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Joop van der Horst (2010) Met (het) oog op morgen. Opstel-

len over taal, taalverandering en standaardtaal. Leuven, Uni-

versitaire Pers Leuven. 217 blz. ISBN 978 90 5867 784 6. 

 

Joop van der Horst heeft na de recente publicatie van Het einde van de 

standaardtaal; een wisseling van Europese taalcultuur (2008) en de Ge-

schiedenis van de Nederlandse syntaxis (2008) alweer een nieuw boek 

klaar. Met (het) oog op morgen bundelt een veertigtal populairweten-

schappelijke artikelen over taalverandering, standaardisering en nor-

mering die Van der Horst sinds halverwege de jaren negentig gepubli-

ceerd heeft in uiteenlopende tijdschriften (vooral Onze Taal) en kranten 

(o.a. Leidsch Dagblad, De Standaard). De bundel kan als een vervolg ge-

lezen worden op het boek Het gezegde & Co.; beschouwingen over taal 

en zo, uit 1995, dat hetzelfde type artikelen verzamelt uit een eerdere pe-

riode.  

De artikels in de bundel zijn in de eerste plaats bedoeld voor een breed 

publiek met een interesse voor taal maar zonder al te veel taalkundige 

voorkennis. De stukjes zijn dan ook in een vlotte, soms zelfs luchtige, 

stijl geschreven met een minimum aan taalkundige terminologie. Typisch 

beginnen de artikelen met een persoonlijke anekdote van de auteur waar 

dan naadloos een taalkundige gedachte aan vast gebreid wordt. De vlotte 

stijl en de persoonlijke toon zorgen ervoor dat de artikelen bijzonder pret-

tig lezen, niet alleen voor de leek maar ook voor de meer doorgewinterde 

taalkundige. Bovendien verstaat Van der Horst de kunst om gecompli-

ceerde taalkundige problemen als taalverandering, standaardisering en 

normering toegankelijk te maken voor een breder publiek zónder in op-

pervlakkigheid of simplisme te vervallen. Die nuance in argumentatie in 

combinatie met eenvoud in stijl wekt bewondering en maakt de bundel 

bijzonder lezenswaard.  
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De thematiek van de bundel is vrij heterogeen met aan de ene kant echt 

taalkundige observaties over bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe con-

structies in het moderne taalgebruik, de geschiedenis van de standaardtaal 

of de rol van taalkundigen in de toenemende normering van het Neder-

lands en aan de andere kant meer persoonlijke stukjes over bijvoorbeeld 

de invloed van schrijvers op de taal, taalfouten in romans van gevierde 

schrijvers, het gezag van wetenschappers in het maatschappelijk debat, de 

zin en onzin van wetenschappelijke prijzen of van de oprichting van een 

academie voor het Nederlands. Het is niet doenlijk en allicht ook niet 

interessant om op de bijzonderheden van al die artikelen in te gaan. In de 

plaats daarvan zal ik specifiek ingaan op een aantal taalkundig interessan-

te artikelen over taalverandering in het moderne taalgebruik. Van der 

Horst beschrijft in die artikelen enkele nieuwe patronen in het moderne 

taalgebruik die mogelijk wijzen op een beginnende taalverandering in het 

Nederlands. Het is interessant na te gaan hoe de auteur bepaalt wat pre-

cies een taalverandering is in het hedendaagse taalgebruik. Taalverande-

ring wordt immers typisch na de feiten bestudeerd en niet, zoals bij Van 

der Horst, wanneer de veranderingsproces zich nog volop aan het vol-

trekken is. 

In het artikel Tal van informatie documenteert Van der Horst uitvoerig 

hoe hij nieuwe constructies in het moderne Nederlands opspoort. Ik zal 

de inhoud van dat artikel in meer detail bespreken, ter illustratie van zijn 

precieze werkwijze. Naar eigen zeggen verzamelt Van der Horst al zo‟n 

dertig jaar lang „rare en foute zinnen‟ die hij bij het lezen van de krant, 

een tijdschrift of een boek tegenkomt of hoort op de radio of televisie. Zo 

is ook de volgende zin (uit De Morgen van 25 oktober 2002) in dat talige 

rariteitenkabinet terecht gekomen: 

(1) Tal van bewijsmateriaal dook gisteren op. 

