklaren?
De vokaalverkorting moet zich voorgedaan hebben op een bepaald ogenblik in
de struktuurgeschiedenis van het Brabantse lange-vokalensysteem. Zoals - vrij
toevallig - nu nog in het Hofstaads te zien is, moet die vokaalverkorting een
fonetisch-natuurlijke overgang geweest zijn (d.w.z. vervanging van de lange vokalen
door hun kort ekwivalent). Uit de historische fonologie is echter genoegzaam bekend
dat lange vokalen veel minder stabiel zijn dan korte. Nadat de vokaalverkorting
operationeel geworden was, hebben er zich in de V̄-systemen van (sommige)
Brabantse dialekten blijkbaar nog allerlei omstruktureringen voorgedaan die echter
(cf. nijpen-nijpt) de verkortingsprodukten ongemoeid gelaten hebben. Aldus werd
de vokaalverkorting een fonetisch onnatuurlijker overgang, naarmate er zich in het
17
V̄-systeem latere verschuivingen voordeden .
Deze redenering toepassend op nijpen - nijpt mogen we de zaken (wellicht) als
volgt voorstellen: de vokaalverkorting in nijpt moet in Brabant plaatsgegrepen hebben
toen nijpen overal met ɛ i, ɛ ə of de sekundair gemonoftongeerde ɛː uitgesproken
werd. Later is deze lange vokaal als volgt verder gaan evolueren:
(*ɩ̄ →)

i

{æ. →

{ɛ.

ə

{ɛ:

{ɛ. →

i

{a. →

i

{(ɑ. ) →

{æ.

ə

{æ:

i

{a.

ə

{ɑ.

{ɔ.

{a:

(ɑ:

{(ɔ:)

ə
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Maar wat de latere evolutie van V̄ ook was, zijn verkortingsprodukt bleef ɛ.
Dit betekent echter dat de verkortingsprodukten ons heel wat (kunnen) leren over
19
de evoluties in het V̄-systeem van de Brabantse dialekten In dat perspektief wordt
het natuurlijk interessant de evolutie van de Brabantse V̄-systemen even te
heranalyseren. Volgens TAELDEMAN (1978: 21-24) moet ‘het’ Brabantse V̄-systeem
er na de diftongering van Mnl. ɩ̄/ (en dus in de periode dat de vokaalverkorting
operationeel werd) er als volgt uitgezien hebben:
ə

*ɩ̄ (heten)

*

*ï (gieten)

*

(zoeken)

*ē (breken)

*ø̄ (neuken)

ə

20

(lopen)

*ū (roepen)
*ō (stoken)

*ɛ̄ (vreten)
i

y

*ɛ (nijpen)

*œ (kruipen)
*ɔ̄ (maken)

In de logische veronderstelling (cf. hierboven) dat de vokaalverkorting aanvankelijk
een fonetisch natuurlijk proces was, zou hierbij het volgende verkorte-vokaalsysteem
moeten aansluiten:
(*ɩ̄ →)

}i

(evt. *

(*ɩ̄ →)

}

(*

(*ē →)

I

(*ø̄ →)

(*ɛ̄ →)

}ɛ

(*œ →)

i

}ɛ

ə

(*ɛ →)

→) } y

ə

→)

y

}

œ

(*ū →)

}u

(*ū →)

}

(*ō →)

o

(*ɔ̄ →)

ɔ

ə

Afgezien van een mogelijke samensmelting van ʌ met œ en van o met ɔ, is dit
inderdaad ook het systeem dat we overal in grote lijnen aantreffen. Van de tien
onderzochte typedialekten (Hofstade, Kapellen, Turnhout, Brussel, Antwerpen,
Aarschot, Mechelen, Leuven, Puurs, Aalst) zijn er zelfs de helft (nl. Hofstade,
Kapellen, Turnhout, Antwerpen en Leuven) waar dat verkortingssysteem
21
uitzonderingsloos van kracht is. We illustreren dat even voor het Antwerps :
i

{(<*ɩ̄ )

: bv. hij it (heet)

i

{ (<*ɩ̄)

: bv. hij git (giet)

ə
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ɪ

(< * ē)

: bv. hij brɪkt (breekt)

ɛ

{ (<*ɛ̄)

: bv. hij frɛt (vreet)

ɛ

{ (<*ɛ )

i

: bv. hij nɛpt (nijpt)

y

{ (<*

œ

{ (<*ø̄)

œ

{ (<*œ )

u

{ (<*ū )

: bv. hij lupt (loopt)

u

{ (<*ū)

: bv. hij rupt (roept)

ɔ

{ (<*ō)

: bv. hij stɔkt (stookt)

ɔ

{ (<*ɔ̄)

: bv. hij mɔkt (maakt)

)

y

ə

: bv. hij zykt (zoekt)
: bv. hij nœkt (neukt)
: bv. hij krœpt (kruipt)

Slechts in een paar opzichten wordt er in sommige (Brabantse) dialekten van dit
verkorte-vokaalsysteem afgeweken.
ə

- Allereerst is er het vrij bizarre verkortingsbeeld van Middelbrab. ū (uit Wgm. au).
Onverkort verschijnt deze vokaal in de huidige (Zuid-) Brabantse dialekten als
volgt:
(1)

u( ) ə

: overal behalve

(2)

uː

: in het Mechels (K330)

(3)

y ə

: in een zuidwestelijk gebiedje (het
Pajottenland en de zuidelijke
Denderstreek), dat aansluit bij een
groot Oostvlaams y ə-gebied.

(4)

yː

: in de Brusselse agglomeratie.

In gebieden (1) en (2) zou men als verkortingsvokaal u verwachten, in (3) en (4)
echter y. Maar kaart 1 (lopen/hij loopt) spreidt een heel ander verkortingsbeeld
tentoon, althans wat gebieden (1) en (2) betreft. Daar komt de verwachte u slechts
in een drietal gebiedjes vrij gekoncentreerd voor: (het grootste deel van) de
Antwerpse agglomeratie, de streek ten oosten van Brussel en ook het zuidoosten
van Brabant. Overigens echter is in het lu( ) əpə-gebied de verkorte vokaal altijd
palataal: y (vooral in het zuiden), œ (vooral in Antwerpen) of ɛ (in het Aalsterse
22
ontrondingsgebied) .
Deze op het eerste gezicht erg mysterieuze palatalisering met haar bijzonder
grillig verloop verdient een uitvoerige behandeling, o.a. in het licht van wat GOOSSENS
(1962) al over de evolutie van Wgm. au (met en zonder umlautsfaktor) geschreven
heeft. Wij hebben de indruk dat de verkortingsprodukten wel eens aanleiding zouden
kunnen geven tot een heel nieuwe visie op de ontwikkeling van de lange
achtervokalen
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23

in Brabant , een onderwerp dat we wegens z'n uitvoerigheid naar een andere
bijdrage moeten verwijzen.
- In tweede instantie vertoont de verkorte vokaal vóór (onderliggend) alveolaire
kluster in sommige dialekten een erg afwijkend timbre:
Mnl. ɩ̄:
normaal ɛ

24

Aalst :

: bv.

(nijpen/nijpt)

nɔ

pən / nɛpt

bv.

bɔ

tn

: bv.

na

pə / nɛpt

(nijpen/nijpt)

ba

tə / bɛt

(bijten/bijt)

+ alveolaire kluster: ɑ

26

Brussel :

normaal ɛ

25

/ bɑṭ

(bijten/bijt)

+ alv. kluster: ɛ/a
bv.

sXa
27

Aarschot :

normaal ɛ

: bv.

nə / sXaṇṭ (schijnen/schijnt)

nɑːpə / nɛpt

(nijpen/nijpt)

bɑːtə / bɛt

(bijten/bijt)

gɑːt / gɑçə

(geit/geitje)

+ alv. kluster: ɛ/ɑ
bv.

Mnl.

:
normaal ɛ (door ontronding uit œ)

24

Aalst :

bv.

kr

pən / krɛpt (kruipen/kruipt)

bv.

fl

tn

: bv.

kr

pə / krœpt (kruipen/kruipt)

bv.

sn

t / snɔçə

: bv.

mu ːkə / mɔkt

(maken/maakt)

lu ːtə / lɔṭ

(laten/laat)

u ːlə / œlt

(halen/haalt)

: bv.

mœːkə / mɔkt

(maken/maakt)

bv.

œːlə / œlt

(halen/haalt)

: bv.

maːkə / mɔkt

(maken/maakt)

+ alv. kluster: ɔ

26

Brussel :

normaal œ

/ flɔṭ

(fluiten/fluit)

+ alv. kluster ɔ:
(snuit/snuitje)

Mnl. ɑ̄:
26

Brussel :

normaal ɔ

+ alv. kluster ɔ/œ
bv.

27

Aarschot :

normaal ɔ
+ alv. kluster œ:

28

Puurs :

normaal ɔ
+ alv. kluster œ:
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Mechelen :

normaal ɔ

bv.

laːtə / lœt

(laten/laat)

: bv.

maːkə / mɔkt

(maken/maakt)

bv.

laːtə / lœt

(laten/laat)

+ alv. kluster œ:

Taal en Tongval. Jaargang 37

153
Visueel kunnen we dit afwijkend timbre vóór (onderliggend) alveolaire kluster als
volgt voorstellen:

Globaal mogen we dus stellen dat (halfopen) palatale verkortingsvokalen hun palataal
karakter verloren en dat (halfopen) velaire verkortingsvokalen gedevelariseerd
werden vóór een (onderliggend) alveolaire kluster.
Ter verklaring hiervan zou men in eerste instantie geneigd kunnen zijn te denken
dat de achterliggende lange vokalen (Mnl. ɩ̄/ /ɑ̄) zich vóór alveolaire konsonant
anders ontwikkeld hebben dan vóór andere konsonanten, maar van een dergelijke
positionele opsplitsing is er in de huidige Brabantse dialekten overigens niets te
bespeuren (cf. de tabel + de voorbeelden hierboven). Er moet dus principieel naar
een andere oorzaak uitgekeken worden. Daarbij denken we dan in de eerste plaats
aan sekundaire/latere veranderingen binnen het (ver-)korte-vokalensysteem zelf
onder invloed van de volgende (onderliggend alveolaire) konsonantengroep.
Via een vroegere bijdrage van de eerste ko-auteur (KEYMEULEN, 1983) weten we
dat precies een opeenvolging van twee alveolaire konsonanten in sommige
Westbrabantse dialekten (o.a. het Hofstaads en het Aalsters) de ideale basis vormt
voor mouillering. Verder leert die studie ons dat mouillering niet alleen gepaard gaat
met verkorting, maar soms ook met een grondige verkleuring van de voorafgaande
vokaal. In het Hofstaads komt die verkleuring neer op depalatalisering (en dus
velarisering) van y tot u:
cf.

pyt
by

n

→ puṭṇ

(put - putje)

(→ byṇṭṇ)

→ buṇṭṇ

(boon boontje)

Dat inzicht nu transponerend naar het Aalsters, dat een centrale positie inneemt
in het mouilleringsgebied, zouden we daar hetzelfde fenomeen (nl. depalatalisering)
moeten kunnen konstateren bij alle
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(ver-)korte palatale vokalen met een niet-palataal ekwivalent (d.w.z. de half-open ɛ
met het ekwivalent ɑ en de geronde palatale vokalen y en œ met resp. u en ɔ als
30
ekwivalent) . Uit de tabel van hierboven en uit COLINET (1896) weten we dat dat
inderdaad ook het geval is:
cf.

{
n

pən

{
b

tən

/hij

nɛpt

/hij

( bɛṭ

(nijpen/nijpt)
→)

(bijten/bijt)

bɑṭ

{ ru ɪk n /'t

rykt

{ wu ɪn ː /hij

( wyṇṭ

→)

wuṇṭ

(wonnen/woont)

/hij

( krœpt

→)

krɛpt

(kruipen/kruipt)

/hij

( flœṭ

→)

flɔṭ

(fluiten/fluit)

{
kr

pən

{
fl

tn

(roken/rookt)

Ook in het Brussels, waar de mouillering ofwel nooit zo sterk doorgedrongen is,
ofwel al sterker teruggetreden is, kunnen we - zij het in iets mindere mate - hetzelfde
fenomeen konstateren:
cf.

na

/hij

pə

nɛpt

(nijpen/nijpt)

/hij

bɛt

(bijten/bijt)

/'t

( sXɛṇṭ

/hij

krœpt

naast/tegenover:
{ ba
{
sXa

{
kr
{ sn

tə

→)

sXaṇṭ

(schijnen/schijnt)

nə

(kruipen/kruipt)

pə
t /

( snœçə

→)

snɔçə

(snuit/snuitje)

Helemaal in die lijn liggen ook een paar afwijkende verkortingsprodukten in het
Aarschots, dat overigens geen mouillering (meer?) kent:
cf.

nɑːpə

/hij

nɛpt

(nijpen/nijpt)

(bijten/bijt)

naast/tegenover:
bɑːtə

/hij

bɛt

gɑːt

/

( gɛçə

→)

31

gɑçə

(geit/geitje)

In het algemeen wijzen deze afwijkende verkortingsprodukten toch wel in de al
gesuggereerde richting: ze zijn het gevolg van sekundaire ontwikkelingen binnen
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het (ver-)korte-vokalensysteem, die zich voordoen/voordeden vóór een gemouilleerde
32
(oorspronkelijk alveolaire) kluster .
Hiermee is echter nog geen verklaring ontworpen voor het afwijkende
verkortingsvokalisme van oude *ɑ̄ vóór alveolaire kluster in de dialekten van Brussel,
Puurs, Mechelen en Aarschot, waar in plaats van de normaal te verwachten ɔ (bv.
hij mɔkt = maakt) het palatale ekwivalent œ verschijnt (bv. hij lœt = laat). Hier lijkt
de hierboven gesuggereerde ver-
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klaring (nl. verkleuring door de volgende gemouilleerde kluster) niet op te gaan,
want daarnet is gebleken dat die verkleuring neerkomt op depalatalisering. Ditmaal
worden we echter met precies de tegenovergestelde verkleuring, nl. palatalisering
(ɔ → œ), gekonfronteerd.
Voor een hypotese hierover moeten we even uitweiden over het verkortingsprodukt
van oude *ɑ̄ in de (Zuid-)Brabantse dialekten. Doorgaans is dat produkt een velaire
ɔ, maar vóór (onderliggend) alveolaire kluster verschijnt vaak œ. In
monomorfematische sekwenties is dat zelfs op ruimere schaal het geval dan in
bimorfematische. Als voorbeeld kan hier het Antwerps dienen: in bimorfematische
sekwenties verschijnt steeds ɔ (bv. hij lɔt = laat), maar monomorfematische woorden
vertonen geregeld œ:
bv.

plœts

=

plaats

œstəX

=

haastig

plœstər

=

plaaster (gips).

Schijnbaar is er geen enkele faktor die deze palatalisatie kan verklaren: een
kombinatie van ɔ met een alveolaire kluster is in dialekten als het Antwerps best
mogelijk:
cf.

kɔst

=

kost

pɔst

=

post

bɔtsə

=

botsen

rɔts

=

rots

Waar komt die œ (uit ɔ < ɔː < *ɑ̄) dan vandaan? Een antwoord hierop lijkt ons de
realisatie van plaats te kunnen bieden. Volgens zelf ingewonnen gegevens wordt
binnen het Aalsters-Brusselse mouilleringsgebied plɔʃ gezegd, maar in een brede
gordel daarrond (o.a. Leuven, Aarschot, Mechelen, Antwerpen, Puurs) komt
overwegend de uitspraak plœts voor. Aan de westelijke periferie van het
mouilleringsgebied troffen we echter ook plœṭʃ aan (o.a. te Vlierzele (O49) en Herzele
(O133)). Vooral die laatste vorm is erg kruciaal en leidt ons tot het volgende
vermoeden:
(a)

Aanvankelijk werd (*ɑ̄ → ɔː →) ɔ vóór
gepalataliseerde/gemouilleerde kluster gepalataliseerd
tot œ. Dit betekent dat in het mouilleringsgebied de
33
volgende polariteitsregel van toepassing geweest
moet zijn:
œ→ɔ

} vóór
palatale
kluster

œ←ɔ

}
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(b)

Het mouilleringsgebied is in de laatste eeuwen duidelijk aan
regressie toe.
- In de gordel waar de mouillering verdween (cf. Leuven, Aarschot,
Mechelen, Antwerpen, enz.), is de œ nog een sporadische getuige
van dat proces.
- In het Aalsters-Brusselse epicentrum is de polariteitsregel
achteraf opgeheven ten voordele van de richting œ → ɔ. Dus
(Aalsters):

-

*plɑ̄ts → plɔ̄ts

→ plɔṭʃ

→ plœ(ṭ)ʃ

→ plɔʃ

*dœ̄ts (Duits)

→ dœṭʃ

→ dɔʃ

= dɔʃ

[+ polair]

[- polair]

In de westelijke periferie (o.a. Vlierzele en Herzele), waar de
mouillering nog wel aanwezig is maar nooit tot het uiterste gewerkt
heeft, heeft de re-velarisering van (plɔṭʃ →) plœṭʃ niet meer
plaatsgegrepen.

Met deze mening, nl. dat (verkorte) œ uit (verkorte) ɔ kausaal samenhangt met
(vroegere) mouillering, staan wij niet alleen. PAUWELS (1958: 217) ziet in Aarschotse
vormen als hij lœt (laat), plœts (plaats), enz. zondermeer bewijzen van vroegere
palatalisering. In haar studie over leenwoorden met Franse l mouillé en n mouillé
schrijft TAVERNIER (1970: 96) het œ-vokalisme in vele Brabantse dialekten (bv.
madœlə = medaille, trœlə = tralie in Leuven, Aarschot, Mechelen, enz.) eveneens
toe aan het (oorspronkelijk) palatale konsonantisme.
Hiermee hebben we een samenhangende verklaring ontworpen voor het feit dat
in vele (Zuid-)Brabantse dialekten het verkortingsprodukt vóór (onderliggend)
alveolaire kluster een afwijkend, fonetisch minder ‘natuurlijk’ karakter vertoont. Die
afwijkingen, die we hieronder nog even visualiseren:
(*ɛ̄ →)

ɛ→a

(bv. geit/geitje)

(*œ̄ →)

œ→ɔ

(bv. fluiten/fluit)

(*ɔ →)

ɔ→œ

(bv. laten/laat)
(bv. plaats)

hebben we nl. toegeschreven aan latere/sekundaire veranderingen binnen het
(ver)korte-vokalensysteem zelf onder invloed van de (aanvankelijk) gepalataliseerde
kononantengroep die volgt.
Overigens echter ziet het Brabantse (ver)korte-vokalensysteem eruit zoals we
het op p. 149 geschetst hebben. Daar is ook gebleken dat het een optimale
natuurlijke verwantschap vertoonde met het lange-vokalensysteem dat vigeerde in
de periode dat de vokaalverkorting (= een fonetisch natuurlijk proces) operationeel
werd.
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Voor het gemak herhalen we nog even beide schema's van p. 170:
(a)
ə

ə

*ɩ̄ (heten)

*ū (lopen)

*ɩ̄ (gieten)

*

(zoeken)

*ē (breken)

*ø̄ (neuken)

*ū (roepen)
*ū (stoken)

*ɛ̄ (vreten)
(nijpen)

*ɛ

y

*œ (kruipen)
*ɔ̄ (maken)

(b)
ə

(*ɩ̄ →)

}i

(*ɩ̄ →)

(*
(*

→)

}y

(*ū →)

}u

→)

}

(*ū →)

}

(*ō →)

o

(*ɔ̄ →)

ɔ

ə

(*ē →)

I

(*ø̄ →)

(*ɛ̄ →)

}ɛ

(*œ →)

i

}ɛ

(*ɛ →)

y

œ

ə

In het licht van het intrinsieke verband tussen (a) en (b) dringt er zich een
interessante tweeledige vraag op m.b.t. de evolutie van het Brabantse vokalisme:
- Wat is de relatieve chronologie van de (Zuid-)Brabantse vokaalverkorting?
- Wat is de relatieve chronologie van de veranderingen in de (Zuid-) Brabantse
lange-vokaalsystemen?