Deze zin heeft de aandacht van de auteur getrokken omdat de woord-

groep tal van hier voorkomt met een enkelvoudig substantief. Die onge-

wone combinatie gaat in tegen het typische gebruik van de woordgroep 

tal van met meervoudige substantieven, zoals in tal van mensen, tal van 

boeken, tal van problemen. Het verschil tussen beide combinaties is erg 
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subtiel, temeer omdat bewijsmateriaal dan wel geen formeel meervoud is 

maar semantisch wel opgevat kan worden als een geheel dat bestaat uit 

verschillende onderdelen. Het getuigt van een opmerkelijk scherp taal-

gevoel dat Van der Horst het patroon tal van bewijsmateriaal überhaupt 

heeft opgemerkt. Hoe gemakkelijk is het immers niet om over een derge-

lijk subtiel afwijkend patroon heen te lezen? 

Van der Horst beschouwt het afwijkende gebruik van tal van in combina-

tie met een enkelvoudig substantief als een volgende stap in de ontwikke-

ling van tal van in de richting van een onbepaald telwoord (zoals bijvoor-

met een lidwoord gecombineerd werd in constructies als een tal van men-

sen. In de loop van de twintigste eeuw blijkt de woordgroep een tal van 

steeds meer geïnterpreteerd te worden als een onbepaald telwoord, wat 

samengaat met een afnemend gebruik van het lidwoord. Diezelfde ont-

wikkeling is trouwens volgens Van der Horst vandaag ook volop aan de 

gang bij woordgroepen als een paar, een heleboel, een aantal die in toe-

nemende mate gebruikt worden zonder lidwoord in kranten of op het 

internet. Hij geeft hiervan de volgende voorbeelden, die vooralsnog tegen 

het taalgevoel van vele sprekers van het Nederlands ingaan: 

(2) Binnen paar jaar ben je een hele rij insectensoorten kwijt. 

(NRC/Handelsblad, 19 oktober 1995) 

(3) Heleboel processen liepen door elkaar. (NRC/Handelsblad, 25 

augustus 1995) 

(4) Er zijn aantal standaard pakketten samengesteld. (Google) 

De ontwikkeling van tal van tot een onbepaald telwoord motiveert vol-

gens Van der Horst de opkomst van patronen als tal van bewijsmateriaal. 

Als we vergelijken met een onverdacht onbepaald telwoord als veel zien 

we dat niet alleen meervoudige substantieven maar ook enkelvoudige 

substantieven als bewijsmateriaal compatibel zijn met een dergelijk tel-

woord. 

Van der Horst onderbouwt zijn hypothese door op het internet te zoeken 

naar meer zinnen van het type tal van bewijsmateriaal. Een zoekopdracht 

beeld veel). Hij argumenteert dat tal oorspronkelijk een substantief is dat 
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op Google naar de combinatie „tal van’ levert slechts vijf gevallen van tal 

van met een enkelvoudig substantief op bij de eerste vijfhonderd treffers 

(bv. tal van lesmateriaal, tal van surfstuff). Meer gericht zoeken naar 

specifieke combinaties als tal van informatie of tal van onderzoek levert 

daarentegen tientallen hits op, aldus Van der Horst. Zijn beperkte fre-

quentieonderzoek laat zien dat het gebruik van tal van in combinatie met 

een enkelvoudig substantief vooralsnog relatief infrequent is, maar dat 

het zeker niet om een toevallige combinatie gaat met het statuut van een 

eendagsvlieg. Uiteraard kan enkel de toekomst uitwijzen of de veron-

derstelde verandering zich doorzet in het taalgebruik.  