A. Relatieve chronologie van de Brabantse vokaalverkorting
De vokaalverkorting moet duidelijk gesitueerd worden in de tijd dat het
lange-vokalensysteem de onder (a) geschetste vorm aangenomen had. Nu zal dat
wel niet voor alle Brabantse dialekten op hetzelfde tijdstip gebeurd zijn, maar we
kunnen toch een relatieve terminus post en ante quem bepalen.
Allereerst moet de vokaalverkorting zich doorgezet hebben na de diftongering
van Mnl. ɩ̄/ en vòòr deze diftongen een open stadium (resp. a i en ɔ
) bereikt
hadden. Voor Antwerpen bijvoorbeeld moeten we het verkortingsproces (nl. ɛ i →
ɛ en œ i → œ) dan situeren tussen
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de 15de eeuw, toen vermoedelijk de diftongering intrad (zie VANGASSEN, 1954, o.a.
p. 102: leyzaet = lijnzaad), en het einde van de 16de eeuw, want blijkens BREDERO's
Spaansche Brabander (1618) werd Mnl. ɩ̄ er toen al als een open diftong
uitgesproken: bv. sayn = zijn, rayck = rijk, gelayck = gelijk in de taal van Jerolimo.
Vokaalverkorting moet zich ook voorgedaan hebben nadat Mnl. ɑ̄ gevelariseerd
was tot ɔː. VAN LOEY (1976: 34) citeert Brabantse velariseringen uit de 15de eeuw
34
en zelfs een gevelariseerde + verkorte vorm uit 1390 (Mechelen: dat moct = maakt) .
Dat alles bij elkaar leggend en rekening houdend met plaatselijke verschillen
mogen we de Brabantse vokaalverkorting in de late middeleeuwen (tussen 1350
en 1550) situeren.

B. Relatieve chronologie van een aantal veranderingen in het Brabantse
lange-vokalensysteem
Op haar beurt leert de vokaalverkorting ons het een en ander over sommige
omstruktureringen in het lange-vokalensysteem.

(B.a) De diftongen ei (bijten/geit) en ui (kruipen):
Blijkbaar na de vokaalverkorting (dus in de post-middeleeuwse periode) hebben die
zich in vele Zuidbrabantse dialekten verder ontwikkeld tot open diftongen of open
(sekundaire) monoftongen (cf. de voorbeelden op p. 148 en het schema op p. 149).
Ter illustratie nemen we het Antwerps:
Vroegmnl.

15de E.

later

ni pen (nijpen)

kry pen (kruipen)

↓

↓

ɛ i

œ i → vokaalverkorting

↓

↓

a i

ɔ i

(cf. Bredero)

(B.b) De gesloten monoftongen ie (diep), uu (zoet) en oe (roepen):
In de drie Zuidwestbrabantse steden Brussel, Mechelen en (in iets mindere mate)
Antwerpen zijn deze vokalen thans verwijd tot resp. ee, eu en oo, maar aangezien
hun verkortingsprodukt gesloten is (resp. i, y en u), mogen we deze verwijding
35
post-middeleeuws noemen. We illustreren dit voor het Brussels:

15de E.

gieten/hij giet

zoeken/hij zoekt

roepen/hij roept

giːtə git

zyːkə zykt

ruːpə rupt

↓

↓

↓
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later

geːtə git

zøːkə zykt

roːpə rupt
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Deze verwijding maakt deel uit van een hele ‘chaîne de traction’ in de drie genoemde
dialekten:
ə

cf. Brussel: ɩ̄ →

ɩ̄ (bv. heet) nadat:
ɩ̄ → ē (bv. gieten) nadat:
ē→
i
e
(bv.
eten)

Bijgevolg mogen we deze hele ‘zuigbeweging’ als een post-middeleeuws stedelijk
fenomeen in Zuid-West-Brabant beschouwen.
(B.c) De verdere evolutie van ɔː (uit Mnl. ɑ̄):

Nadat de vokaalverkorting in werking getreden was, onderging ɔ: nog twee soorten
van wijzigingen in sommige (Zuidwest-) Brabantse dialekten. Met VAN LOEY (1933
en 1961) schetsen we die als volgt:

Evolutie (a) zette zich geheel of gedeeltelijk door in de dialekten van Mechelen (bv.
maːkə = maken) en Klein-Brabant (bv. maːkə in Puurs (I 268) maar mœːkə in
Londerzeel (I 275)).
Evolutie (b) deed zich voor in de Brusselse agglomeratie, in het Pajottenland, en
ook enigszins in Leuven. Aangezien echter in al die dialekten de verkortingsvokaal
ŏ (gebleven) is, mogen we aannemen dat die verdere lange-vokaalevoluties weer
van post-middeleeuwse datum zijn.
Ter vergelijking (telkens voor maken/hij maakt):
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De evoluties onder (B.b) en (B.c) hebben voor het Brussels aanleiding gegeven tot
een heel merkwaardige polariteitsregel:
*uː

werd

oː

(bv. roepen)

*oː

werd

uː

(bv. rapen)

Deze regel valt moeilijk te rijmen met het traditionele koncept van de ‘phonological
space’: hoe konden /ū/ en /ō/ elkaar ‘passeren’ zonder samenval of interferentie?
Het is precies deze regel die ZONNEVELD (1976) heel scherpzinnig opgediept heeft
als (hoogst zeldzaam) voorbeeld van een niet-morfoleksikale polariteitsregel. Wij
onderschrijven zijn analyse ten volle, behalve op het punt waar hij die regel nog een
synchroon karakter lijkt toe te kennen. Wegens de ‘verkorte’ vormen upt (roept)
en ɔpt (raapt) gaat hij (synchroon) uit van de onderliggende vormen /ru:pə/ (roepen)
en /ro:pə/ (rapen). Nadat daarop de (puur fonologische) verkortingsregel ingewerkt
heeft, transponeert de (synchrone) polariteitsregel onderliggende /u:/ tot oː en
36
onderliggende /o:/ tot uː . Hiermee promoveert hij echter een stuk
struktuurgeschiedenis van het Brusselse vokalisme tot synchrone realiteit. Dat lijkt
ons niet gemotiveerd: de door hem geponeerde onderliggende vormen /ru:pə/
(roepen) en /ro:pə/ (rapen) hebben voor de gemiddelde Brusselssprekende van
vandaag geen psychische realiteit meer. Dat roepen in de verkorte vorm nog u heeft
en rapen nog ɔ, kan o.i. geen (synchroon) argument meer zijn voor het poneren van
resp. /u:/ en /o:/ in de onverkorte vorm, want dat zou bijvoorbeeld impliceren dat de
(Brusselse) alternantie k ɔ
pə/k œpt (kruipen/kruipt) nog uit een synchrone
onderliggende vorm /krœ:pə/ afgeleid moet worden, terwijl hij in onze ogen alleen
een historische realiteit is.
De fout die hier gemaakt wordt, vloeit o.i. voort uit de neiging om de
Brabantse/Brusselse vokaalverkorting nog als een natuurlijk fonetisch proces te
beschouwen (waarbij lange vokalen door een zo natuurlijk mogelijk kort korrelaat
vervangen worden). Hierboven hebben wij echter aangetoond dat:
(1) dat oorspronkelijk (historisch) inderdaad wel het geval was;
(2) latere omstruktureringen in het lange-vokaalsysteem37 deze fonetische
natuurlijkheid doorbroken (kunnen) hebben;
(3) het daardoor vrij toevallig is als de vokaalverkorting in de (Zuid-) Brabantse
dialekten nog een natuurlijk fonetisch proces is.
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Terugkerend naar ons uitgangspunt, het Hofstaads, kunnen we konkluderen dat dit
nogal perifere Brabantse dialekt a.h.w. ‘ontsnapt’ is aan post-middeleeuwse
omstruktureringen in het lange-vokalensysteem. Door die historische ‘toevalligheid’
heeft de vokaalverkorting daar nog een hoge fonetische natuurlijkheid, zodat de
verkortingsregel daar nog een sterk fonologisch (zie 2.3.) karakter heeft. In vele
andere Brabantse dialekten echter (o.a. het Brussels) is hij door historisch ‘toevallige’
lange-vokaalverschuivingen afgegleden in de morfoleksikale richting. Vooral door
zijn grote(re) fonetische onnatuurlijkheid houdt hij daar ergens het midden tussen
een puur fonologische regel (bv. voor assimilatie van stem) en een echte
morfoleksikale regel (bv. voor de vorming van het preteritum van sterke
werkwoorden).
Lut KEYMEULEN

Johan TAELDEMAN

Wet. medewerker

Bevoegdverklaard

Sem. Nedl. Taalkunde

Navorser N.F.W.O.

R.U. Gent
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Eindnoten:
3 ± wijst op leksikale konditionering.
4 Voor de voorwaarden van de vokaalverkorting in deze omgeving: zie 1.2.1.6.
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5 BLOOMFIELD (1935: 274) spreekt in zulke gevallen van vormen die de taalgebruiker enkel juist
kan hanteren wanneer hij ze eerder van een andere spreker gehoord heeft. Die vormen moeten
geleerd worden.
6 Zie o.a. ANDERSON (1974), HOOPER (1976), LINELL (1979), BOOIJ (1981a) en (1981b).
7 Dit probleem kan ‘opgelost’ worden door een erg abstrakte ingreep, zoals het toevoegen van
een temavokaal -ə (TROMMELEN-ZONNEVELD, 1979: 117) of een uitgang -ə (SWIGGERS, 1985),
die dan weer door een latere regel weggewerkt wordt.
8 Dit verschijnsel is uitvoerig behandeld in ZONNEVELD (1978) en PRęDOTA (1980).
9 Hiermee zijn we, wat de erfwoordenschat betreft, een andere mening toegedaan dan GOOSSENS
(1981), die overigens zeer terecht de aandacht vestigt op het feit dat bij sommige types van
leenwoorden (bv. neutron-neutronen, kondensator-kondensatoren) vokaalrekking produktief is.
10 Zie o.a. BOOIJ (1981a, 156-159).
11 Diezelfde idee vinden we ook bij BOOIJ (1981a: 133) verwoord: ‘... terwijl er in feite een glijdende
schaal is voor wat betreft de mate van niet-fonetische conditionering en de mate van produktiviteit
van een regel’.
12 De alternanties y.ə/u (bv. by.ən/buṇṭṇ) = boon/boontje) en y:/u (bv. ty:tn / tuṇ = tuiten/(het)

tuit) worden hier echter niet meegerekend omdat de overgang palataal → velair niet samenhangt
met de vokaalverkorting maar met het voorkomen van een uu-achtige vokaal vóór een
gemouilleerde konsonant (cf. ook pyt/puṇn = put/putje). Zie ook verderop onder (3.).
13 Weliswaar ook telkens vóór gemouilleerde konsonant(en), maar in plaats van de normaal te
ə

ə

verwachten (y. → y →) u (bv. by. n/buṇṭṇ = boon/boontje) verschijnt hier de opener o.
14 Historisch is stretje waarschijnlijk als volgt te verklaren: str .ət ~ strɔ̆tje → strœtje → (ontronding)
strɛtje.
15 In dit hoofdstuk komt de nadruk te liggen op de Zuidbrabantse dialekten (Antwerpen +
Vlaams-Brabant + de Oostvlaamse Denderstreek), maar vokaalverkorting komt evenzeer in
Noord-Brabant voor (zie o.a. DE BONT: 1962). Tegenover de Oostvlaamse dialekten is ons
(Zuid-)Brabantse gebied in het noorden lineair afgrensbaar (nl. via de Beneden-Schelde), maar
in het zuiden is de overgang minder abrupt. Globaal kunnen we stellen dat het Brabantse gebied
daar tot enkele kilometer ten westen van de Dender reikt. Hofstade (059) en ook het westelijk
aanpalende Lede (046) behoren er nog net toe.
16 In het Noorden meestal met anlautende k: knijpen.
17 In feite zou deze konstatering - en vooral het feit dat de verkortingsprodukten niet mee verschoven
- wel eens een diachroon argument kunnen zijn voor een morfo-leksikale benadering van de
Brabantse vokaalverkorting in het algemeen. Uit die fiksering van het verkortingsprodukt kan nl.
veeleer een mentale onafhankelijkheid van de vorm met vokaalverkorting dan een (automatisch)
kausaal-fonologisch verband met de onverkorte vorm afgeleid worden!
18 De vormen tussen haakjes zijn niet geattesteerd in de huidige (Zuid-) Brabantse dialekten.
19 Net zoals bv. in het Engels de vokaalverkorting (bv. to cri:p/crɛpt) ons heel veel leert over de
Great Vowel Shift.
20 Misschien moet hier voor zuidwestelijk Brabant (het Brusselse + Pajottenland + een deel van
ə

de Denderstreek) al /

/ ingevuld worden. De huidige dialekten van die streek hebben immers
ə

21
22
23
24
25
26
27
24
26
26
27
28
29
30
31

een palatale vokaal (y( ). of y:); zie verder.
Zie SMOUT (1905).
Aalst zelf heeft echter y!
Meer bepaald in het licht van de umlautwerking.
Zie COLINET (1896).
VENNEMAN (1956: 36) signaleert daarnaast een jongere æ-realisatie.
Zie MAZEREEL (1931).
Zie PAUWELS (1958).
Zie COLINET (1896).
Zie MAZEREEL (1931).
Zie MAZEREEL (1931).
Zie PAUWELS (1958).
Zie VAN BORM (1980).
Eigen enquête.
Fonetisch-historisch zou dat neerkomen op het spiegelbeeld van i-umlaut!
Tegenover deze suggestie dat de ɑ-relikten resulteren uit verkleuring als konkomitant verschijnsel
bij (vroegere) mouillering, stelt PAUWELS (1958: 58) dat deze ɑ een recent verkortingsprodukt is
i

i

van ɑ. (uit vroegere ɛ. ). Hiermee verklaart PAUWELS echter niet (a) waarom die ɑ nooit vóór
niet-mouilleerbare kluster verschijnt en (b) waarom ɑ steeds vóór palatale ç (dus in diminutieven)
voorkomt.
32 De verkleuring van de voorafgaande vokaal zal samen met nog andere aspekten van de
mouillering behandeld worden in het doktoraal proefschrift van de eerste ko-auteur.
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33 Zie ZONNEVELD (1976) voor een verdere precisering van dit begrip.
34 Die velarisering is in Brabant duidelijk ouder dan in West-Vlaanderen, waar dat proces nu zelfs
nog niet vooltooid is: Brugge en de Westhoek hebben nu nog aa vóór labiaal of velair (zie hierover
DAAN (1968), DEBRABANDERE (1972) en LIPS (1985)).Vandaar dat in West-Vlaanderen de verkorte
vokaal niet ɔ maar ɑ is (bv. hij makt). Zie in dit verband DEVOS-TAELDEMAN (1974)
35 VAN LOEY (1933: 315) situeert het begin van deze evolutie al in het Brussels van de 15de eeuw.
Zijn bewijsplaatsen dateren echter van een paar eeuwen later.
36 Cf. ‘... Onderliggend /ru:pə/ moet ro:pə worden’ (ZONNEVELD: 1976, 479).
37 Lange-vokaalsystemen zijn nu eenmaal minder stabiel dan korte-vokaal-systemen.
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‘Kommie uit Rotterdam dan?’
(1)
Enkele aspecten van het Rotterdams
1. Inleiding
Om vat te krijgen op een ingewikkeld stadsdialekt als het Rotterdams, maakte ik
gebruik van de in de zestiger jaren door Labov ontwikkelde methode van
sociolinguistisch onderzoek. Hierbij mag een taalkundige niet alleen uitgaan van
zijn eigen intuïties. Om een goede beschrijving te geven van taalvariatie en
taalverandering moet hij zijn gegevens halen uit de taal zoals die dagelijks in de
gemeenschap wordt gebruikt. De sociolinguist kan bijvoorbeeld bekijken hoe een
bepaalde taalvariabele door verschillende groepen mensen wordt gerealiseerd.
Verschil in gebruik kan afhankelijk zijn van de sociale klasse, leeftijd en sekse van
de sprekers. Ook het meer of minder formeel zijn van de situatie kan een belangrijke
rol spelen. Labov (1966) deed uitgebreid onderzoek in New York en Trudgill (1974)
deed dit in het Engelse Norwich. In Nederland is o.a. in Den Haag (Elias 1977)
dergelijk onderzoek verricht.
Bij mijn onderzoek in Rotterdam interviewde ik vrouwen van verschillende leeftijden
uit het Rotterdamse Crooswijk. Ik was benieuwd of de uitspraak van de klanken (ei)
en (oo) en de reductie van de slot-t verband hield met leeftijd en spreekstijl. Ook
was ik geïnteresseerd in de mening van mijn informanten over het Rotterdams.
De uitkomsten van mijn onderzoek kunnen misschien iets zeggen over het
functioneren en het veranderen van het Rotterdams. Ik verwachtte geen patronen
te ontdekken die afwijken van bijvoorbeeld die in New York of Den Haag. Ik
verwachtte een regelmatige stijlverschuiving: naarmate de situatie formeler wordt,
gebruikt men meer de standaardvorm. Het taalgebruik van jongeren en ouderen
zou meer afwijken van de standaard dan dat van de middengroep: zij zijn minder
(korter of niet meer) betrokken bij het arbeidsproces en trekken zich minder aan
van de normen voor het taalgebruik dan de middengroep (Chambers en Trudgill
1980, p. 92). Bij de jongste groep was ik benieuwd naar de invloed van het onderwijs
op het taalgebruik.
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2. Rotterdams
Dialektologen hebben zich weinig bezig gehouden met grote stadsdialekten. Deze
taalvariëteiten werden zowel door de sprekers als taalkundigen niet als dialekt
gezien. Daarnaast heeft het stadsdialekt een laag prestige, het wordt voornamelijk
gesproken door arbeiders, terwijl de regionale dialekten veel minder aan stand
gebonden zijn.
Rotterdams wordt ook buiten Rotterdam in Nederland herkend. Vaak wordt de
uitspraak gestigmatiseerd in een zinnetje als: ‘Kommie uit Rotterdam, dan?’
Rotterdam wordt vaak gezien als een ongezellige, wanstaltige steenwoestijn zonder
cultuur, met zakelijke, hardwerkende inwoners. De taal lijkt het lot van de stad te
delen, ze wordt gezien als onbeschaafd en ruw en er wordt ook weinig aandacht
aan besteed. Ook Rotterdammers beoordelen hun eigen omgangstaal negatief en
doen dit waarschijnlijk alleen op sociale gronden. Uit een onderzoek naar taalattitudes
in Antwerpen en Rotterdam (Deprez 1979) blijkt dat Rotterdammers hun taal even
negatief beoordelen als b.v. het plattelandsdialekt van Krommeniedijk, terwijl
Antwerpenaren het Rotterdams even gunstig beoordelen als het ABN en het
Nederlandslimburgs; zij hebben dus geen inzicht in de vooral sociale variatie binnen
de Randstedelijke omgangstaal. Rotterdammers hebben dit wel en stellen veel
strengere eisen.
Meestal wordt het Rotterdams sociaal gedefinieerd: Het is de taal van de laagste
klasse (arbeidersklasse) en dan waarschijnlijk nog alleen in formele omstandigheden
(Rogier 1937; RND 11, K5 p. 148). Mijns inziens spreken echter niet alleen arbeiders
Rotterdams, ook andere Rotterdammers spreken meer of minder Rotterdams; er is
sprake van een continuüm dat afhankelijk is van sociale klasse, spreekstijl, leeftijd
en sekse.
Als je Rotterdammers vraagt, waar het meest Rotterdams gesproken wordt,
noemen ze vaak Crooswijk. Als iemand zich niet ‘passend’ gedraagt of plat spreekt,
wordt er vaak schertsend gevraagd of hij soms uit de Rubroekstraat komt, een
(beruchte) straat in de wijk. Deze wijk op de rechter Maasoever, grenst aan het
centrum en wordt verder begrensd door het Oude Noorden, Kralingen en de Kralingse
Plas. Het is een typische arbeiderswijk met goedkope huizen gebouwd in een periode
van snelle bevolkingsgroei rond 1900. Na de tweede wereldoorlog verviel de wijk.
Een deel van de oorspronkelijke bevolking trok weg en de leeggekomen plaatsen
werden aangevuld door buitenlanders, studenten en andere jongeren met een laag
inkomen. In de
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jaren '70 startte de gemeente Rotterdam echter met een ingrijpende renovatie van
de wijk. Er kwamen (en komen) nieuwe woningen, die ex-Crooswijkers met voorrang
toegewezen krijgen. Wellicht typerend voor de wijk zijn de banden met de bokssport:
de boksschool van Theo Huizenaar is er ontstaan, er is een bloeiende boksvereniging
en de legendarische bokser Bep van Klaveren is er geboren en opgegroeid.
Over het Rotterdams is niet veel geschreven. Winkler (1874) liet De gelijkenis
van de verloren zoon in het Rotterdams vertalen en er is een opname voor Rotterdam
in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND 11). Een meer uitgebreide
beschrijving van het Rotterdams is gegeven door Rogier (1937). Deze geeft o.a.
een min of meer fonetische transcriptie, met uitgebreide aantekeningen, van een
door een ‘Rotterdams volksmeisje’ gemaakt opstel. De Wilde-van Buul (1943) geeft
de gebruiksmogelijkheden van -ie als persoonlijk voornaamwoord in het Rotterdams.
De meest recente studie is het boekje: Wat zeggie? Azzie val dan leggie! door Jan
Oudenaarden (1984). Hierin worden enkele verschijnselen van het Rotterdams en
eerdere literatuur in en over het Rotterdams besproken.

3. Opzet onderzoek
Om aan het benodigde materiaal te komen, besloot ik een aantal informanten een
interview af te nemen met behulp van een cassetterecorder.
Ik koos voor vrouwelijke informanten, uit het eerder genoemde Crooswijk. Naast
de lokatie en sekse heb ik ook de sociaal-ekonomische klasse constant gehouden.
De meeste van mijn informanten hadden alleen lager onderwijs genoten, de jongste
groep daarnaast een vorm van lager beroepsonderwijs. De beroepen die
voorkwamen waren: huisvrouw, bejaardenverzorgster, fabrieksarbeider, naaister,
caféhoudster, werkster, kantoor- en winkelbediende, ‘pedicuurster’ en kassière.
Naar leeftijd differentieerde ik wel. Ik koos drie groepen: een oudste groep van
vrouwen boven de 70, een middengroep van vrouwen tussen de 40 en 50 jaar en
een jongste groep van rond de 20 jaar. Een doel van mijn onderzoek was na te
gaan of er taalverschillen waren tussen de gekozen leeftijdsgroepen. Op grond van
2
eerder onderzoek meende ik aan vijf informanten per groep voldoende te hebben.
Tijdens het interview hoopte ik de informant formeel en minder formeel taalgebruik
te ontlokken. In navolging van Labov onderscheidde ik verschillende spreekstijlen.
Omgangstaal is de minst formele stijl, het
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is stijl waarin de informant bijvoorbeeld ruzie maakt of roddelt. Ook wordt deze stijl
gebruikt bij het spreken over emotionele onderwerpen en als de spreker de luisteraar
3
wil overtuigen . Kenmerken zijn o.a. verandering in toonhoogte en spreektempo.
Het kan moeilijk zijn deze stijl in een interviewsituatie te verkrijgen, de aanwezigheid
van de interviewer zal in veel gevallen formeler taalgebruik veroorzaken.
Als tweede stijl onderscheidde ik ‘formele stijl’, hierbij is de informant zich bewust
van de interviewsituatie, geeft antwoord op vragen en probeert netter te spreken.
4
Om een formelere stijl te verkrijgen liet ik de informant een stukje voorlezen
(leestekst). Een nog formelere stijl ontstond door het voorlezen van woordenlijsten,
waarin de door mij gekozen variabelen waren verwerkt. De eerste lijst bestond uit
losse woorden, de tweede uit minimale paren. De aandacht voor het uitspreken is
bij het lezen van de woordenlijsten groot. De meest formele stijl ontstond bij het
lezen van de minimale paren.
Om iets over de mening omtrent hun eigen taalgebruik en dat van anderen te
weten te komen, heb ik mijn informanten vragen gesteld over het Rotterdams. Uit
het onderzoek van Elias is gebleken dat de meeste informanten het prettig vinden
om over de taal die ze zelf spreken te praten. De onderzoeker verkrijgt informatie
en de informant weet min of meer wat er onderzocht wordt. Ik heb niet gemerkt dat
men hierdoor meer aandacht schonk aan zijn taalgebruik. De verkregen informatie
is niet altijd betrouwbaar, maar kan vergeleken worden met de gegevens uit de rest
van het onderzoek.

4. Variabelen
De klanken (oo), (ei) en (-t) zijn in het Rotterdams variabel, dat wil zeggen weinig
Rotterdammers spreken bijvoorbeeld de (t) in woorden als gezicht en krijgt onder
alle omstandigheden uit, de meesten doen het echter soms wel. In andere delen
van Nederland wordt de (t) in dat soort woorden wel altijd uitgesproken en is daar
dus geen variabele. Fonologische variabelen komen vaker voor dan bijvoorbeeld
syntaktische variabelen en spelen een grotere rol in de sociale waardering. De door
mij gekozen varianten komen in het Rotterdams vaak voor en worden als ‘plat’
beschouwd. Zij zijn gemakkelijk te herkennen. In de eerder genoemde literatuur
over het Rotterdams worden zij ook genoemd.
De reductie van de slot-t is niet specifiek Rotterdams, ze komt ook in andere
Zuidhollandse plaatsen voor (Daan 1965). Ik koos de slot-t in eerste instantie om
wat meer houvast te hebben bij het onderzoek.
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Het is op de band meestal goed te horen of hij wel of niet uitgesproken wordt, zodat
er geen twijfel is met betrekking tot de score. Het was dan ook de eerste variabele
die ik onderzocht. Aan het wel of niet uitspreken kon ik zien of een informant zich
overeenkomstig de eerste verwachtingen gedroeg. Ook gaf het scoren van deze
variabele meer zekerheid omtrent de min of meer intuïtief gekozen delen formeel
en informeel taalgebruik op de band.
5
Uit een vooronderzoekje bleek dat de reductie van de slot-t in het Rotterdams
en het Leids grote overeenkomsten vertoont. Bij een onderzoek in Leiden (De Vries
e.a. 1974) bleek dat de slot-t veel vaker werd gereduceerd na een fricatief of een
occlusief dan na nasalen en liquidae. Ook bij een interne woordgrens trad vaker
reductie op dan in andere gevallen. Teneinde het aantal factoren die van invloed
zijn op de reductie zo klein mogelijk te houden, heb ik de (t) na nasalen en liquidae
buiten beschouwing gelaten. Met het vaker reduceren na een interne woordgrens,
heb ik rekening gehouden.
Als men meer op zijn taalgebruik let, is het voor een Rotterdammer waarschijnlijk
makkelijker om een reductie van de slot-t te voorkomen dan bijvoorbeeld een
diftongering van de (oo). Daarom dacht ik voor de slot-t een grote stijlverschuiving
aan te treffen, vooral bij de middelste leeftijdsgroep. Deze zou zich immer het meest
6
bewust zijn van de prestigevarianten .
De jongste groep heeft over het algemeen het meeste (spelling) onderwijs gehad,
daardoor is zij wellicht meer beïnvloed door het schriftbeeld, waardoor deze groep
waarschijnlijk lagere indexcijfers zal hebben dan de twee oudere groepen.
De (oo) kan in het Rotterdams worden gediftongeerd tot de klank van Engels so,
to know en zelfs tot die van (au) uit pauw. Rogier ziet een verdere diftongering
naarmate de stand daalt. Hij geeft o.a. als voorbeeld: op me blooute pooute. Ook
Kloeke (1951) wijst erop dat het meer of minder gediftongeerde uitspreken van de
(oo) een gevoelig criterium is voor het al of niet beschaafd spreken.
Ook de (ei) wordt in het Rotterdams (over-) gediftongeerd en meer naar achteren
uitgesproken, bijvoorbeeld in woorden als aige (eigen) en hai (hij). De klank is weer
ongeveer gelijk te stellen aan die in het Engelse life en five. Ook hier kan de uitspraak
iemand naar sociale afkomst en tegenwoordige status kenmerken. In een situatie
waarin verzorgde spraak wordt vereist, zullen sommige sprekers proberen de
standaardvariant te gebruiken, terwijl zij in een informele situatie de ‘platte’ realisatie
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toelaten en zelfs min of meer bewust toepassen als ze een vertrouwelijke sfeer
willen scheppen.
Zowel voor de (oo) als de (ei) onderscheidde ik drie varianten. Er is sprake van
een driepuntsschaal met aan de ene kant de standaardrealisatie en aan de andere
kant de meest ‘platte’ realisatie. De (ei)-1 en (ei)-3 zijn twee uitersten, als de
gehoorde (ei) daar dicht bij in de buurt kwam, dan scoorde ik hem als (ei)-1, resp.
(ei)-3. Bij twijfel, als de (ei) er min of meer tussenin ligt dan scoorde ik (ei)-2.
Doordat ik zelf de (oo) gediftongeerd uitspreek, zal ik er niet aan ontkomen zijn
dat ik in enkele gevallen een licht gediftongeerde (oo) als (oo)-1 heb ingeschat. Dit
heb ik dan echter in dezelfde mate voor de verschillende leeftijdsgroepen en
spreekstijlen gedaan, zodat als eventueel een ander zou hebben gescoord, er wel
absolute verschillen zouden kunnen zijn maar geen graduele.

5. Het interview
De oudste groep informanten bereikte ik via een bejaardencentrum in Crooswijk.
Na kennismaking met één informant, introduceerde deze mij bij anderen die
uitstekende informanten bleken te zijn. De middengroep en de jongste groep bereikte
ik ook via anderen. Enkele informanten uit de jongste groep waren dochters van
informanten uit de middengroep.
Ik heb zelf een groot deel van mijn jeugd in het noorden van Rotterdam
doorgebracht en ben daardoor bekend met de woonomgeving en de problemen
daarvan. Bovendien spreek ik min of meer dezelfde ‘taal’. Ook het feit dat ik mij
altijd door een derde, een bekende van de informant, liet introduceren, droeg er toe
bij dat ik niet als een geheel vreemde bij de informanten op bezoek kwam. Ik maakte
gebruik van een kleine onopvallende cassetterecorder met ingebouwde microfoon,
vaak was de informant de aanwezigheid daarvan na enkele minuten vergeten.
Het gesprek verliep vaak soepel doordat er anderen aanwezig waren. Soms was
dit echter ook een nadeel, anderen die geen informant waren, omdat ze bijvoorbeeld
buiten de door mij vastgestelde leeftijdsgroepen vielen, namen tijdens het gesprek
de beurt over of beantwoordden een vraag die was bedoeld voor de informant. Een
moeder (informant) kwam bijna niet aan het woord, doordat haar dochter zowat
alles overnam.
In vier gevallen waren er tijdens het interview mannen (echtgenoten) aanwezig.
Ook zij namen vaak de gespreksbeurt over: zij gaven antwoord op een vraag
(bijvoorbeeld over het Rotterdams) voordat hun vrouw
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dat kon doen. Zonder dat ik voor de mannen indexcijfers heb berekend, heb ik het
idee dat zij hogere cijfers zouden hebben gescoord (m.a.w. ‘platter’ spraken dan
de vrouwen). Dit stemt overeen met hetgeen Trudgill in Norwich en Labov in New
York vonden. Het taalgebruik van mannen was altijd zeer informeel, vaak gebruikten
zij krachttermen. Zij voelden zich duidelijk geen object van onderzoek; ik richtte mij
immers in eerste instantie tot hun echtgenote. De mannen letten dus minder op hun
taalgebruik, waardoor het moeilijk is dit met dat van de vrouwen te vergelijken.
Om informeel taalgebruik te ontlokken had ik vragen voorbereid over o.a. de stad
en gevaar op straat. In de meeste gevallen kwam men echter spontaan op deze
onderwerpen terecht. Vaak kwam dit ook door leestekst die over ‘de goede oude
tijd’ ging. Als ik wel de vragen stelde, dan bleek de ‘danger of death’ vraag van
Labov zeer succesvol. Al had men zelf niets gevaarlijks meegemaakt, men kende
altijd wel een geschiedenis van een bekende die in gevaar was geweest. Men
vertelde dan de geschiedenis alsof men er zelf bij betrokken was geweest.
Voor de gang van zaken verwijs ik naar de bijlage: Vragen interview. De vragen
heb ik niet altijd in dezelfde volgorde gesteld. De gemiddelde duur van een interview
was ruim een uur.
Voordat ik over kon gaan tot het scoren per spreekstijl van de verschillende
variabelen, moest ik eerst bepalen welke gedeelten van de band ik als formeel en
als informeel taalgebruik beschouwde. Dit was geen probleem; de door mij in eerste
instantie intuïtief gekozen delen omgangstaal bleken alle aan de door Labov gestelde
criteria (betreffende onderwerp en spreekwijze, b.v. sneller en harder spreken en
lachen tijdens het spreken) te voldoen. Als kenmerken van informeel taalgebruik
vielen mij daarbij ook op:
- het weergeven van de direkte rede als: ‘Hij seg,...’ en ‘Ik seg:...’;
- het regelmatig vragen om instemming van de luisteraar: ‘Weet je wel.’ en ‘Niet
dan?’

Als formele stijl merkte ik meestal de stijl aan tijdens de eerste minuten van het
interview en de stijl waarin men sprak tijdens het beantwoorden van vragen naar
persoonlijke gegevens en de vragen over het Rotterdams. De als formeel en
informeel gekenmerkte delen van het interview transcribeerde ik tot ik van elke
variabele minstens tien realisaties had.
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6. Resultaten naar aanleiding van de vragen over het Rotterdams
Tijdens het interview besprak ik met de informanten een lijstje met Rotterdamse
woorden en uitdrukkingen. Daarnaast stelde ik hun vragen over hun taalgebruik
(kenmerken, kinderen en ouders, net en plat, enz.). Het beantwoorden van de vragen
verliep vaak in eerste instantie moeizaam, blijkbaar had men nooit over deze zaken
nagedacht. In de loop van het interview kwam men er echter vaak zelf op terug,
waarbij men uitgebreid commentaar naar aanleiding van de eerder gestelde vragen
gaf.
Over het algemeen vonden de informanten het prettig om over hun eigen
taalgebruik en dat van anderen te praten. Van de vragen zagen zij blijkbaar het nut
in, dit in tegenstelling tot de woordenlijsten.
De antwoorden op de vragen en de opmerkingen over het Rotterdams dienen
met enige voorzichtigheid te worden bekeken. Uit ander sociolinguistisch onderzoek
naar de taalhouding is vaak gebleken dat men anders spreekt dan men zegt te
doen. De antwoorden verschilden nog wel eens, de vragen waren weinig concreet.
Uit het materiaal kunnen dan ook weinig of geen conclusies worden getrokken. Wel
geeft het aan, in welke richting een toekomstig attitude onderzoek zal kunnen gaan.
Wellicht is er ook, vooral bij de jongste groep, sprake van een verborgen norm
(positief t.a.v. het Rotterdams) zoals Trudgill (1972) die beschrijft.

Herkenning
De informanten bleken zich er niet van bewust welke klanken typisch voor het
Rotterdams zijn. Alle informanten werden buiten Rotterdam, aan hun spreken, als
Rotterdammer herkend. Als oorzaak hiervoor werd het ‘plat(ter)praten’ en de
zangerige uitspraak genoemd. Soms noemde men ook de (r): ‘Een Rotterdammer
7
spreek te (r) zo uit, hè: Rotturdam . Of men gaf het zinnetje: ‘Zo kommie uit
Rotturdam, dan?’ De vraag naar Rotterdamse woorden e.d. leverde weinig op, het
is ook moeilijk voor een informant ze zo, buiten de gebruiksituatie, te bedenken.
B.

(48)

D'r zijn zo hoop van de
uitdrukkingen hè dat je 't
op, da-je 't niet goed seg,
dat je 't wel precies
verkeerd seg.

K.

(49)

Ja, als ie bev-(-): ‘Jôh,
loop's effe naar beneje
(gelach), zo hè, die die
uitdrukkingen. Of: “Ga's
effe gauw naar de
Crooswijkseweg.”

(B).

Kijk eh, ik heb wel's gehad,
da ze me vroege. Nee,
da's werkelijk waar
gebeurd hoor! Weet u de
Isaac Hubertstraat?’ (straat
in
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Crooswijk) Nou ik zal sterve als ik die wis! Maar 't was gewoon de Isekebetstraat!
Kijk! Nou, maar as ze nou hadde geseg: ‘Weet je de Isekebetstraat?’ Dan had ik
het wel gewete.
Vaak noemde men ook woorden als legge in plaats van liggen en komme in plaats
van komen en wist men niet dat dit in veel meer delen van Nederland gezegd wordt.

Rotterdams, Haags en Amsterdams
Over het Rotterdams sprak men in alle gevallen positief. Men vond het, al is het
plat, prettig om te horen. Rotterdams komt jovialer, gezelliger over, zei men vaak.
Of men in andere delen van de stad meer of minder Rotterdams spreekt wist men
niet zo gauw, tenzij geld een rol speelt: bijvoorbeeld in Hillegersberg (villawijk)
spreekt men wel anders volgens de informanten. Over Rotterdam-Zuid waren de
meningen verdeeld, sommigen merkten geen verschil, anderen vonden dat men
daar duidelijk ‘boerser’ sprak, vooral in Charlois. De middengroep zei ook andere
Crooswijkers te herkennen aan hun taal, zij spreken nog jovialer en zijn gezelliger.
Waarschijnlijk maakt men dit onderscheid toch op andere gronden, ik hoor geen
verschillen met ander Rotterdams.
Over het Haags en Amsterdams waren de meningen verdeeld. Men baseerde zijn
oordeel vaak op toevallige ontmoetingen met Hagenaars en Amsterdammers:
‘Amsterdammers 't zijn lamstralen’; ‘Dat Haags heb veel meer kapsones’; ‘Je komp'r
niet tusse bij Amsterdammers’; ‘Amsterdams? Amsterdammers kan ik niet!’
Sommigen vonden het Haags en Amsterdams even aangenaam of onaangenaam
om te horen als het Rotterdams. Waarschijnlijk is er een positieve waardering voor
een gemeenschappelijke arbeiderstaal. Anderen vonden de andere variëteiten wel
grappig, maar zouden bijvoorbeeld nooit Amsterdams willen spreken. Soms was er
ook een minder positieve waardering:
O.