Het geschetste stramien in Tal van informatie waarbij een „vreemde zin‟ 

geduid wordt in het licht van een taalverandering in volle gang komt ook 

terug in heel wat andere artikelen in de bundel, zoals in Moslim Bazar-

ghan, Het nieuwe krijgen, De Croma-verandering, De zorgdraag-veran-

dering, etc. Het is een succesvol recept dat nogal uniek is binnen de he-

dendaagse historische taalkunde. Het gedisciplineerde inventariseren van 

afwijkende patronen in levend taalgebruik doet nogal ambachtelijk aan en 

lijkt ver af te staan van het moderne taalkundige onderzoek van grote 

collecties tekst, al dan niet met behulp van de computer en een stevige 

portie statistiek. Dergelijk grootscheeps corpusonderzoek blijkt in elk 

geval niet aan Van der Horst besteed te zijn. Zo geeft hij in Tal van in-

formatie aan dat hij na het doorspitten van vijfhonderd zinnen met tal van 

op Google „het, eerlijk gezegd, een beetje beu‟ was. Toch is de geheel 

eigen methode van Van der Horst wel degelijk waardevol voor de neer-

landistiek omdat ze meer dan doorsnee corpusonderzoek tot onverwachte 

nieuwe ideeën en hypotheses kan leiden. Van der Horst zegt daar zelf 

over (p. 24): “Ondertussen blijven de schriftjes van belang. Want hoe 

prachtig het internet ook is, het zoekt niet eigener beweging. Je moet zelf 

de gezochte term intypen. En je komt maar op het idee om naar iets te 

zoeken, als je de krant leest of naar de televisie kijkt, en daar iets opmer-

kelijks tegenkomt.”  

Evie Coussé (Universiteit Gent) 
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Tops, Evie. Variatie en verandering van /r/ in Vlaanderen. 

Brussel, VUBpress, 2009. 

 

Volgens de inleiding beoogt Tops met deze studie “de variatie in de reali-

satie van het foneem /r/ in Vlaanderen te beschrijven, met speciale aan-

dacht voor de evolutie van de huig-r” (p. 1). Daar is ze in geslaagd. Mij 

lijkt Tops‟ beschrijving van het Vlaamse r-landschap behoorlijk volledig. 

Haar onderzoek kadert in het interuniversitaire R-kennenproject (VUB, 

Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit), waarbij de Brusselse on-

derzoeksgroep de “sociaal-geografische aspecten in Vlaanderen, [en de] 

articulatorische en akoestische fonetiek” voor zijn rekening heeft geno-

men (p. 2). Wat uit dit onderzoek blijkt, is dat de opkomst van de huig-r 

een voornamelijk stedelijke aangelegenheid is, en dat grotere centrumste-

den de kleinere satellietsteden en -gemeenten aansteken. 

In het inleidende hoofdstuk worden, naast de doelstelling en de methode, 

ook de corpora voorgesteld waarop Tops zich in deze studie baseert. 

Naast de voor de hand liggende data van de Reeks Nederlandse Dialectat-

lassen (RND), het Goeman-Taeldeman-Van Reenen Project (GTRP) en 

het Vlaams-Nederlands Lerarencorpus (VNL), heeft ze ook twee speci-

fiek op r-variatie gerichte data aangesproken, die ze grotendeels zelf heeft 

aangelegd.1 Het ging daarin niet om dialectrealisaties (zoals in 

GTRP/RND), maar om het gebruik van de r in verschillende fonologische 

contexten in een meer formele situatie waar AN of een andere 

bovenregionale taal wordt verwacht. De corpora zijn: 

                                                            

1  Wat het Vlaamse gedeelte betreft. 
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(1) Het HEMA-corpus, genoemd naar de winkelketen waar ze lokale 

sprekers interviewde in het bijhorende restaurant. Die interviews 

gebeurden dus niet op afspraak, en de selectie van de informanten 

(en hun indeling volgens de geldende sociolinguïstische criteria) 

moest dus ter plekke of achteraf gebeuren. Dat bleek vooral moei-

lijk wat de sociale klasse betreft. Er werd gestreefd naar 40 infor-

manten per plaats, netjes verdeeld over de beide seksen en twee 

leeftijdscategorieën: jong en oud. Tops gebruikt geen discrete leef-

tijdscategoriën met een tussenruimte van een aantal jaren, maar 

neemt in de plaats daarvan de leeftijd van 35 jaar als cesuur, en al 

wat daarboven ligt is dan „oud‟, wat daaronder ligt „jong‟. De 

Vlaamse plaatsen waar de HEMA-interviews plaatsvonden, zijn 

Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt. Dat Brussel in dit corpus, en 

het hieronder besproken SAP-corpus, ontbreekt, had vooral prakti-

sche redenen. Met zijn eigenzinnige taal(contact)situatie is het 

moeilijk om met dergelijke interviews informanten met het juiste 

(om te beginnen: Nederlandstalige) profiel te vinden, maar daar-

mee zal de hoofdstad en zijn omgeving toch een in het oog sprin-

gende lacune blijven in dit onderzoek. Wie aanvullend Brussels 

vervolgonderzoek wil doen, is hiermee uitgenodigd. 