(74)

: Als je hoor hoe
Hagenezen, heb dan eh,
heel verschil buiten een
Rotterdammer... Maar ja,
daar kee je ook weinig van
zegge hoor, want'r benne
genoeg een beetje
Rotterdammer die een
beetje eh cente bezete heb
en zo, dat ook van die
bluffers benne hoor! Net zo
goed! eh, is't waar of niet?
't Benne ook bluffers!

S.

(84)

: Toch vin'k Rotterdams
nog niet zo erg als
Amsterdams, da's
helemaal, daar prate ze
toch veel, veel platter.
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Verschil ouders en kinderen
Het opvallendste was, dat de informanten uit de oudste groep en de middengroep
vonden, dat hun kleinkinderen respectievelijk kinderen platter en ruwer spraken.
P.

(75)

: Ja, ik seg wel eens tegen
m'n dochter, misschien
praat ik ook wel (-), tegen
m'n kleindochter: ‘Héé wat
praat je plat, dat vin'k, ja,
jou niks geen meissie
voor!’

I.

: Ja.

P.

: Ik seg: ‘Want eh jij mot eh
nog spraakles gaan neme.’
En ze is bijdehand, want
ze heb allemaal negens en
achten.

De informanten van de middengroep vonden dat hun ouders platter spraken. Als
oorzaak hiervoor gaven zij vaak de lagere opleiding en de geringe mobiliteit, zij
kwamen nooit verder dan de wijk. De jongste groep zei over het algemeen hetzelfde
te spreken als de ouders.

Aanpassen aan de standaardtaal
Alle informanten zeiden dat ze ‘plat’ spraken. De oudste en jongste groep zeiden
dat ze dat ook vrijwel altijd deden. Sommigen van de jongste groep probeerden wel
eens anders te spreken, maar dat lukte niet al te best. Anderen van de jongste groep
zeiden er juist trots op te zijn; ook waren zij trots uit Crooswijk te komen, hoewel ze
er later niet graag zouden willen wonen.
De middengroep zei wel, dat ze soms anders sprak. Vooral de vrouwen die een
baan hadden; op hun werk praatten ze anders, pasten ze zich aan:
I.

(Interviewer)

: Merk ie ook zelf wel is,
dat je zelf netter gaat
praten, als je

V.

(49)

: Ja natuurluk,

M.

(18)

: (dochter van V.) Ja.

V.

: Op te zaak praat ik heel
anders als hier, eh als ik
naar m'n werk gaat.

I.

: Ja?
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V.

: Ja natuurlijk als ik jou
daar ontmoet dan herken
je mij niet met mijn praten.

M.

: Nee.

V.

: Maar zo gauw als jij los
kom en jij gooit er wat
tussendoor dan kom ik
vanzelf, dan kom ik in m'n
ouwe... Ik ga nie me
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eige stem verdraaije of zo,
maar als ik op de zaak iets
moet zegge of zo dan doe
ik dat natuurluk, dan ga ik
nie zegge: ‘Effe komme.’
M.

: (gelach)

V.

: Of zo hè.

I.

: Nee.

V.

: Of door de telefoon, daar
de telefoon aanpakke. Je
moet je natuurluk aan- ik
pas m'n eige aan, aan 't
milieu, laat ik 't zo zegge;
hoever ik't kan, dan hoor.

Een ander voorbeeld:
J.

(21)

I.

: Net zo als ik bijvoorbeeld
'n sollicitatiegesprek heb,
of zo, ja, dan praat je toch
automatisch anders dan
dat je thuis praat.
: Ja.

W.

(48)

: (Moeder van J.) Dat vin'k
best wel leuk.

J.

: Ja dan kom, ik heb nog
op 'n meissiesschool
gezete, dan leerde je ook
echt naar de letter prate.

I.

: Ja, zijn d'r ook dinge
geweest, dat ze gezegd
hebbe: ‘Dat doe je
verkeerd’, dat je...

J.

: Oh ja, bijvoorbeeld met 'n
(ij) of met'n (oo) of met
weet ik veel wat, dat was
echt. Je mag niet fain
zegge, maar fijn en ook nie
oouk maar ook,
bijvoorbeeld, dat werd ech
wel geleerd.

8

Rotterdamse woorden
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Het herkennen van enkele Rotterdamse woorden en uitdrukkingen ging vaak
moeizaam. Ze moesten vaak duidelijk worden gemaakt door middel van een zin,
waarna de reactie was: ‘Oh ja, natuurlijk, hij heb heel de dag op z'n klauwe gestaan!’
De uitroepen als: ‘Tinus Plotseling’, ‘Attenooielije’, werden vaak zo plat mogelijk en
met hilariteit herhaald.
De Rotterdamse woorden waren vooral bedoeld om informele stijl te ontlokken,
dit lukte vooral goed bij de namen van oude kinderspelletjes. Soms begon men
oude rijmpjes te zingen:
T.

(42)

: En eh, weet je wel Ant eh,
schaapje eh schaapies
spele, weet je wel.’
(zingt) ‘Ik durref niet, wa
waarom niet? Voor de
boze wollef niet, want te
boze wollef is gevange
tussen twee ijzere tange,
tusse de zon en de maan
en herder laat je schaapies
gaan’. En dan rolde je en
dan moes tie andere ploeg
moes je weer probere te
pakke, (gelach)
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Rekening houdend met het aan het begin van dit gedeelte gestelde voorbehoud,
kan ik naar aanleiding van de antwoorden enige conclusies trekken:
Alle informanten zijn zich er duidelijk van bewust dat ze Rotterdams spreken; ook
zijn ze zich bewust van de sociale betekenis van hun taalgebruik. Het is echter zeer
moeilijk voor ze om te zeggen wat het onderscheid is met de standaardtaal. Veel
eerder dan aan klanken en een ander lexicon, denken ze aan bepaalde
gebruiksituaties. Dit in tegenstelling tot regionale dialectsprekers, die meestal veel
duidelijker kunnen aangeven in hoeverre hun dialect verschilt van de standaardtaal.
Andere grote stadsdialekten worden niet negatief beoordeeld, hooguit doet men
dit wel naar aanleiding van toevallige ervaringen met personen uit een andere stad.
De middengroep vindt dat zowel de jongere als de oudste groep platter spreekt.
De oudste groep constateert een platter spreken bij de jongste groep. In het laatste
geval gaat het vooral om het vaak gebruiken van ‘ruwere’ woorden, vloeken, e.d.
De informanten van de middengroep zijn het meest bereid, zich aan te passen,
wat betreft hun taalgebruik. Met andere woorden als het nodig is, proberen ze meer
standaardtaal te spreken.

7. Variatie naar spreekstijl en leeftijd
Teneinde de gegevens te kunnen vergelijken, heb ik voor elke leeftijdsgroep en elke
stijl indexcijfers berekend. Dit gebeurde op de volgende manier: bijvoorbeeld de
(oo), ik scoorde het voorkomen van de verschillende varianten als 1, 2 en 3 ((oo)-1
is de minst gediftongeerde). De score deelde ik door het aantal malen dat de variant
voorkwam. Van dit getal werd 1 afgetrokken en het werd vermenigvuldigd met 100.
(x/n - 1) × 100 = i
(x = de waarde van alle varianten, de score; n = het aantal malen dat de variabele
voorkwam; i = het indexcijfer). Een index van (oo)-o is dus: in alle gevallen de
standaardvorm; een index van (oo)-200: altijd de nonstandaardvorm. Om de grafieken
gelijk te houden, hanteerde ik voor de (t) de formule (x/n - 1) × 200 = i (geen reductie
scoorde ik als 1, wel reductie als 2). Elk indexcijfer is gebaseerd op meer dan 50
realisaties van de desbetreffende variabele. (Per informant minimaal 10 realisaties
van elke variabele in elke spreekstijl).
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De indexcijfers zijn overgebracht in grafieken waar op de vertikale as telkens de
mate van voorkomen van de verschillende varianten en op de horizontale as de
verschillende stijlen zijn uitgezet. Bij het aflezen van deze grafieken, waarin de drie
leeftijdsgroepen op grond van hun stijlwisseling kunnen worden vergeleken, dient
men met twee zaken rekening te houden:
- De figuren zijn gebaseerd op de indexcijfers per leeftijdsgroep, er valt niet uit
af te lezen hoe de variatie is binnen de groep. Binnen de groepen was er ook
een zekere spreiding, niet ieder individu had dezelfde score. Er waren
verschillen, maar de overeenkomsten waren groter.

Figuur 1. - Slot-t reductie naar leeftijd en spreekstijl.
(is = informele stijl, fs = formele stijl, lt = leestekst, wl = woordenlijst, mp = minimale paren).
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- Uit de figuren 2 en 3 valt ook niet af te lezen hoe de indexcijfers zijn ontstaan;
met andere woorden in hoeverre de verschillende variabelen zijn gebruikt.
Bijvoorbeeld 3 × (ei)-l + 3 × (ei) -3 kan hetzelfde hebben opgeleverd als 6 ×
9
(ei)-2 .

Figuur 2. - Stratifikatie van de (oo) naar leeftijd en spreekstijl.

Uit figuur 1 valt het volgende op te maken:
- De indexcijfers van de informele stijl wijken het minst af.
- De grafiek vertoont een regelmatig patroon: van informele stijl naar minimale
paren vinden we voor alle leeftijdsgroepen steeds korrektere vormen.
- De jongste groep heeft van informele naar formele stijl de kleinste
stijlverschuiving.
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- De oudste groep lijkt het meest zeker te zijn in het reduceren van de (t), ook
bij de woordenlijsten reduceert deze nog ruim tweemaal zoveel als de jongere
groepen.
- In de formele stijl en de leestekst reduceert de jongste groep het meest. Pas
bij de woordenlijsten komt er een scherpe daling, waarschijnlijk speelt hier het
spellingsonderwijs een rol.
Uit figuur 2 valt het volgende op te maken:
- Er is hier weer een regelmatige stijlverschuiving, met weinig verschillen tussen
de verschillende groepen.
- In vergelijking met de (t) en de (ei) is de verschuiving bij de (oo) voor alle
groepen van informele naar formele stijl vrij groot.
- De middengroep scoort vooral in de formele stijl lagere indexcijfers.
- De jongste groep wijkt in de informele stijl het meest af van de standaardnorm.

Figuur 3. - Stratifikatie van de (ei) naar leeftijd en spreekstijl.
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Uit figuur 3 valt het volgende op te maken:
- Er is weer een regelmatige stijlverschuiving.
- Bij de jongste groep is er weinig verschil tussen formele en informele spreekstijl.
- Het patroon van de oudste groep wijkt hier af van dat in de figuren 1 en 2. Het
indexcijfer voor de formele stijl ligt lager dan dat van de andere twee groepen.

Zoals eerder gezegd, valt uit de figuren niet op te maken in welke mate de
verschillende variabelen zijn gebruikt. Uit de cijfers bleek:
- Dat er behalve in de informele stijl naar verhouding weinig (oo)-3's werden
gerealiseerd. Men is er zich sterk van bewust dat deze als onbeschaafd worden
beschouwd.
- Dat de oudste groep in de formelere stijlen bijna geen (ei)-3 gebruikte; ook in
de informele stijl was het (ei)-3 gebruik bij deze groep naar verhouding minder.
De (ei)-3 kwam echter bij de jongste groep in zowel informele als formele stijl
veel vaker (bijna tweemaal zoveel) voor. Als de jongste groep zijn uitspraak
niet sterk verandert, kan dit duiden op een taalverandering: een verdere
diftongering van de (ei) (zie tabel 1).

Tabel 1. Percentages (ei)-1-3 gebruik per leeftijdsgroep in informele en
formele stijl.
Informele stijl
(ei)-1
(ei)-2
4
48

(ei)-3
48

Formele stijl
(ei)-1
(ei)-2
48
49

(ei)-3
3

Groep II
(42-49)

4

28

68

35

53

12

Groep I
(18-21)

0

15

85

10

40

50

Groep III
(74-84)

Samenvattend, wil ik de volgende opmerkingen maken:
- Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk was Labovs methode op enkele
Rotterdamse variabelen toe te passen.
- Zoals verwacht wijken de gevonden strukturen niet sterk af van die in andere
grote steden.
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- De Rotterdamse vormen lijken zeker niet in de richting van de standaardtaal
te veranderen. Dit blijkt vooral uit de gegevens van de jongste groep: naast
een positieve waardering voor het Rotterdams vinden we bij deze groep ook
de hoogste indexcijfers.
- Bij alle informanten was er voor alle variabelen een regelmatige stijlverschuiving;
blijkbaar is men goed op de hoogte van de normen van standaardtaal. De
ouderen en de jongeren trekken zich minder van die normen aan. Dit in
tegenstelling tot de middengroep die van informele naar formele stijl de sterkste
stijlverschuiving vertoont. Een verklaring hiervoor is dat de middengroep meer
bij het arbeidsproces is betrokken, dan de oudste groep die dat niet meer is
en de jongste die dat nog maar sinds kort is.
- Vooral de vrouwen uit de middengroep die een (bij)-baan hadden, vertoonden
een grotere stijlverschuiving. Zij zeiden ook, dat ze op hun werk of tegen klanten
anders probeerden te spreken.
- Een vergelijking met ander Nederlands sociolinguistisch onderzoek is moeilijk.
Bijvoorbeeld in het onderzoek in Leiden naar de slot-t reductie, onderscheidde
men andere spreekstijlen en hanteerde men andere principes bij de
sociale-klasse indeling. Als ik de indexcijfers voor de conversatiestijl van klasse
I (± arbeidersklasse) uit het Leidse onderzoek vergelijk met gemiddelde
indexcijfers voor informele en formele stijl van mijn informanten, dan vind ik in
het Rotterdams ongeveer tweemaal zoveel reductie als in het Leids. Bij de
woordenlijsten is er in het Leids iets meer reductie.
- De jongste groep heeft in vergelijking tot de oudere groepen, verreweg het
meeste onderwijs gehad. De invloed daarvan op de uitspraak is echter gering.
Blijkbaar richt men zich toch meer naar de ‘Rotterdamse’ norm dan die van de
school c.q. standaardtaal.

A.L. VAN DEN ENDE
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Bijlage
Vragen interview
1. Persoonlijke gegevens
-

Hoe oud bent u?
Welk werk doet u of hebt u vroeger gedaan?
Waar hebt u op de lagere school gezeten?
Heeft u daarna nog op een andere school gezeten?
Waar hebt u gewoond?
Zijn uw ouders ook in Rotterdam geboren?

2. Vragen over het Rotterdams
- Wat vindt u van het Rotterdams; vindt u iets bijzonder prettig of vervelend?
- Zijn er woorden waar ze (man, ouders, op school) u op wijzen dat u ze verkeerd
uitspreekt?
- Heeft u weleens iets proberen te veranderen in de manier waarop u spreekt?
- Spreekt u weleens anders dan nu?
- Horen ze buiten de stad dat u uit Rotterdam komt? Waaraan volgens u? Wat
vinden ze ervan?
- Wat vindt u van het Haags en Amsterdams?
- Is er verschil tussen het Rotterdams in Noord en Zuid?
- Heeft u het idee dat uw ouders, kinderen, kleinkinderen anders praten dan u?
- Wordt er volgens u de laatste tijd meer of minder plat-Rotterdams gesproken?

3. Vragen over de stad
- Woont u graag in Rotterdam? Zou u liever in een ander gedeelte wonen?
- Is Rotterdam de laatste tijd veranderd? Was er vroeger meer te doen? Is het
gevaarlijker op straat? Gaat u 's avonds alleen over straat? Bent u wel eens
in gevaar geweest?
- Weet u nog dingen van de lagere school (kattekwaad, straf, spelletjes)?

4. Leestekst
Opdracht: Lees deze tekst zo gewoon mogelijk voor, zoals u gewoon ook praat.
Ik weet nog goed, dat ik twintig jaar was, toen trouwde ik. Je kon toen zo slecht
een woning krijgen en mijn man verdiende niet zo erg veel. Toen gingen wij wonen
op een hofje, op de Katshoek, op de Hofdijk is dat. En daar gingen die mensen
allemaal zo leuk en zo amusant met elkaar om, zo gezellig, helemaal geen haat en
nijd. Zondagsmiddags dan werd er gewoon op dat hofje een tafel neergezet en dan
zaten die luidjes, die zaten daar ondermekaar te kaarten, te klaverjassen of te
pandoeren.
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Ik ging naar buiten met een grote pot koffie en een grote trommel d'r bij en ik gaf
al die mensen een kom koffie. Dat was reuze gezellig, echt amusant. Dat hofje werd
door iedereen op z'n beurt geboend, met een stuk of vier, vijf, zes
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schone emmers water, zal ik maar zeggen en het zag t'er allemaal uit pico bello.
Fijn zag t'er uit.
Maar dan moet je de tijd van nu eens hebben. Er zit helemaal geen moraal, geen
gezelligheid, geen leukigheid meer in 't mensdom, niks. De één kijkt mekaar nog
rotter aan dan de andere. Het is zonde dat ik het zo zeg, dat ik het zo uitdruk.
Neem nou alleen maar met een ziekte bijvoorbeeld. Je ken nou gerust doodgaan
hoor, de buurvrouw zouer niks om geven en die zou je rustig laten liggen ook. Dat
is echt waar. De tijden, die zijn verschrikkelijk veranderd. Dat is een feit hoor, eerlijk
waar.
Maar net als vroeger, ik zal maar zeggen, als je bijvoorbeeld moest bevallen en
de mensen zeiden die heeft vanacht een jongen of een meid, zo ging dat vroeger,
ze zeiden geen baby. ‘Nou net is een jongen of een meid hoor!’ riepen ze dan. Nou
dan komt de ene met oen half ons thee en de ander met een half ons koffie en die
met een ons suiker en die met een paar eieren en die met een kannetje melk, dat
kostte vroeger twee cent. Maar dan moet je nou komen, als ze nou wat moeten
geven dan doen ze een weldaad.

5. Woordenlijst
Zou u de volgende woorden zo gewoon mogelijk op willen lezen?
noot
rijk
gezicht
loon
geschrobd
lijk
rijm
zoon
stift
koos
groot
loog
pijp
verzint
trekt
vogel
bij
lood
vijf
hulst
dook
knecht
gespeeld
kijk
dood
pijn
gekocht
dweil
vijl
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bracht

6. Minimale woordparen
Zou u de volgende woord-paren op willen lezen?
boot

- bout

koos

- kous

goot

- goud

moot

- mout

kooi

- kouw

stoot

- stout

noot

- nooit

schoot

- schout

bootje

- boutje

zo

- zou

eik

- aak

kei

- kaai

bij

- baai

zei

- zaai

rij

- raai

lei

- laai

meidje

- maatje

wijk

- waak

rijtje

- raatje

wijn

- waan

gezicht

- gezag

bracht

- zag

hoofd

- hof

gerecht

- gerief

geeft

- geef

gemaakt

- gemak

dacht

- dag

geschopt

- geschop

werpt

- werp

hulst

- huls
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7. Enkele Rotterdamse woorden en uitdrukkingen
Kent u de volgende woorden, uitdrukkingen of spelletjes?
grommetje

jouker

poenjakker

grander

Rotjeknar

Tinus
Plotseling

pagus

pampier

knurft

melik

zwijntjesjager

da 's pisse

spie

groentejitzer

taas, kanus

inkoggelen

op de reutel

gunder

karebraaier

imitatie

op zijn klauwen verschut gaan Overmaas
staan

neuriebak

kopstoot

laaielichter

ammenooitniet de Boerenzij

poekelen

attenooielije

't Possie

bikwammes

hens(ie)

zepert

daro, hiero

Spelletjes: Amerikanen, bussie trap, diefie met verlos, hokkie
knorren, overloopie, kop in je zak, broekie lopen.

Eindnoten:
(1) Dit is in grote lijnen een samenvatting van mijn doktoraalscriptie: De variabelen (t), (oo) en (ei)
in de taal van drie generaties arbeidersvrouwen uit het Rotterdamse Crooswijk. (R.U. Leiden,
1983). Voor een uitgebreide verantwoording van het onderzoek, tabellen gespreksprotokollen
e.d. zie aldaar.
Zowel bij de opzet van mijn onderzoek als bij het schrijven van dit artikel, ontving ik waardevolle
adviezen van prof. dr. C. van Bree en drs. C. Hamans.
2 Uit de onderzoeken van Labov bleek dat vijf informanten per cel voldoende zijn om over de
groep uitspraken te doen.
3 Ook hier schenkt de informant aandacht aan zijn spreken, bepaalde variabelen kunnen worden
gebruikt om vertrouwen te wekken of om te overtuigen. Waarschijnlijk is dit echter een onbewuster
proces dan bij de andere spreekstijlen. Zie hiervoor Gal (1979).
4 In vergelijking tot de twee eerder besproken spreekstijlen is de stijl waarin iets wordt voorgelezen
min of meer onnatuurlijk. Tijdens een interview is het echter moeilijk op andere wijze formeler
taalgebruik te verkrijgen. Zie voor een andere methode Coupland (1980).
5 Hierbij maakte ik o.a. gebruik van bandopnamen Rotterdams van het P.J. Meertens instituut te
Amsterdam.
6 Dit bleek o.a. uit het onderzoek van Elias (1977).
7 Bij de transcripties:
vetgedrukt = nadruk; (-) = niet te
verstaan;
(gelach) = geluid, toevoeging;
-

afbreken van een woord.

De spelling is aangepast en de interpunctie ingevuld. Rotterdamse realisaties van b.v. de (ei)
en (oo) zijn normaal weergegeven. Verscherping, b.v. de (d) tot (t) is wel aangegeven; reducties
b.v. van de (t) zijn niet ingevuld.
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De getranscribeerde delen van interviews die in dit artikel zijn opgenomen, dient men niet te
zien als een etalering van gebrekkig Nederlands. Een nauwkeurige transcriptie van spreektaal
dat door luisteraars als standaard Nederlands wordt beschouwd kan in veel gevallen ook ‘plat’
en vreemd overkomen.
8 De woorden komen uit het boekje Opoe Herfst (1973), dat een groot aantal ‘Rotterdamse’
woorden en uitdrukkingen bevat. Vele daarvan komen echter ook in andere stadsdialekten voor.
Het boekje werd samengesteld door de medewerkers van een Rotterdams reclamebureau.
9 Zie voor deze problematiek Hudson (1980, p. 163 e.v.).
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Fries waar en gewier ‘weersgesteldheid’
In de ‘Bijdragen Mevrouw Dr. Jo Daan aangeboden bij haar vijfenzestigste
verjaardag’, die als aflevering 1-3 van ‘Taal en Tongval’ 27 in 1975 zijn verschenen,
heb ik een artikel geschreven over (onder meer) wier en weer. Wegens het grote
aantal medewerkers aan deze ‘Bijdragen’ moest de redactie de omvang der bijdragen
beperkt houden. Daarom heb ik mijn artikel toen ingekort. Nu wil ik graag de schade
inhalen in het jaar waarin Mevrouw Daan intussen haar 75ste verjaardag heeft
gevierd. Het is mijn bedoeling een woord te bespreken waar ik in 1975 alleen even
naar kon verwijzen (M75, 66).
Een bijkomstig voordeel is dat ik nu het aangevulde ‘Altfriesisches Wörterbuch’
(AW) van Holthausen en Hofmann kan gebruiken en ook het nieuwe ‘Frysk wurdboek’
(Fries-Nederlands) van Zantema, dat meer dan twee keer zo dik is als zijn voorganger
(FW). Het gaat mij nu in de eerste plaats om twee woorden: (1) Fries waar, dat
volgens genoemd FW (evenals het nederlandse weer uit weder) kan betekenen:
(a) de ter plaatse heersende gesteldheid van de atmosfeer,
(b) onweer; bliksem; meestal: swier (zwaar) waar en
(c) verkleuring, ontleding, bederf.

(2) Fries gewier, dat minder gangbaar is, kan volgens hetzelfde FW betekenen:
(a) weersgesteldheid en
(b) opbrengst van veldgewas, uiteraard afhankelijk van het weer, bij voorbeeld: It
gewier is goed, it gemaak koe better, de opbrengst van het gewas is goed,
maar de prijs kon beter. In deze bijdrage gaat het mij nu vooral om de
merkwaardige tegenstelling in het vocalisme van beide zo verwante woorden.
Het is niet mijn bedoeling alle ‘weer’-woorden hier te bespreken met hun
betekenis-schakeringen.
Wel wil ik de aandacht vragen voor het opvallende en op het eerste gezicht vreemde
vocalisme. We vinden dit ook in miswaar naast miswier ‘aanhoudend slecht weer,
waardoor allerhande werkzaamheden worden belemmerd’. De gewone aanduiding
voor ‘slecht weer’ is echter min waar, terwijl ûnwaar wel ‘onweer’, maar vooral
‘onstuimig, stormachtig
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weer’ betekent. Verder hebben we onder meer het afgeleide zwakke werkwoord
wierje ‘luchten, aan de lucht blootstellen’ van hooi of kleren. Dit heeft evenwel
(evenals zijn nevenvorm waarje) ook de betekenis van nederl. weren: ‘bepaald weer
zijn’, zoals in: it wierret derop, het weer is gunstig, het loopt ons mee.

1. Oudfriese rechtshandschriften
Om enig idee te krijgen over het ontstaan van de vocalische tegenstelling tussen
nieuwfries waar en gewier, miswaar en miswier moeten we nagaan wat de oudste
vormen en vermeldingen zijn. Helaas komt er in de vrij eenzijdige oudfriese
(rechts)literatuur maar een beperkt aantal ‘weer’-woorden voor. In de oudste
rechtshandschriften met hun ‘klassiek’ Oudfries (Sjölin 1969, 17; 1984) vinden we
in de 14de-eeuwse ‘Hunsingoër’ handschriften (H) weder en unweder en in het
eerste ‘Emsinger’ handschrift: unweder (E1).
Verder kwam weder voor als eerste deel van de samenstelling wederwondelinge
‘weersverandering’ en vooral: de gevoeligheid van oude wonden voor deze
verandering. Dit woord staat in verschillende boeteregisters, onder meer in de
‘Riustringer’ handschriften uit de 13de eeuw (R1 en R2), het derde ‘Emsinger’ (E3),
het ‘Fivelgoër’ (F) en de ‘Hunsingoër’ handschriften (H1 en H2). Riustringen en de
Eemsgouw lagen in de duitse kustgebieden van de Eems tot de Weser; Hunsingo
en Fivelgo in wat tegenwoordig de provincie Groningen heet.
In de ‘naklassieke’, laat-oudfriese teksten uit wat we nu nog Friesland noemen,
vinden we enkele spelvarianten van wederwandelinge, niet alleen in Unia en
Furmerius (U en Furm), maar ook in het Jus municipale Frisonum (J), eveneens in
verschillende boeteregisters. Verder hebben de Codex Parisiensis (uit het zuiden
van Friesland) en de Codex Aysma wanweder voor: slecht weer (P en A). Opmerkelijk
is dat er in het net genoemde handschrift J niet alleen de vorm onweder voorkomt
(in de derde nood, het 3de beletsel bij het eerste van de 24 landrechten), maar ook
de samengetrokken vorm onwaer (in het register, waar dit naar dezelfde ‘nood’
verwijst). De incunabel of ‘Oude Druk’ van ongeveer 1485 heeft eveneens een
samengetrokken vorm: onweer (D), maar unwether is de vorm van U.
Voor de globale datering van de samentrekking en van de verscheidenheid in het
vocalisme vinden we enige aanwijzingen in de oudfriese oorkonden (O).
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2. Oudfriese oorkonden en andere bronnen
Merkwaardigerwijze komt het eigenlijke woord voor weer(sgesteldheid) niet in de
oorkonden voor en evenmin in de oudfriese recesboeken van Sneek. De reden is
wel dat men alleen de nadruk legde op het slechte weer en zijn (juridische) gevolgen.
Zo vinden we hier alleen vormen van de afgeleide woorden miswier en onwaer en
de samenstelling needwaer ‘noodweer’. Ik geef twee chronologische lijstjes.

2.1. Oorkonden
1489 O II 164 en 178 en IV 79, kopieën uit die tijd: miswyder.
1503 O I 471, orig.: oenwaer jeff myswier (klooster Thabor bij Sneek).
c. 1510 O II 205, orig.: miswyder (omgeving Rinsumageest bij Dokkum).

De beide oudste oorkonden geven besluiten van een landdag in Leeuwarden, de
volgende (O II 178) een besluit van een landdag van Oostergo en Westergo, terwijl
de vijfde verklaringen van getuigen bevat uit het noordoosten van Friesland. Zo
krijgen we de voorlopige indruk dat de vorm miswyder aan het einde van de 15de
eeuw en aan het begin van de 16de eeuw de vorm van noordelijke oorkonden is.
Dit in tegenstelling tot de (meer zuidelijke) samengetrokken vormen in de omgeving
van Sneek uit 1503.

2.2. Recesboeken van Sneek
1491 S 81: van onwaers wille (brief uit Bolsward).
1491 S 83: wrmids miswier, vanwege slecht weer.
1491 S 84: 2 × needh waer, noodweer.
1495 S 296: misweer.
1507 S 4094: (schipbreuk) wrmids storm ende onwaer.
1509 S 4034: onwaer.
1512 S 2100: midswieer (lees: miswier?).

In deze acht vermeldingen uit Sneek (en Bolsward: De Vries en M84b, 37) vinden
we dus alleen samengetrokken vormen: naast miswier ook needwaer en onwaer.
Blijkbaar was de betekenis van deze drie woorden ongeveer dezelfde: slecht weer,
zo slecht dat bijeenkomsten niet konden doorgaan of een schip verging. Verder
kwam ik nog onwaer (met overstromingen) tegen in de annalen van Edo Jongama
(† 1536) uit Rauwerd, ongeveer midden in Friesland: tussen Sneek en Leeuwarden
(Gerbenzon 1965, 72).
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Op grond van deze weinige gegevens uit oorkonden, recesboeken en annalen
mogen we misschien voorlopig zeggen dat vormen met waer vooral in het midden
van Friesland (naast miswier) en dat miswyder meer in het noorden bewaard was.
Het ene geval van misweer in Sneek (in 1495), terwijl we verder alleen miswier
vonden, wekt enige twijfel aan de juistheid van deze ene ee-vorm hier. Reyner
Bogerman, die dialectisch Fries schreef uit de omgeving van Dokkum (uit de tijd
rond 1500) had weer en weerwicker, weervoorspeller.

2.3. Enkele dialectvormen van nu
Zoals bekend sluit het Fries van het Waddeneiland Schiermonnikoog enigszins aan
bij het dialect van de juist vermelde Bogerman uit ongeveer 1500. Het
Schiermonnikoogs heeft nu, zoals hij toen: weer, maar ook weerlichtje (bliksemen,
weerlichten) en weerje (meelopen, meeweren). Daarnaast echter vinden we er ook
wyderje (luchten) en de samenstelling wyderweer (geschikt weer om te luchten) bij
D. Fokkema en Spenter. Op het Waddeneiland Terschelling treffen we eveneens
weer aan naast weerjechtsje en weerje (Roggen, in andere spelling; in 1856 op
West: weerljecht, bij Steenmeijer 91).
Hetzelfde weer, naast weerlêchtje geeft Blom (in andere spelling) voor het dialect
van het zuidwestelijke kuststadje Hindeloopen, maar weerje vermeldt hij niet. Ook
het naburige Workum kent weer volgens Hof (33) en Molkwerum kende in 1856
werluchtig (M84a, nr. 181).
Maar merkwaardigerwijze geven de oudere dialectwoordenlijsten van Hindeloopen
wiederje (luchten, bij Roosjen en Van der Kooy), met dezelfde uitspraak als op
Schiermonnikoog. Blijkbaar hebben de dialecten van Hindeloopen en
Schiermonnikoog (naast weer enz.) in het werkwoord wiederje (luchten) hetzelfde
laat-oudfriese -wyder bewaard dat we in oorkonden vonden.

3. Waarom waar tegenover gewier?
Op grond van de voorgaande gegevens kunnen we met enkele verklaringen en
veronderstellingen komen, die een heel voorlopig karakter moeten hebben, omdat
het oudste materiaal zo beperkt is.

3.1. Gewier, miswier, wierje
Na het klassiek-oudfriese weder, unweder en wanweder vonden we pas in de 15de
eeuw miswyder in het noorden en de samengetrokken vorm miswier (slecht weer)
in en rond Sneek. Om de nauwe vocaal van dit
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-wyder te verklaren moeten we vermoedelijk kijken naar het oud-engelse weder,
oudsaksisch wedar, duits Wetter (weer, onweer), dat het collectivum oudeng.
(un)gewidere, oudsaks. (un)giwideri, duits (Un)gewitter (onweer; weer) naast zich
heeft. Dan lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat het friese gewier (weer,
opbrengst) teruggaat op een oudfriese collectiefvorm *gewidere.
Bij dit *gewidere zullen dan miswyder en het werkwoord *(ge)widerian behoren
als voorgangers van het latere miswier en wierje. Naast dit laatste is de
niet-samengetrokken vorm widerje nog bewaard in twee excentrische friese dialecten:
in het noorden op het Waddeneiland Schiermonnikoog en in het zuidwesten in
Hindeloopen.
De wegval van het voorvoegsel ge- heeft in het Oudfries al vroeg plaats gevonden,
vooral in de verleden deelwoorden. In andere gevallen, zoals in fries gedoch (gedoe),
gemaak (opbrengst: zie het begin van dit artikel) en gerin (geloop) is dit voorvoegsel
nog of weer productief, waardoor men de vorm gewier, synchronisch gezien, ook
van het werkwoord wierje zou kunnen afleiden. W. Dijkstra vermeldde trouwens ook
een vorm zonder voorvoegsel: wier (weersgesteldheid).

3.2. Waar, needwaar, ûnwaar
De uit weder samengetrokken vorm weer vonden we in de 16de eeuw bij Bogerman,
wiens dialect uit de streek rond Dokkum vaak aansluit bij dat van het Waddeneiland
Schiermonnikoog. Dit laatste heeft nu nog weer, evenals Terschelling, Hindeloopen
en Workum. De beide eilanden hebben ook het afgeleide werkwoord weerje. Maar
verder kent het Fries van het vasteland al eeuwen lang waar (weer) naast needwaar
en ûnwaar. De vormen miswaar voor miswier en waarje naast wierje zullen zich bij
de veel meer gebruikte vorm waar hebben aangesloten.
Blijkbaar is de klinker van het laat-oudfriese (on)weer in de 15de eeuw sterk
verwijd, althans in het midden van Friesland. Zo troffen we in teksten uit 1491 naast
miswier ook needwaer en onwaer aan. Deze aa uit ee doet ongewoon aan, want
we zien dat de oudfriese ee (onder meer: êl, ê als umlautsprodukt van û,
rekkingsprodukt van e) later tot ie is vernauwd. Bij voorbeeld in: hier (homoniem:
haar, s. en huur), jier (jaar), swier (zwaar), wier (homoniem: waar, adj.; kleine terp;
was, ware: verleden tijd, 1 en 3 enkelvoud).
Misschien mogen we daarom op twee verschijnselen wijzen die de overgang van
weer tot waar kunnen hebben bevorderd. In de eerste plaats denk ik aan de kategorie
van mar (meer, s.), par (peer), tar (teer, s.:
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M75, 64), maar het gaat hier om korte klinkers. Vervolgens wijs ik op een laat-oudfries
homoniem van waer (weer), namelijk het mannelijke woord waer (gerecht), een
nevenvorm van weer (gerecht). De beide laatste vormen zijn ontstaan door rekking
van de stamklinker in open lettergreep, in ware (uit warve) en were (uit werve),
verbogen vormen van (warf uit) werf.
Toen in het laat Oudfries waer (gerecht) ontstond uit ware en warve, kon weer
(uit were en werve) tot wier worden met de betekenis: ‘kleine terp, heuvel’ (M75).
Deze vocalische tegenstellingen tussen waer, weer en wier zouden misschien van
invloed kunnen zijn geweest toen - evenwijdig hiermee - naast het onzijdige woord
gewier (of: wier) ‘weersgesteldheid’ ook een onzijdig waer ontstond uit weer. Dus:
Zoals naast wier, m. (terpje):... waer, m. (gerecht),
zo naast (ge)wier, o. (weer):..... waer, o. (uit weer).

Park Arenberg 62,
NL - 3731 ET De Bilt
H.T.J. MIEDEMA

Bibliografie
A = Codex Aysma. Hiervoor en ook voor U en Furm. heb ik de woordvoorraad
geraadpleegd in de oudfriese kartotheek van het Fries Instituut aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Hetzelfde geldt voor O en S. Drs. O. Vries dank
ik hierbij voor zijn hulp.
AW = HOLTHAUSEN, F., Altfriesisches Wörterbuch, 2. verbesserte Auflage von
D. HOFMANN. Heidelberg 1985.
ÅRHAMMAR, N.R. e.a. (red.), Miscellanea Frisica. Assen 1984.
BLOM, G., Hylper wurdboek. Leeuwarden 1981.
BOGERMAN = Reyner Bogerman's Friesche rijmspreuken, uitgeg. door T.J. DE
BOER. De vrije Fries 19 (1897), 205-279.
D = De ‘Oude Druk’ = Wl in: K. VON RICHTHOFEN, Friesische Rechtsquellen.
Berlin 1840.
DE VRIES, K., ‘Dat frionden mogen frionden blyuwa’. It Beaken 25 (1963),
335-338.
DIJKSTRA, W., Friesch woordenboek, I-III. Leeuwarden 1900-1911.
E1 = De eerste Emsinger codex, bewerkt door P. SIPMA. 's-Gravenhage 1943.
E3 = De derde Emsinger codex, bewerkt door K. FOKKEMA. 's-Gravenhage
1959.
F = Die ‘Fivelgoer’ Handschrift, herausgegeben von B. SJÖLIN, I-II. Den Haag
1970-1975.