De HEMA-interviews omvatten volgens de regels van de kunst 

een lijst voor te lezen woorden en ook een reeks plaatjes die 

moesten worden benoemd, waarbij uiteraard gestreefd werd naar een 

representatie van verschillende contexten w aarin r kan  voor- 
komen.  
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(2) De Snelle Anonieme Peilingen (SAP) zijn korte interviews waarin 

naar een beperkt aantal woorden werd gevraagd. De informanten 

werden op straat of in openbare gelegenheden aangesproken en 

moesten aangeven uit welke gemeente ze komen. Met deze metho-

de, die meteen ook getest wordt in dit onderzoek, konden veel 

meer plaatsen worden bezocht. Er werden per plaats vijf informan-

ten per sekse/leeftijd-cel gezocht, en ook hier werd de sociale stra-

tificatie niet als selectiecriterium gebruikt. Het netwerk bestaat uit 

39 Vlaamse plaatsen waarbij Gent en zijn omgeving goed verte-

genwoordigd zijn. Dat is niet toevallig: in hoofdstuk 7 neemt deze 

regio een bijzondere plaats in in een meer gedetailleerd onderzoek 

naar de werking van de stedelijke hiërarchie in de distributie van 

de huig-r. Misschien zijn vijf informanten per cel toch wat weinig, 

maar vervelender is dat er geen ruimte is gelaten voor een onder-

verdeling in sociale klassen. Bovendien lijkt dit soort snelle inter-

views mij heel geschikt om naar attitudes te peilen, maar dat is 

evenmin gebeurd.  

Het tweede hoofdstuk beschrijft over de fonetische varianten (voor /r/) 

die we in Vlaanderen kunnen horen, en die Tops dus in haar corpora en in 

de literatuur heeft aangetroffen. De voornaamste variatie in Vlaanderen 

betreft die tussen twee types: de tongpunt-r en de huig-r. Hoewel haar 

intensieve uitspitting van de fonetische realiteit belangrijk en welkom is, 

blijkt dus algauw dat we de r-variatie in Vlaanderen aan de hand van de 

tegenstelling voor-achter kunnen beschrijven. Alle subtypes (dat zijn er 

twaalf) kunnen namelijk beschreven worden als soorten tongpunt- of 

huig-r‟en met meer of minder trilling, frictie, occlusie, etc. Uit de variatie 

die hier heel degelijk wordt beschreven blijkt nog maar eens dat de 

fonologische status van de r moeilijk aan de hand van gemeenschappelij-

ke features kan worden beschreven: er is niet één kenmerk dat alle soor-

ten r‟en gemeenschappelijk hebben en hen als groep van de rest van de 

foneeminventeris onderscheidt. De r kan dan ook het best omschreven 

worden als een rhotic (voor of achter), waarop een aantal afwijkingen – 
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verzwakkingen – toegelaten zijn,2 maar de aard van die afwijkingen 

varieert niet vrij. Zo hangt de articulatiewijze van de r ondermeer af van 

de positie (pre-, post- of intervocalisch). De articulatieplaats daarentegen 

blijkt vooral sprekergebonden en staat dus vrij los van de fonologische 

context, aangezien de meeste sprekers als voor- of achtersprekers kunnen 

worden beschouwd.3 Gemengde sprekers komen namelijk zelden voor, en 

zijn dan indicatief voor huig-r-uitbreidingsgebieden. De geolinguïstische 

impact van de fonologische omgeving op het type r in de Vlaamse – of 

alle Nederlandse – dialecten wordt in dit boek niet verder uitgespit. Wie 

daarin is geïnteresseerd kan aan zijn trekken komen met de FAND-kaar-

ten die de r per positie weergeven. In Tops (2009) vindt de lezer de ver-

wijzing niet terug, dus doe ik het maar: kaarten 179 t.e.m. 193 in FAND 

IV. In de visie van Tops, die in haar corpora geen strikte voorwaarden 

stelt aan het register van haar zegspersonen, maakt het niet zoveel uit in 

welke variëteit we de r onderzoeken. Of dat zo is, weet ik trouwens nog 

niet zo zeker: wanneer sociale factoren een rol spelen, moeten m.i. ook 

attitudes over r„en onderzocht worden, en die kunnen toch wel verschil-

len afhankelijk van de beoogde taalvariëteit. Zo lijkt mij, als aangespoeld 

Gentenaar, de Gentse huig-r bijvoorbeeld anders te worden gekwalifi-

ceerd in een standaardtalige context dan binnen het dialect of de tussen-

taal. 