Taal en Tongval. Jaargang 37

193
FOKKEMA, D., Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs. Leeuwarden 1968.
FURM. = Codex Furmerius. Zie bij: A.
FW = Frysk Wurdboek 1 (Fries-Ned.), door J.W. ZANTEMA. Leeuwarden 1984.
GERBENZON, P., Codex Parisiensis, bewerkt door P. GERBENZON. 's-Gravenhage
1954. Zie ook: P.
GERBENZON, P., Kleine Oudfriese kronieken. Groningen 1965.
H = De eerste en de tweede Hunsinger codex, bewerkt door J. HOEKSTRA.
's-Gravenhage 1950.
HOF, J.J., Friesche dialectgeographie. 's-Gravenhage 1933.
J = Jus Municipale Frisonum, I-II, herausgegeben von W.J. BUMA und W. EBEL.
Göttingen 1977.
M = MIEDEMA, H.T.J.
M75 = Heem en hornleger, werf en weer: het misverstand als taalvormende
factor? Taal en Tongval 27 (1975), 63-69.
M84a = M. en J.A. NIERMEIJER-HOLLEMAN, De Molkwerumse woordenlijst van
A. Heeroma uit 1856. Taal en Tongval 36 (1984), 70-75.
M84b = M., Bolsward en Bolswarder namen in Oudfriese bronnen (1402-1541).
De Bilt 1984.
O = Oudfries(ch)e Oorkonden, bewerkt door P. SIPMA (dl. I-III) en O. VRIES (dl.
IV). 's-Gravenhage 1927-1977.
P = Codex Parisiensis. Zie: GERBENZON 1954.
R = Het tweede Rüstringer handschrift (R2) en De eerste Riustringer codex
(R1), bewerkt door W.J. BUMA. 's-Gravenhage 1954-1961.
ROGGEN, C., Woordenboek van het Oosterschellings. Leeuwarden 1976.
ROOSJEN, S.O. e.a., Merkwaardigheden van Hindeloopen. Leeuwarden 1855.
S = Snitser recesboeken 1490-1517, útjown fan M. OOSTERHOUT. Assen 1960.
SJÖLIN, B., Einführung in das Friesische. Stuttgart 1969.
SJÖLIN, B., Die Gliederung des Altfriesischen - ein Rückblick. In: ÅRHAMMAR
e.a. (red.), 55-66. Zie bij: ÅRHAMMAR 1984.
SPENTER, A., Der Vokalismus der akzentuierten Silben in der schiermonnikooger
Mundart. Kopenhagen 1968.
STEENMEIJER-WIELENGA, T.J., Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers.
Leeuwarden 1972.
U = Codex Unia. Zie bij: A.
VAN DER KOOY, T. Dz., De taal van Hindeloopen. 's-Gravenhage 1937.

Taal en Tongval. Jaargang 37

194

Woorden en uitdrukkingen met Vlaams, Vlaming, Vlaanderen in
niet-Romaanse talen
Na wat we een verkenning hebben genoemd in de Romaanse talen, volgt hier een
gelijkaardig onderzoek in de Germaanse en in enkele Slavische talen. Aan het begin
*
van het eerste stuk hebben we gewezen op de voornaamste tekortkomingen van
deze bijdrage; we hadden ook moeten vermelden dat er ws. in de overige
werelddelen (op de U.S.A. hebben we gelet) nog meer landen en talen kunnen in
aanmerking komen waarmee de Vlamingen in betrekking zijn geweest, heel zeker
b.v. Belgisch-Kongo.

Duits
I. In diverse tijden en plaatsen van het Duitstalige gebied wordt Vlaams gebruikt in
1
2
verband met schapen, haringen, schellingen en penningen, het recht , de weverij ;
3
een Akens dokument vermeldt in 1383 Vlaamse kaas ; het Rheinisches Wörterbuch
kent Flamländer ‘houtboot, bevaren door Franse en Belgische schippers’, Flamänner
4
‘zwijn met lange oren’ en Flammer ‘paardenras’ ; in Meklemburg is Flanderbücks
5
6
‘een wijde zeemansbroek’ ; in Silezië betekent Flandrer ‘lakenwever’ ; Fläming in
7
8
Stiermarken , Fländerich in Zuid-Hessen was ‘een reizende koopman, een
lakenhandelaar uit Vlaanderen’ (het woord houdt verband met flandern ‘slenteren,
ledig lopen’ - zie verder); een Vlaams oog ‘eind van een touw omgebogen tot een
9
oog’ is bekend aan de Neder-Elbe (evenals in het Engels en het Scandinavisch zie verder; definitie van het W.N.T. i.v. oog: bocht, lus die in enig touw gemaakt en
voorgoed bevestigd wordt; i.v. Vlaamsch: een zuiver rond oog in een end touw
gemaakt, zóó dat het zelfde of een ander touw er juist door henen kan); de Vlaamse
deur, die Grimm vermeldt, hebben we reeds aangetroffen in het Frans.
Flanderhaut ‘Helgolandse hoed, hoofdbedekking van de bindsters bij de oogst’,
syn. Fladderhaut, (Meklemburg) schijnt ook samen te hangen met het ww. flattern
‘fladderen, enz.’ (zie verder).

*

Verschenen in het Hulde-Album M. Hoebeke.
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In een oorlogsroman noteerden we toevallig Flandernzaun ‘soort van
10
draadversperring vóór de loopgraven’ ); het zou dus wel kunnen dat er nog andere
gevallen zijn die de geraadpleegde woordenboeken niet opgenomen hebben.
Wat voorwerpen betreft, hebben we één geval van ongunstig gebruik aangetroffen:
in het Rijnland heeft Flamländer, buiten de reeds vermelde en nog te vermelden
betekenissen, ook die van ‘oude, versleten, voddige hoed’.

II. In de Middeleeuwen werd met vlæmen ‘das höfische Wesen des Flamen’
8
1112
aangeduid , Vlaams betekende ‘beschaafd’ .
Slechts in het Zwitsers bleef deze betekenis bewaard; flämisch staat daar voor
1) fijn, zacht, vooral van wol 2) teergebouwd (van vrouwelijke personen) 3) teer, fijn,
(maar ook voor) 4) neerslachtig, verdrietig - zie hierover verder. Het Vlaams
(Hollands) schaap heeft langere en fijnere wol (het is ook bekend in Frankrijk); de
betekenis kan echter ook verklaard worden uit een grondwoord Flɑ̄m ‘schuim’ (room
13
van melk), ‘dons, vlashaar’ (aan de kin) .
III. In latere tijden en thans kunnen we een aantal groepen onderscheiden nl.
betreffende het spreken, de lichaamsbouw en de houding, de gelaatsuitdrukking
en het karakter. We geven eerst een opsomming, daarna kultuur-historische en
taalkundige verklaringen.
o
1 het spreken

flämen betekent in de standaardtaal ‘een Vlaamse, Nederlandse uitspraak hebben’
1
14
(Grimm , Weigand e.a.), in Beieren ‘spreken op Vlaamse wijze’ - de auteur zegt
15
niet waarin dit bestaat -, in het Rijnland ‘onverstaanbaar, lallend spreken’.
o
2 lichaamsbouw en houding
16

12

Vlaams, Vlaming kenmerkt grote en sterke personen in Dortmund , Lüneburg ,
17
18
19
Westfalen , Luxemburg , Thuringen ; daarbij ook benig in het Rijnland.
Men vindt het begrip lomp, plomp, grof, onbehouwen in de standaardtaal en in
20
de pasgenoemde plaatsen of streken, evenals in Göttingen-Grubenhagen , Beieren,
21
Silezië, Elzas .
o
3 gelaatsuitdrukking en karakter

Vlaams betekent:
22
23
wrevelig, knorrig in Obersachsen-Erzgebirge , Silezië, Hessen ;
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verdrietig en vol leedvermaak in Beieren;
boos, toornig, nijdig in Silezië, Beieren en Lüneburg;
11
arglistig in Noord-Bohemen en Silezië en in Beieren;
24
25
grimmig, stroef, driest in Waldeck en Oberhessen ;
ongepast, vies (van de gelaatsuitdrukking) in Lüneburg;
moedig, dartel (? ‘mutig’) in Oberhessen;
onbeschaamd, brutaal, schelms of boosaardig lachend (maar ook glimlachend
of geamuseerd) in Silezië;
angstig, bang, schuchter in het Rijnland.
Hierbij zijn er heel wat uitdrukkingen: Vlaams kijken d.i. grimmig (Waldeck), Vl.
ogen maken d.i. boos, nijdig (Hessen), een Vl. gezicht maken d.i. boos, verdrietig,
zeer duister, de mond zo vertrekken dat de onderlip ver afhangt (in de volkstaal van
1
de 17de tot de 19de eeuw en in Lüneburg, Beieren, Dortmund, Obersachsen,
26
Siegerland ), Vl. lachen d.i. nijdig, onbeschaamd, zeer (Obersachsen).
Als bijwoord bestaat de betekenis zeer in Obersachsen en Beieren; flämisch
schreien (‘schreeuwen, huilen’), singen, trinken, enz. staat voor ‘in hoge graad, zeer,
1
erg’ in de standaardtaal en in een aantal plaatsen (cf. Campe ).
De ww. vlamen, vlaamsen e.d.m. betekenen, afgezien van het reeds vermelde
‘spreken op Vl. wijze’: het gezicht, de mond vertrekken, een honend gezicht maken
(Silezië, Siegerland), duister kijken (Zuid-Hessen), scheel zien of iem. van bezijden
11
aankijken (Sil., Nassau ), zich onbetamelijk neerleggen (Sil.), liegen, vleien (Sil.).
Een verdere groep betekenissen betr. het karakter omvat het begrip onstandvastig,
zwervend, lediglopend, enz.
flandern ‘zich heen en weer bewegen’ (Beieren), ‘veranderen’ (van de wind)
5
(Meklemburg );
27
flanderig ‘ongedurig’ (Mekl.), Flanderer ‘ongedurig mens’ (Baden , Mekl.). In deze
laatste streek wordt van ‘onbetrouwbare mensen’ gezegd: die is uit Vlaanderen of
hij een draagt een jas van Vl. of hij heet Fridolin von Flannern; een spreekwoord
luidt aldaar: het geeuwen is van Vlaanderen, het gaat van de ene mens naar de
andere;
flamänderen ‘rondzwerven’ (Obersachsen), Flanderjochen, -jürn ‘dienstbode die
vaak van betrekking verandert’ (Mekl.), flandern ‘slenteren, lediglopen’ (Zuid-Hessen,
Rijnland), Flamänder ‘nietsdoende landloper’, ook ‘met lompen gekleed, slonzig
gekleed mens’ (Sil.), Fländerlein ‘onbestendig meisje’, ‘vandaar wel meisje uit
Vlaanderen’ (Beieren),
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cf. de uitdrukking ein flatterhaftes (‘onbestendig’) Mädchen aus Flandern in de
28
standaardtaal .
Dit begrip ‘zwervend’ is ook bevat in gezegden als Flanderband heit min Gant
‘mijn gans heet Vlaanderen’ (Mekl.), Du bist von Flandern Und liebst 30 andere
29
22
(Siebenburg ). Müller-Fraureuth citeert o.m.: ich bin von Flandern ‘variatio delectat’,
die Liebe schreibt sich von Flandern als ihrer Heimath, da sie wie der Mond stets
den Wechsel liebt (Corvinus); een parodie op Cosi fan tutti heet Weibertreu oder
die Mädchen sind von Flandern (Bretzner). In een Meklemburgs ‘Reiterlied’ komt
voor: Rid' dormit nah Amsterdam, Von Amsterdam nah Flandern.
Men vindt verschillende verklaringen voor de evolutie van middeleeuws fijn en
beschaafd naar de pejoratieve betekenissen.
14
Weigand schrijft: ‘De tegenwoordige betekenis, d.i. “mürrisch, verdrießlich”
(wrevelig, verdrietig) wordt aangetroffen sinds de 17de eeuw. De Franse invloed,
die merkbaar was sinds de 12de eeuw in zeden, klederdracht en taal in Duitsland,
drong voornamelijk door via het half-romaanse, half-germaanse Vlaanderen en
daarom werd een beschaafd mens gekenmerkt als Vlæminc. De nabootsing van
de Vlaamse zeden en taal (vlæmen, eig. “vlämisch sprechen”) drong zelfs door in
de lagere standen, bij wie de elegantie een slechte uitwerking had en in het
belachelijke verviel, vandaar dat de term de bet. kreeg van “op een grove manier
pronkend”, “arrogant”, waaruit ws. de verdere bet. ontstaan is van “verdrießlich,
mürrisch” op de wijze van grote heren.’
22
Müller-Fraureuth : ‘De Vlamingen legden ook in den vreemde (Silezië, Saksen)
het ruwe, zelfbewuste, stugge (‘trotzig’) van hun stam niet af, hetgeen als
tegenstelling met de middeleeuwse opvatting van de ‘fijne Vlamingen’ gelaakt werd.
De bet. zwerven en ongedurig zijn wordt verklaard door het feit dat veel Vlamingen
inweken in de Duitstalige landen; ze vestigden zich reeds in de 12de eeuw in
Saksen-Wittenberg. Deze bet. werd in de hand gewerkt door aansluiting bij het ww.
fländern, flandern (rondfladderen, dartelen). We geloven dit des te gereder daar
deze lexicograaf flamänderen ‘rondzwerven’ stelt naast flanieren - waarvan bekend
is dat de oorsprong echter Frans is, uit het Scandinavisch.
8
Mülch : De ‘handelsvlijtige Vlamingen’ kwamen vaak naar den Oost als venters
of leurders, vandaar de bet. ‘rondzwervend mens’.
Bij aus Flandern sein ‘onbestendig, veranderlijk (“flatterhaft”) in de liefde’ wordt
eveneens aangetekend dat dit gezegde (‘dat vroeger zeer gewoon was, maar thans
niet meer in gebruik is’) berust op een
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woordspeling tussen de landnaam Flandern en het ww. fländern, flandern
‘rondfladderen, dartelen’, met misschien een toespeling op de reislust van de Vl.
30
kolonisten in de M.E. .
15
Een Vl. gezicht en een Vl. kerel ‘stug, toornig’ kan, volgens Schmeller , komen
van het drieste karakter van de lakenmakers die rond 1150 ingeweken zijn naar
12
Görlitz (ten O. van Dresden). Een analoge verklaring staat bij Rück : het hangt
samen met constateringen betr. de vele in Noord-Duitsland ingeweken Vlamingen.
2
Adelung 1808 gelooft evenwel niet aan een Vl. etymologie van flämisch, dat hij
het gebruikelijke woord noemt in enkele lagere (‘niedrige’) dialekten, b.v. in Silezië,
voor ‘stug, knorrig’, en denkt dat de term hoort bij het ww. flennen ‘wenen, zijn mond
vertrekken bij het wenen, lachen met mondvertrekking’.
17
Bij het besluiten van dit stuk vermelden we - aarzelend - dat in Westfalen en in
16
het Dortmundse fländern en flänneren betekent ‘diarree hebben’; er wordt geen
verklaring gegeven voor een verband met Vlaanderen (als er dat is).

Engels
In tegenstelling met Dutch, toegepast op de taal en de bewoners van
Noord-Nederland, soms van Duitsland, dat zeer vaak voorkomt, levert Flemish
slechts enkele gevallen op van figuurlijk gebruik in de talrijke, Engelse en ook
Amerikaanse lexicografische werken die we geraadpleegd hebben, maar wel vrij
veel technische termen.
flemish account: rekening of afrekening die niet voldoet, die een tekort vertoont;
3132
in Antwerpen werd gerekend in ponden van maar 12 sh. (i.p.v. 21) .
fl. bond, ook brick: de definitie stemt overeen met die van ons W.N.T.: Vl. verband,
metselwijze van baksteen waarin in elke laag strekse en kopse stenen naast elkaar
liggen, die ten opzichte van de volgende laag verspringen; fl. garden wall bond:
323334
34
ongeveer dezelfde betekenis
; in het woordenboek van Webster bestaat er ook
een flanders brick: een ongebakken silicaatsteen die gebruikt wordt om metaal te
schuren en te polijsten;
fl. baby: een (goedkope) houten pop, in de Nederlanden vervaardigd, en populair
in Engeland in de 18de en 19de eeuw;
fl. blue: soort van donkerblauw;
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fl. coil, ook flake (scheepsterm): rol waarin een kabel of touw spiraalsgewijs is
ineengerold zodat men de kabel gemakkelijk kan laten gaan;
fl. eye (scheepsterm): soort van splitsing (eng. splice, fr. épissure) in een kabel
(zie ook Duits, Scandinavisch op oog);
fl. foot: soort van rolletje met C- of S-vorm, zoals aan de poot van een stoel; fl.
scroll is ongeveer hetzelfde;
Flanders fortune: een gering fortuin;
flemish giant: konijn van een ras dat ws. uit België stamt;
fl. horse: soort touw aan de topzeilra;
fl. knot, ook genoemd German knot en figure of eight: soort knoop in een touw of
koord;
Flanders piece: een schilderij dat slechts van ver fraai is;
fl. point: kantwerk, in het Engels ook bekend als point de Brabant;
Flanders poppy, ook corn poppy of field poppy: papaver rhoeas; op Poppy Day
(11 november) worden op de graven en bij de gedenktekens van de Britse
gesneuvelden van de twee laatste wereldoorlogen Flanders poppies gelegd,
klaprozen die op de slagvelden bij de IJzer bloeiden;
Flanders reckoning: geld uitgeven elders dan waar men het ontvangen heeft;
323334
flemish stitch ‘steek’: soort opvulling in kantwerk
.
flemish als ww.: - of fl. coil: oprollen in een fl. coil; dit zelfde flemish: van een hond,
33
een trillende beweging maken met staart en lichaam bij het spoorzoeken .
Naast deze technische termen een spreekwoord: shoulder of mutton and English
beer, make the Flemings tarry here ‘schapeschouder en Engels bier doen de
Vlamingen hier (ver)blijven’; een uitdrukking: like Flanders mares, fairest afar off
35
‘zoals Vl. merries, het mooist vérweg’ ; er is een citaat betr. een meisje en er wordt
aan herinnerd dat Hendrik VIII zijn vierde vrouw, Anna van Cleef, noemde the
31
Flanders' mare ; dit wijst weer eens op de bekende verwarring van Vlaams en
Nederlands (Hollands) en maant tot voorzichtigheid betr. de aangetroffen gevallen.

Scandinavisch
36

Deens

flamsk lærred: een soort van dicht geweven, vast, ongebleekt vlasgarenlinnen (cf.
W.N.T. op Vl. linnen);

31

BREWER, A Dictionary of Phrase and Fable. Londen, Cassell, z.j.
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flamsk kvæg: vee (Hollands vee bestaat ook);
flamsk øretæve (vulg.): oorveeg, klap in het gezicht;
flamsk oje: oog in een touw (zie Duits en Engels).
37

Noors

flandersk lerret: een soort van fijn linnen, geweven in België, Holland of Frankrijk;
flandersk oje: oog.

38

Zweeds

o

o

flamländere: 1 inwoner van het oude graafschap of van Vlaamstalig België, 2
schilderij van de oudere Vlaamse school;
flamsk kan kwalificeren: linnen, tapijt, laken, doek, rijtuigkussen (d.i. geweven
naar de Vl. metode).

Slavisch
39

40

Het Russisch en het Pools schijnen slechts uitdrukkingen te kennen met
Holland(s).
In het Tsjechisch vinden we:
Flandry ‘Vlaanderen’, flanderský ‘Vlaanders’ en het adj. flamský in de gewone
bet., zonder affectieve kleur, betreffende de Vlaamse schilderkunst;
o

o

Flam, vero. Vlam: 1 Vlaming, 2 liederlijk, verdorven;
Fláma: liederlijk, verdorven; ‘(vulg. betreffende liederlijke personen) persoon van
Nederlandse (Vlaamse) herkomst die hout verkoopt, voornamelijk eikehout, ten
behoeve van bouwondernemingen en scheepswerven; die mensen werden goed
betaald en gaven veel geld uit’; ‘drinken als een Vlaming of als een Hollander’;
Fláma, flamlendr: pejor. benaming voor parasieten en vagebonden; ook flamendřice
met betrekking op vrouwen; in Slovakië: flandra ‘zedeloze vrouw’.
41

42

Krag , die deze inlichtingen vindt in de moderne woordenboeken , noemt de
verklaring onwaarschijnlijk en denkt liever aan het slechte gedrag van de Vlaamse
soldeniers gedurende de dertigjarige oorlog (begin 1620) toen Oostenrijk veel
huurlingen geronseld heeft om Bohemen te verwoesten. Zijn voorkeur gaat nochtans
uit naar een derde verklaring, nl. dat flamendr oorspronkelijk gebruikt werd voor de
zigeuners (‘zoals thans nog in Spanje’); het is inderdaad mogelijk, zegt hij, dat
scharen
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zigeuners uit de Nederlanden verder door Duitsland naar Bohemen zijn getrokken;
wanneer zij echter uit Hongarije en Roemenië kwamen en dan verder naar het
westen zwierven, noemde ze zich Tsjechen of Bohemers.
ww. flamendrovati, vaker flámovati ‘plezier maken, lustig leven’ (fr. faire la noce),
met de samenstellingen naflámovati ‘overvloedig -’, proflámovati ‘de hele nacht -’
43
en si zaflámovati ‘zich zoveel mogelijk overgeven aan -’ .

Nederlands
Het heeft weinig zin het W.N.T. uit te schrijven; misschien mogen we wijzen op de
daar opgenomen figuurlijke betekenis in bepaalde vaste verbindingen of in
zegswijzen:
een Vlaams geluk: iets dat nog erger had kunnen zijn (cf. Waals; vgl. nochtans
Joos, Waas Idioticon: een Vlaming heeft altijd een geluk);
op zijn Vl. gemak: op zijn dooie gemak;
Vl. glorie en Hollandse patiëntie: houtvuur en turfvuur, in verband gebracht met
het karakter;
Vl. kaart: ijle kaart, ws. verbastering van fr. carte blanche (Haspengouw);
met (een) Vl. krijt schrijven: met dubbel krijt (hapax ± 1565);
Vl. vreugd: groot vlammend houtvuur;
verstaat ge geen Vlaams?: ben je doof?;
iem. Vl. leren: hem door slagen iets aan het verstand brengen (Waas en Gents);
dat is plat Vl.: ronduit gesproken;
Vlaanderen en Brabant hebben: in 't kaarten, een schoon spel hebben (Waas);
Menen ligt in Vlaanderen.
Bij Brabanders, Hollanders en anderen, zegt het W.N.T., geldt Vlaming als qualificatie
waarmee zekere afkeuringswaardige eigenschappen worden verbonden [elders
ook, zoals we nu weten]:
hij is een Vlaming: een bedrieger, valsaard (Algem. Vl. Idioticon);
nooit zo goede vrede, of een Engelsman kreeg (of: tikte) wel een Vlaming;
liegen gelijk een Vlaming: hard liegen (Antw.);
apen en Vlamingen doen alles na (Antw.).
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Bij Harrebomée vinden we bovendien het volgende - dat misschien toch wel elders
in het W.N.T. is opgenomen:
De Vlamingen zien het einde der zaken, en de zaken het einde der Spanjaarden;
Hij rokkent zoveel wol, als al de Vlamingen van Vlaanderen kunnen spinnen;
Vreemd geraas Maakte menig Vlaming dwaas;
Geen graafschap boven Vlaanderen;
Neem een Brabants schaap, een Gelderse os, een Vlaamse kapoen en een Friese
koe.
De Bo en Teirlinck, tenslotte, hebben nog vlaamsen: in het gaan de voeten scheef
stellen, zodat de hielen uitwaarts en de tenen naar elkaar gericht zijn; het is beter
te fransen als te vlaamsen; hij vlaamst; een paard dat vlaamst. [Het Waals kent
45
marcher français, être français voor een paard dat loopt met de poten naar buiten .]
J. MOORS

Noten
Onze hartelijke dank aan de collega's Ch. HYART (R.U.L.), van wie alle gegevens
stammen betr. het Slavisch, G. PÉRILLEUX (R.U.L.), die ons foto's bezorgde uit de
Scandinavische wdbb., en K. ROELANDTS (K.U.L.), die hielp bij het begrijpen van de
Scandin. excerpten.
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Etymologische invallen 3
Tilburgs vaajeg
In de tweede uitgebreide druk van Tilburgs dialect (Drukkerij Piet Smits Tilburg 1985,
blz. 74) wordt het bijvoegl. naamw. vaajeg ‘flauw (van smaak)’ vermeld. Het woord
is een afleiding van *vaai (of *va(de)) en moet uiteindelijk op frans fade teruggaan,
een binnen het Romaans uitsluitend Frans woord, overigens van vulgairlatijnse
1
herkomst: cfr. BLOCH-VON WARTBURG 1950 , 240.
21

KLUGE 1975 wijst erop dat het woord fade in de 18de eeuw aarzelend door het
Duits ontleend is, maar dat het uiteindelijk ‘tief in die Mundarten gedrungen’ is.
Gezien de late attestatie in het Duits en het feit dat het Tilburgs er reeds een afleiding
van heeft, moet men voor het Tilburgs niet aan Duitse ontlening denken, maar aan
ontlening rechtstreeks uit het Frans.
A. WEIJNEN

Eindnoten:
1 Hier komt duidelijk verandering in dankzij de drie lopende woordenboeken: het Woordenboek
van de Brabantse dialecten, het Woordenboek van de Vlaamse dialekten, en het Woordenboek
van de Limburgse dialecten.
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Leuvens mismistere
Composita (verbale en nominale) zijn niet al te best vertegenwoordigd in onze
1
dialectwoordenboeken , een wat paradoxaal feit als men rekening houdt met de
grote levendigheid van de woordsamenstelling in onze Vlaamse dialecten. In deze
bijdrage zullen we het hebben over een Leuvens werkwoord dat samengesteld is
2
met het prefix mis-: mi smi stərə .
Leuvens mi smi stərə is in drie opzichten interessant:
(1) als samenstelling met mis- (cf. misdoen, misverstaan); deze samenstellingen
zoekt men vaak tevergeefs in dialectwoordenboeken. De vorm mismeesteren
3
vond ik in geen enkel woordenboek van de Vlaamse dialecten ;
(2) als morfo-fonologische vorm: het Leuvense mi smi stərə is in tegenspraak
met de door Dressler (1977) gepostuleerde ‘haplological law’, waarbij in
morfeemcombinaties een herhaling van fonologisch identische vormen wordt
4
vermeden ;
(3) als vorm binnen het taalsysteem5.
Op dit laatste aspect willen we even ingaan.
Het Leuvense mi smi stərə is een duidelijk segmenteerbaar compositum waarvan
het basiselement mi stərə (infinitiefvorm) slechts zelden wordt gebruikt. Heel
frekwent daarentegen is mi smi stərə, waarschijnlijk omwille van een fundamentele
6
karakteristiek van het (affectieve) taalgebruik : men spreekt veel meer (en liever)
over het abnormale, het afwijkende of minder gewone dan over het normale. Dat
iemand door zijn geneesheer (of door een kliniekarts) verkeerd of slecht werd
behandeld, is een gespreksthema, dat iemand door zijn geneesheer (of een andere
arts) werd of wordt verzorgd is bijna een tautologie.
Meteen hebben we ook de betekenis aangegeven van mistere en mismistere:
‘verzorgen, behandelen’ (in de ‘medische’ zin), en ‘slecht, verkeerd
verzorgen/behandelen’. Interessant is wel dat het minder frekwente mistere wel
wordt vermeld in Goemans' Leuvensch Taaleigen
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(Goemans 1936-1954: 313), met de volgende omschrijving: ‘overwinnen; (ook van
7
dokters:) een zieke behandelen’ . Het meer gebruikte mismistere vindt men er niet,
zoals reeds gezegd.
Hier moet nog wat aan toegevoegd worden in verband met de constructie van
het werkwoord in het Leuvens. Ik heb mismistere overwegend in een passieve
constructie genoteerd (beantwoordend aan het Nederlands: ‘X werd/is/was verkeerd
behandeld door...)’. De corresponderende actieve zin (beantwoordend aan: De
geneesheer behandelt of behandelde X verkeerd/heeft of had X verkeerd behandeld)
vond ik enkel in zinnen met de voltooid tegenwoordige en de voltooid verleden tijd,
nooit in zinnen met het imperfectum of het presens mi smi rstərdə/ mi smi stərt.
De tijdsrestrictie is evident: over een slechte behandeling spreekt men post factum
(vandaar ook de onmogelijkheid van een passivum met het presens van worden).
Het vaker voorkomen van de passiefconstructie is misschien een zuiver toeval (een
corpus opgesteld met behulp van andere sprekers, in andere situaties, zou een
verschillend resultaat kunnen opleveren), maar misschien ook niet: bij het affectieve
taalgebruik spreekt men over het bekende of over het meer/beter bekende, en in
dit geval is dat het ‘slachtoffer’ van de verkeerde behandeling (door een al of niet
bekend geneesheer). Die term komt dan in subjectspositie (de ‘topic’-positie in het
Nederlands, en in onze dialecten) te staan, en maakt een passiefconstructie
noodzakelijk.
P. SWIGGERS
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
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Eindnoten:
1 Hier komt duidelijk verandering in dankzij de drie lopende woordenboeken: het Woordenboek
van de Brabantse dialecten, het Woordenboek van de Vlaamse dialekten, en het Woordenboek
van de Limburgse dialecten.
2 Zoals bekend, heeft het prefix mis-, via het Frankisch, succes gekend bij onze Gallo-Romaanse
buren (més-, mé-).
3 Het ontbreekt in Schuermans (1865), Tuerlinckx (1886), Rutten (1890) en Goemans (1936-1954).
Schuermans (1865: 380-381) vermeldt wel: misbilligen, mishanden, miskansen, miskomen,
miskommodeeren, miskoteren, miskwabberen, misnieten, mispakken, mispeuteren, mispikkelen,
misvaren, misverstaan. Tuerlinckx (1886: 393-395) vermeldt miskeuteren, misklappen,
miskleeden, misladen, misloopen, misnamen, misnieten, misnoemen, mispakken, misrekenen,
misrijden, misroepen. Rutten (1890: 145-146) vermeldt: misgeven, misklappen, miskleeden,
misladen, misloopen, misnamen, misnoemen, misnieten, mispakken, misrekenen, misroepen,
mistreffen, misvalsen. Goemans (1936-1954) vermeldt geen enkele samenstelling met mis-.
4 In het algemeen vormen de combinaties prefix + stammorfeem een uitzondering op deze
haplologische regel (beter: tendens). Voor een aantal beschouwingen bij Dresslers artikel, zie
Swiggers (1985).
5 Men kan ook zeggen: ‘als taalhistorische vorm’, indien men aanneemt dat elke taalvorm in se
historisch is omwille van de plaats die hij inneemt binnen een synchroon functionerend systeem
dat diachroon doortrokken en gericht is.
6 Wat het affectieve taalgebruik betreft, verwijs ik naar de belangrijke studies van Roelandts (1958,
1962, 1964, 1966, 1970, 1979), waarin zowel klank- als vormvariaties worden besproken, vanuit
het gezichtspunt van de naamkunde en de dialectologie.
7 In het uiterste oosten van Brabant schijnt meesteren een andere betekenis te hebben: vgl.
Kempeneers (1975: 89) i.v.m. het Tiense miëstere ‘door de dokter laten verzorgen’ (ook in
Schuermans 1865: 369, s.v. meesteren: ‘een genees- of heelmeester gebruiken’). Een
basisbetekenis hieruit distilleren blijft natuurlijk mogelijk: ‘meesteren’ betekent dan ‘meester
kunnen (in verband met een ziekte)’. In het Leuvens wordt dit rechtstreeks gezegd van degene
die de ziekte behandelt, in het Tiens, via een onderliggende factitieve implicatie, van degene
die zich laat verzorgen.
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Boekbesprekingen
Taal en Sociale Integratie. (Langue et Intégration Sociale; Language
and Social Integration). Deel 7. Centrum voor Interdisciplinair Onderzoek
naar de Brusselse Taaltoestanden - VUB. 1984.
Aan het begin van dit zevende deel van de reeks wordt door inleidster Els Witte
gewezen op ‘een grote diversiteit in de aangesneden onderwerpen, methodologische
vernieuwing en een bijzonder hoog aktualiteitsgehalte’ van de opgenomen bijdragen.
Over het eerste aspekt zal iedereen die kennis neemt van de bundel het eens kunnen
zijn, alleen al op basis van de indeling van de 9 bijdragen over 5 rubrieken (sociale,
ekonomische, politieke, onderwijs- en communicatieve aspekten); het laatste
genoemde kenmerk geldt zonder betwisting voor ruim de helft van de bijdragen.
Alleen de methodologische vernieuwing lijkt mij, althans in de domeinen die ik meen
te kunnen overzien, een wat mistige omschrijving: veel cijfermateriaal laten afwisselen
met stukjes tekst die vaak niet meer geven dan een ‘verwoording’ van wat de
aandachtige beschouwer zelf in minder tijd dan nodig om de tekst te lezen, kan
opnemen, is een sinds lang gebruikte maar weinig revolutionaire manier van
wetenschapsrapportering.
Een extreem voorbeeld van zo'n erg objektiverend verslag is het voor
taalsociologen bepaald wel interessante rapport van G. Gielen en F. Louckx over
een ‘Sociologisch onderzoek naar de herkomst, het taalgedrag en het
schoolkeuzegedrag van ouders met kinderen in het nederlandstalig basisonderwijs
van de Brusselse agglomeratie’ (161-208): niet minder dan 28 tabellen (soms heel
uitvoerig) worden over een veertigtal bladzijden uitgesmeerd, terwijl de besluiten
uit dat (zoals gezegd grotendeels zinvolle) rekenwerk twee vrij onbenullige bladzijden
vullen. Voor een reeks die voorstudies wil brengen is dit misschien niet onbegrijpelijk,
hoewel precies de diversiteit van de onderwerpen, en de ruime interdisciplinair
georiënteerde doelgroep van de reeks, een wat uitvoeriger samenvattende
interpretatie toch wel zou verantwoorden.
Voor dezelfde groep van taalsociologen kan ook ‘Taal en televisie’ (211-230) van
H. Baetens Beardsmore en H. van Beeck enig belang hebben. Een vraag die direkt
bij de lezer opkomt is dan wel of het ‘televisiekijken’ een zo monolitisch blok is, dat
algemene vraagstellingen in de aard van ‘wat is het meest bekeken televisiestation
van de informant’ tot een globaliseerbaar resultaat kan leiden. Zeker met het oog
op het aspekt van de taalloyauteit had een opdeling naar (ten minste)
nieuwsberichten, informatieve programma's, ontspanning een betrouwbaarder beeld
kunnen opleveren: het aantal kijkers dat pas na het nieuwsoverzicht op geprefereerde
zender X overschakelt naar de ontspanning op geprefereerde zender Y is misschien
wel zo groot dat het - alweer heel rijkelijk uitgestrooide - cijfermateriaal van de
auteurs op een te heterogeen feitencomplex zou kunnen slaan.
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Van de overige artikelen lijken vooral die over ‘Politieke aspekten’ (in erg ruime zin
geïnterpreteerd) nog van belang voor wie zich vanuit een taalkundig (-sociologisch)
oogpunt met de problematiek van de Belgische hoofdstad bezighoudt.
G. DE SCHUTTER