Hoofdstukken drie en vier tonen de geografische, respectievelijk sociolin-

guïstische distributie van de variantentypes. De conclusie die Tops hier 

moet trekken – al is die niet verwonderlijk – is dat beide factoren samen 

moeten worden bekeken, of, beter gezegd, dat de sociolinguïstische ge-

laagdheid van taalverandering een belangrijke rol speelt in de verklaring 

van geografische distributiepatronen. Ze schenkt veel aandacht aan het 

stedelijke hiërarchie model,4 dat we in een vlaag van modernisme of 

anglofilie blijkbaar in drie woorden spellen, en dat verderop (hfst. 7) ten 

volle wordt uitgewerkt.  

                                                            

2  In het meest extreme geval leidt dat tot nulrealisaties. 
3  Dat is tenminste zo in Vlaanderen. 
4  Gekend van Chambers & Trudgill (1980). 
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Goed gefundeerd met de eigen en oudere data, en met de socio-

linguïstische inzichten die in het vorige hoofdstuk aan bod komen, gaat 

ze in het vijfde hoofdstuk na hoe de huig-r in Vlaanderen opgekomen is. 

De opkomst blijkt zowel uit haar gegevens in real time als die in 

apparent time, en die gaat tegenwoordig snel in een gebiedje rond en met 

Hoogstraten in Antwerpen en verder in westelijk Limburg. In oostelijk 

Limburg, en ook in steden als Gent, Ronse en Brussel, is de huig-r al een 

stuk ouder; maar vandaaruit zien we een verdere, getrapte uitbreiding 

naar weer andere plaatsen. De auteur schuwt in dit hoofdstuk de al bij al 

behoorlijk uitgebreide literatuur over de huig-r in Vlaanderen en 

Nederland niet. In het zesde hoofdstuk kadert ze de opkomst van de huig-

r in een breder, Europees perspectief. Wat daarin wordt gezegd over 

Nederland, kan nog het best aan de hand van een of enkele kaarten van 

het ganse taalgebied verduidelijkt worden. Een dergelijke kaart volgt wel 

op het einde van dit deel, met name op p. 279 waar de synthesekaart met 

alveolaire en uvulaire plaatsen in Vlaanderen, Nederland en een deel van 

Duitsland zijn afgebeeld. Wat de ontstaanstheorieën van de huig-r in 

Europa betreft, hangt Tops wel een nogal eenzijdig beeld op: de stroming 

die van polygenese uitgaat, zie o.m. Wiese (2001: 22v) wordt wat stief-

moederlijk behandeld. Tegen het exclusief-Franse monogenesemodel 

spreekt natuurlijk om te beginnen de vaststelling dat er in Vlaanderen 

alleen al 12 soorten r‟en voorkomen. Dat de huig-r in Parijs is ontstaan 

en zich via de stedelijke netwerken en de bijhorende (vnl. Franstalige) 

elites heeft verspreid is dan misschien ook een kortzichtig antwoord op 

secundaire vraag. Interessanter vind ik welke (evt. sociale) factoren er-

voor hebben gezorgd dat de trillende tongpunt-r in het Nederlands en in 

veel talen van de wereld het zolang als enige (na te streven) variant heeft 

uitgehouden, aangezien er duidelijk een grote inherente variatie onder de 

rhotics bestaat met r‟en die vanuit fonologisch opzicht nagenoeg allemaal 

perfect inwisselbaar zijn. 