W. Iven / M. Mandos: Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden
uit Noord-Brabant. Eindhoven (Bura Boeken) 1984; 268 blzz., prijs f
24,90 (isbn 90 6404 015 x).
Sinds geruime tijd zendt Omroep Brabant, Eindhoven, wekelijks een
spreekwoordenspel uit met de titel van deze bundel. Het spel bestaat er in dat de
luisteraars een spreekwoord afmaken, dat verborgen in een verhaaltje in dialect
verteld wordt. De luisteraars reageren per brief en, gezien de omvang van deze
bundel, in grote getale. Na verloop van tijd namelijk worden de teksten van deze
uitzendingen gebundeld en de gezochte spreekwoorden worden daarbij met de
inzendingen van de luisteraars van kommentaar voorzien. Het kommentaar is van
de hand van M. Mandos, weduwe van H. Mandos, die de spreekwoorden verzamelde.
De verhaaltjes in deze vierde bundeling zijn van Willem Iven in naar hij zelf meedeelt
‘een peellands regiolect’ (blz. 11) of een ‘vanalles-Peeltaltje’ (blz. 18). Het zijn
pretentieloze, meest grappig bedoelde anekdotes en alledaagse filosofietjes, die
hun charme ontlenen aan het feit dat ze in dialekt gesteld zijn en voor de radio
worden voorgedragen. In druk komen ze wat geforceerd over, maar dat geldt voor
heel wat dialektliteratuur.
Mevr. Mandos geeft in haar kommentaar een overzicht van de binnengekomen
‘oplossingen’, hun varianten en regionale spreiding, en legt die naast de
spreekwoordenverzameling van haar in 1971 overleden echtgenoot. Ze geeft daarbij
ook recenter vergelijkingsmateriaal, maar daar blijft het bij. Zo konstateert zij op blz.
178 dat boks in Peelland beter bekend is dan in Kempenland, waar meer broek
opgegeven wordt, zonder zich ervan bewust te zijn dat juist tussen deze gebieden
de broek/boks-isoglosse loopt. Deze al in 1937 door Weijnen vastgelegde isoglosse
blijkt dus nog altijd (versteend?) in spreekwoorden te bestaan. Het interessante van
deze onderneming nu is dat de ingezonden varianten ofwel geografische verschillen
representeren of gewoon te verklaren zijn door het feit dat de vooral op school
aangeleerde spreekwoorden in het geheugen weggezakt zijn en dat ze naar
aanleiding van de radiouitzendingen in ‘verbasterde’ of ‘gerestaureerde’ vorm weer
boven komen. Zo beschouwd leveren ze prachtige voorbeelden van de manier
waarop teksten ‘verwerkt’ worden. Zoals gezegd wordt in de kommentaren van
Mevr. Mandos op dit aspekt niet ingegaan. Zij beschouwt het spreekwoord zuiver
als spreekwoord en elke afwijkende vorm is voor haar eenvoudig een variant.
Resteert desondanks levendig en waardevol materiaal, omlijst met vlot ‘geschreven’
verhaaltjes, en dat levert te zamen een prettig leesbaar boek op.
Drs. Har BROK
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J. Molemans en J. Mertens m.m.v. D. Huyge, E. Paulissen en L. Van
Impe, Opglabbeek, een rijk verleden. Een geografisch, prehistorisch,
historisch, naamkundig en genealogisch onderzoek. Antiqua,
Tessenderlo 1984. 671 pp. + 2 kaarten.
Opglabbeek, een rijk verleden wil in eerste instantie een breed publiek bereiken,
een oogmerk volledig naar de zin van de beleidslieden van dit Kempense dorp zelf,
wie in de Inleiding als ‘opdrachtgevers’ overigens (zeer terecht) dank wordt betuigd.
Dat op ‘socializering’ wordt gemikt, impliceert evenwel niet dat wij hier voor
dilettantenwerk staan, integendeel! Opglabbeek, een rijk verleden is nl. een echt
model van een ‘totaalmonografie’ geworden, een doel dat alleen te bereiken was,
doordat een aantal vakmensen zich geschaard hebben rond de redaktietafel
voorgezeten door de gezaghebbende Limburgse toponymist J. Molemans, die hier
wel niet meer voorgesteld hoeft te worden.
Dat hij alweer de onvermoeibare draaispil is, valt vlug te merken aan het aandeel
dat alleen uit zijn pen is gevloeid: het bedraagt meer dan de helft van het totale
volume.
Ziehier dan zeer in het kort - het bestek van de onderhavige recensie laat voorwaar
niet meer toe - iets over opbouw en inhoud van het bewuste boek, al dan niet
vergezeld van een kanttekening of een suggestie.
Deel I: Het fysische kader van Opglabbeek (door E. Paulissen, geograaf) beschrijft
de boetsering van de typische Kempense landschappen zoals ‘heide’, ‘vennen en
laagten’ en ‘duinen’, als gevolg van natuurlijke degradatie en ook van menselijke
interventie, en haalt van dit alles mooie voorbeelden te Opglabbeek zelf aan.
Deel II: De voorgeschiedenis van het Opglabbeekse gewest: een beknopt overzicht
in ruim perspektief (door D. Huyge en L. Van Impe, archeologen) behandelt
achtereenvolgens de betekenis van Opglabbeek in het Paleoliticum, Mesoliticum,
Neoliticum, de Bronstijd en de IJzertijd, alweer, zoals in de titel aangegeven, geplaatst
in en geschetst aan de hand van een brede regionale kontekst.
Als geïnteresseerde had ik hier ook nog graag een woord bij gezien, al was het
maar als toelichting, over de (door mij veronderstelde) historische hiaat tijdens de
Romeinse en de vroegmiddeleeuwse periode. Bij het opslaan van het Archeologisch
Repertorium merk ik nl. dat te Opglabbeek toch de Romeinse weg Tongeren-Noorden
passeerde. Ik vraag mij b.v. ook af, waarom de (Gallo-)Romeinen te Gruitrode wél,
te Opglabbeek (blijkbaar) niet hebben gepleisterd.
Deel III: Geschiedenis van Opglabbeek: parochie, heerlijkheid en gemeente (door
J. Mertens, historicus) projekteert op zijn beurt in een ruimer tijdskader de lokale
gebeurtenissen en toestanden zoals die zich na lang en zorgvuldig archiefwerk laten
situeren en rekonstrueren.
Deel IV: De Opglabbeekse nederzettingen (zoals ook de delen V en VI, door J.
Molemans) verklaart de namen Opglabbeek, Broekkant, Hoeve, Louwel, Ophoven,
Roekseinde, Stegereinde en Vinkeneinde en toetst deze verklaringen telkens aan
de geografische realiteit.
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Bij de verklaring van de (zeer jonge) gehuchtnamen op -einde wordt dit laatste
toponymische element als ‘uiteinde’ verklaard. Zo betekent Roekseinde ‘het uiteinde
van (het erf) Roeks’. Hoewel -einde in Einderveld (Glossarium, nr. 97), van veel
oudere datum, duidelijk de betekenis ‘uiteinde’ bevat, bevreemdt de volgende
sekwentie toch enigszins vanuit topografisch oogpunt: ‘het erf Roeks, waarbij het
Roeks-einde in oorsprong alleen maar aansluit, ligt naderhand op het Roekseinde’.
Wat er ook van zij, in Oost-Vlaanderen zou ik -einde ‘periferisch gehucht’ de voorkeur
geven (en Roekseinde dan verklaren als ‘het periferische gehucht, waar (ook) het
erf Roeks ligt’).
Deel V: Glossarium met etymologische verklaringen van de Opglabbeekse
plaatsnamen (in totaal 647 titelwoorden, waarin, zoals boven en ook beneden mag
blijken, de nederzettingsnamen en de erfhamen niet begrepen zijn).
Een paar suggesties.
Etymologisch:
Nr. 78. Dries: de verklaring kon aangevuld worden met gegevens uit recente
publikaties, o.a. van dr. Gysseling en prof. Verhulst. Dezelfde opmerking kan worden
gemaakt voor nr. 190. Hofakker.
Nr. 192. Hondstraatje. Kan hond(s) hier niet als depreciërend element worden
opgevat?
Metodologisch:
Nr. 97. Einderveld. De identificering Einderveld (geattesteerd vanaf 1551) = (‘ouder’)
Louwelerveld (geattesteerd vanaf 1543) (nr. 379) kon misschien nader toegelicht
of genuanceerd worden.
Nr. 460, Oude Voort. Vgl. (a) Oude Voort, nēlər'spẹk + attestaties van de
plaatsnaam Oude Voort; (b) onder nr. 200 Hornsspek, nēlər'spẹk + attestatie van
de plaatsnaam Hornsspek; (c) Nielerspek, dat zelf niet als titelwoord voorkomt.

Deel VI: Genealogie en naamkunde: de Opglabbeekse erven en hun respektieve
bewoners.
Wie de publikaties van dr. Molemans enigszins volgt, weet dat elke monografie
van zijn hand haar eigenheid bezit.
Ook deze keer wordt de lezer aangenaam verrast door de introduktie van een
nieuwe bevinding (of zeg maar: ontdekking), waartoe het exhaustieve en noeste
werk van de Limburgse toponymist heeft geleid: de (ca. 60) Opglabbeekse erfnamen
zijn tot vóór kort in feite veel funktioneler gebleken dan de familienamen. In de
bronnen tonen deze erfnamen zich dan ook als zware konkurrenten van de
familienamen, nu eens rechtstreeks, dan weer onrechtstreeks, zoals door middel
van de alias-formule. Deze sociolinguïstisch uiterst belangwekkende vaststelling
demonstreert andermaal op treffende wijze het Kempense individualisme agraire:
het sterk individuele erf als dominante rurale cel.
Besluit. Opglabbeek, een rijk verleden verdient alle lof.
Dat het boek inderdaad naar de lezer toe is geschreven en dat deze niet bedrogen
uitkomt, blijkt o.a. uit de verklarende woordenlijsten bij de delen II en III-VI
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en uit de moeite die de diverse auteurs zich verder op dat stuk ook in hun tekst(en)
hebben getroost.
Voor de genealogen is er eveneens een klapper op de huwelijken.
Tot slot moet gezegd worden dat het lezersoog gestreeld wordt door tal van
(didaktisch verantwoorde) foto's, prentbriefkaarten, funktionele kaartjes, tekeningen,
opgravingsplans en doodprentjes. Aan de hand van luchtfoto's wordt zelfs geleerd
wat Celtic fields zijn!
L. VAN DURME

P.G.J. van Sterkenburg en W.J.J. Pijnenburg, Van Dale Groot
Woordenboek van hedendaags Nederlands. Van Dale Lexicografie,
Utrecht/Antwerpen, 1984. 1569 blz. Prijs: 2.295 BFr., f. 120.
Meer dan eens is erover geklaagd dat de ‘dikke’ of ‘grote’ Van Dale woorden uit de
gewone omgangstaal niet verklaarde, hoewel die te lezen waren in recente
Nederlandse publikaties of gebruikt werden b.v. in TV-uitzendingen. In de elfde, in
1984 gepubliceerde uitgave van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal, verzorgd door G. Geerts en H. Heestermans (GVD), zijn wel een tienduizend
nieuwe woorden en betekenissen opgenomen, maar toch kan niet worden gezegd
dat daardoor in dat woordenboek speciaal wordt gelet op echt hedendaags
1
taalgebruik . De GVD definieert de betekenissen van een woord immers op grond
van de herkomst. Daardoor vindt de woordenboekgebruiker bij een bepaald woord
de oudste betekenis als eerste vermeld, wat hem soms wel op een verkeerd spoor
kan brengen. Het Groot Woordenboek van hedendaags Nederlands (GWHN), dat
een paar maanden na de GVD op de markt werd gebracht, is in de eerste plaats
georiënteerd op het Nederlands, gesproken en geschreven van ± 1950 tot nu. De
GWHN is duidelijk een woordenboek op synchrone grondslag, met bij het lemma
de meest gebruikte betekenis vooraan geplaatst. De woordenschat in de GWHN
mag men interpreteren als de basiswoordenschat van het gesproken en het
geschreven hedendaagse Nederlands. Die werd opgebouwd met woorden uit de
dagelijkse omgang, maar ook met meer gespecialiseerde termen, die toch in ruime
kring bekend zijn. Een echte breuk met de GVD is het GWHN nochtans niet, want
de GVD is blijven fungeren als corpus voor het nieuwe Van Dale-woordenboek.
Wanneer men weet dat de GVD ca. 230.000 trefwoorden heeft en het GWHN slechts
90.000, dan wordt het duidelijk hoe sterk moest worden gereduceerd bij het opnemen
van het materiaal uit de GVD. De auteurs hebben daarbij wel bepaalde principes
gehanteerd, maar met het resultaat ben ik niet altijd erg gelukkig. Zo geeft het GWHN
bij cordon bleu, met de aanwijzing dat het gaat om een woord uit de culinaire
taalkring, als betekenis ‘stuk vlees dat voor het braden is gevuld met ham en kaas’,
wat men, nog nauwkeuriger gepreciseerd terugvindt in de GVD. Maar de betekenis,
die in de GVD als eerste staat vermeld, ‘uitstekende kok,

1

Voor de karakterisering van de twee woordenboeken steunen we vooral op het artikel van
P.G.J. van Sterkenburg Groot Woordenboek en Grote Van Dale, een eerste vergelijking in
Spektator 14, blz. 135-152, en op de Inleiding bij het Groot Woordenboek van hedendaags
Nederlands.
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kokkin’, zoekt men tevergeefs in het GWHN. Dat is een ongelukkige reduktie, want
zeker in Vlaams-België wordt met een cordon bleu een persoon, vooral een vrouw,
genoemd die fijn kan koken. Hier werd duidelijk te sterk gesnoeid.
Dat geldt ook voor de woorden waarvan in het GWHN elk spoor verdwenen is.
Zo mis ik er de term bibbergeld. Het is een woord dat de kreativiteit van de
taalgebruiker mooi illustreert net als de hedendaagse, op de reclame-folder vermelde
samenstellingen knuffelmuur, fluisterwal, e.a. De reden voor het verdwijnen van het
lemma bibbergeld (= gevarentoeslag) zal wel zijn dat het als (gew.) gekarakteriseerd
1
stond in de GVD. Bij de woorden met (gew.) werd immers strak geëlimineerd , met
een blind vertrouwen in de labeling van de GVD. Zou de samenstelling bibbergeld
niet zo algemeen bekend zijn (geweest) als b.v. de nu door het GWHN gehonoreerde
alibi-Jet en excuus-Truus? Om die vraag gefundeerd te kunnen beantwoorden zou
vooraf degelijk frekwentie-onderzoek moeten worden georganiseerd, niet alleen
van de recent in gebruik gekomen woorden, maar ook van woorden die vroeger zijn
opgedoken en een tijd lang in de gewone omgang werden gebruikt in Nederland
en in Vlaams-België.
Nog even in de culinaire sector blijvend, wil ik wijzen op een ander tekort,
vermoedelijk ook ontstaan door de noodzaak te snoeien. Het is een verdienste dat
in het GWHN bij elke betekenis een of meer woorden als synoniemen worden
vermeld, vaak ook tegengestelde begrippen (pag. 18). Soms gebeurt dat echter niet
waar het wel zou kunnen. Zo wordt bij de oorspronkelijke Franse term croûton de
omschrijving gegeven ‘stukje geroosterd of gebakken brood’. Enig verband met
soldaatje, dat door het GWHN nochtans wordt omschreven als ‘geroosterd reepje
brood’, is niet vermeld. Of benoemen croûtons en soldaatjes niet hetzelfde? Wel
moet worden erkend dat ook de GVD tussen de twee woorden geen verband legt.
Gallas althans vertaalt croûton met soldaatje.
Bij de besnoeiingen zijn verschillende kategorieën geschrapt, o.m. eigennamen
en plaatsnamen, regionalismen en trefwoorden die in de GVD labels als arch., eert.,
ouderw., oudt., vero(ud) hadden gekregen. Zo is eenzaat, in GVD gekarakteriseerd
als veroud., niet meer opgenomen, misschien ten onrechte, zeker als men ook
rekening wil houden met schriftelijk taalgebruik in Vlaams-België. Het verdwijnen
van eenzaat illustreert de tendens om in het GWHN vooral woorden uit gesproken
taal te honoreren. De auteurs van het GWHN zullen zeker wel criteria gebruikt
hebben om te beslissen welke woorden ook uit geschreven taal konden worden
opgenomen, maar soms kan de woordenboekgebruiker moeilijk begrijpen waarom
sommige woorden wel en andere niet vermeld staan in het GWHN. Zo vindt hij bij
de lemmata die als eerste element meta hebben de termen metacentrum, metafase,
metagenesis, metaldehyde, metalepsis, metalogica, maar hij mist er wel het woord
metalinguïstiek, dat, zeker wat de frekwentie betreft, niet minder belangrijk is dan
de bovenstaande woorden. De woordenboekgebruiker wordt hier verkeerd
geïnformeerd, want hij zou uit het niet vermelden van metalinguïstiek in het GWHN
kunnen afleiden dat het een niet-hedendaags woord is of niet tot de Nederlandse
woordenschat behoort. Terloops merk ik nog op dat metalogica en metalinguïstiek
nog niet te vinden zijn in de GVD.

1

‘die woorden die gelabeld zijn in GVD met Brab., Fri., gew. en N.Ned., VI., Westvl. vonden
geen genade’ (Spektator 14, 134).
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Tegenover het Nederlands, gesproken en geschreven in het noordelijk deel van
België, neemt het GWHN een te eng standpunt in. De auteurs menen terecht dat
er binnen het hele Nederlandse taalgebied in Vlaams-België woorden worden
gebruikt die ten noorden van de rijksgrens onbekend zijn of een andere betekenis
hebben. Dat geldt zeker voor woorden die typische benamingen zijn, doordat ze
officiële functies of instellingen van de Belgische staat noemen: schepen, rijkswacht,
regent, aggregatie, humaniora, gouverneur (van een provincie) e.a. Maar ook andere
woorden die in de gewone Nederlandse omgangstaal in Nederlandstalig België niet
uit officiële of ambtelijke taal zijn gekomen, worden in het GWHN gekarakteriseerd
als A(lgemeen) Z(uid-) N(ederlands). Andere recensenten hebben al gewezen op
de foutieve voorstelling van de taalfeiten in Nederlandstalig België. Zo zijn zich
opboeien, knoddig en lodderen zeker niet AZN. Dit geldt ook voor de uitdrukking
de mouw strijken, want daarnaast wordt in sommige streken ten zuiden van de
rijksgrens ook de mouw vegen gezegd. Met de betekenis ‘bij voorbaat’ heb ik in
Vlaams-België de voorzetselgroep op voordeel nog nooit weten gebruiken.
Men vindt in het GWHN te weinig zin voor de differentiatie en de evolutie in het
taalgebruik in Vlaams-België. Wanneer men het taalgebruik in dat deel van ons
taalgebied in een woordenboek opneemt, dan moet daarbij in de eerste plaats een
onderscheid gemaakt worden tussen taalgebruikers die een Algemeen Nederlandse
norm wensen te hanteren en degenen die bewust die norm niet volgen. Deze groep
taalgebruikers zullen vermoedelijk wel woorden als facteur, bot, camion, beenhouwer,
mazout gebruiken. Dat geldt misschien ook voor Nederlandssprekenden van de
eerste groep, maar het valt niet te loochenen dat in Vlaams-België een evolutie aan
de gang is waarbij zij die zich oriënteren op het correcte taalgebruik in Nederland,
de voorkeur geven aan postbode, laars, vrachtwagen, slager, stookolie. Wanneer
het GWHN bij facteur, bot, e.a. opgeeft dat het AZN is, dan wordt onvoldoende
informatie gegeven aan de woordenboekgebruiker. Die moet uit het woordenboek
te weten kunnen komen dat binnen de gelaagdheid van het Algemeen Nederlands
als kultuurtaal in Vlaams-België, nog verschillende varianten bestaan. Dat kan hij
niet als b.v. bij camion wordt opgegeven dat het een AZN-woord is en als bij
vrachtwagen geen aanwijzing wordt gegeven over het gebruik van dat woord in
Vlaams-België.
Onvoldoende informatie met het label AZN is er ook wanneer maar een enkele
vorm van een woord wordt opgenomen. Als goesting gelabeld wordt als AZN, dan
wordt verdoezeld dat ook de vorm goeste in Vlaams-België te horen valt. Ook de
typische vorm specifiëren in de Nederlandse schrijftaal in Vlaams-België ontbreekt
in het GWHN.
Bij een nieuwe uitgave van het GWHN zou een meer genuanceerde visie het
Nederlandse taalgebruik in Vlaams-België beter moeten proberen te vatten. Graag
erken ik dat het moeilijk is de gedifferentieerdheid van dat taalgebruik precies weer
te geven, grotendeels door de evoluties die meespelen. Dat evoluties in het
taalgebruik de woordenboekmaker niet mogen afschrikken, wordt duidelijk bewezen
door de vele nieuwe woorden die in het GWHN zijn opgenomen. Het taalgebruik in
Nederland leert de Zuidnederlander niet zo gemakkelijk uit de gewone omgang
kennen. Meer dan eens hebben programma's uitgezonden door Nederlandse
TV-stations me doen grijpen naar het GWHN. De verklaringen die ik er vond, pasten
telkens goed in het verband, waaruit ik durf te besluiten dat voor het taalgebruik in
het noordelijk deel van ons taalgebied het GWHN een betrouwbare gids is.
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In de rijke inhoud van dit nieuwe Nederlandse woordenboek schijnen slechts weinig
nieuwe woorden voor te komen die rechtstreeks uit dialekten zijn overgenomen.
Het zou wel de moeite lonen te onderzoeken welke faktoren meespelen om
dialektwoorden al dan niet te gebruiken bij het uitbreiden van de woordvoorraad
van het algemeen Nederlands.
Wie gekonfronteerd wordt met de soms grillige gevarieerdheid van het taalgebruik
in Nederland, komt in heel wat gevallen aan zijn trekken met het GWHN. Dit nieuwe
woordenboek vult heel wat lacunes van de Nederlandse lexicografie, maar vertoont
jammer genoeg tekortkomingen tegenover de Nederlandse kultuurtaal in
Vlaams-België. Bij een volgende uitgave zou men dat gebrek moeten kunnen
verhelpen.
Als laatste suggestie tot verbetering moet ik wijzen op het te kleine lettertype, dat
het vlotte gebruik van het GWHN voor heel wat gebruikers bemoeilijkt.
V.F. VANACKER

Mededeling
Het Algemeen-Nederlands Verbond schrijft een wedstrijd uit over familienamen die
duidelijk een aanwijzing geven over de herkomst. Wie een familienaam heeft van
het type Van Leuven, Van Vlaardingen, Van Parijs, kan deelnemen aan de wedstrijd.
Het ANV organiseert deze wedstrijd omdat 400 jaar geleden de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden werden gescheiden, wat een massale uittocht van Zuid naar
Noord teweegbracht: veel familienamen in Nederland verwijzen naar Vlaanderen.
Toch zijn er ook familienamen in Vlaanderen die een plaats of een streek in
Vlaanderen noemen. Uit welke periode dateren die? Meer inlichtingen over de
wedstrijd:
ANV - Surinamestraat 28, NL-2585 GJ Den Haag
Tel. (070) - 46.24.11

Taal en Tongval. Jaargang 37