Het zevende hoofdstuk is wat mij betreft het interessantste. Het eerder 

vermelde stedelijke hiërarchie model wordt hier door Tops met veel 

verve ingeschakeld als alternatief voor de „gewone‟ enigszins tweedimen-

sionale geolinguïstiek. Ze is uiteraard niet de eerste om het belang ervan 

in te zien, maar dit is de eerste grote studie op mijn boekenplank die het 



BOEKBESPREKINGEN 

276 Taal en Tongval, jaargang 62, 2010-2 

model ook effectief op grote schaal tracht toe te passen met Vlaamse 

data, en wel met – voorzover dat te overzien is – gefundeerde, objectieve 

(zij het verfijnbare) criteria die zijn aangereikt door de sociale geografie 

die hier als hulpwetenschap optreedt. De systematische uitwerking van 

het stedelijke hiërarchie model kan zijn belang in de (ook diachrone) 

variatielinguïstiek alleen nog maar uitbreiden, wanneer accurate modellen 

van menselijke mobiliteit uit andere tijdsvakken beschikbaar komen. 

Misschien zijn die er al, maar ken ik ze niet. Het is evenwel jammer dat 

de rigoureuze toepassing van dit verklaringsmodel geen ruimte meer laat 

voor de voor de hand liggende alternatieven, zeker waar de stedelijke 

hiërarchie duidelijk niet genoeg verheldering biedt. Zo is dit model niet 

werkbaar voor de tegenstellingen in het Limburgse huig-r-gebied. Het 

rurale oostelijke Limburg is namelijk een sterk en oud huig-r-gebied, 

terwijl de nabije stedelijke bipool Genk-Hasselt – en de aanwezigheid 

van de huig-r onder zijn bevolking – te jong is om dat te hebben veroor-

zaakt met zijn stedelijke uitstraling. Hier moeten we erop wijzen dat zul-

ke stedelijke invloed wel elders uit het Rijn-Maasgebied kan komen: 

Keulen, Maastricht, Luik en eventueel Aken.  

Tops slaat volgens mij de bal mis wanneer ze meent dat de recente 

opkomst van de huig-r in de regio Hoogstraten niet aan het nabijgelegen 

Nederlandse huig-r gebied gelegen zou zijn (dus geen contageous 

diffusion), noch aan de werking van stedelijke netwerken, maar eerder – 

zo oppert ze uiteindelijk – misschien wel aan de invloed van ingeweken 

Nederlanders. Uit de tabel op p. 321 blijkt nochtans dat er geen recht 

evenredige verhouding is tussen het aantal Nederlanders in die plaatsen 

en hun indexscore voor huig-r-penetratie. Ik vind dat Tops wel erg snel 

die contagious diffusion overboord gooit, en bovendien vraag ik me af of 

stadsvlucht niet opgenomen moet worden in het stedelijke hiërarchie-

model: stedelingen wijken uit naar plaatsen waar ze nog de aantrekkelijke 

effecten van de stad gewaarworden. Zo kunnen inwijkelingen alsnog het 

(effect van het) stedelijke hiërarchiemodel versterken. Dit zou in ieder 

geval van toepassing zijn op de plaatsen rond Gent en Brussel: de huig-r 

wordt er niet alleen binnengehaald door plattelandslieden die winkelen, 

uitgaan, schoollopen in de stad; ze wordt ook meegebracht door de (vaak 
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begoede) stedelingen die op het platteland – maar dichtbij de stad – 

willen gaan wonen.  

Het achtste hoofdstuk, dat om een of andere reden het vlotst geschreven 

lijkt, confronteert de waargenomen feiten met enkele bekende socio-

linguïstische factoren die in taalverandering een rol kunnen spelen. Ze be-

kijkt de verandering [r] > [R] uit verschillende perspectieven, met als ro-

de draad dat niet zozeer de gemeenschap, maar het individu de  eenheid 

van taalverandering vormt. Daarbij komt de factor leeftijd als significant 

naar boven, terwijl sekse er niet zo heel veel toe doet. Leeftijd is met na-

me van belang bij de jongere huig-r-gebieden, dus niet oostelijk Limburg 

en Gent: als innovatie treffen we huig-r uiteraard vaker bij jongeren aan. 

Hier blijkt hoe jammer het is dat Tops bij het opstellen van haar intensief 

gebruikte SAP-corpus geen strikte indeling naar sociale klassen heeft 

voorzien, hoewel die toch nauw verband houdt met het stedelijke hiërar-

chie model. Dat blijkt ondermeer uit de literatuur die secuur in dit boek 

wordt aangehaald, maar Tops alludeert er zelf ook vaak genoeg op. De 

hogere klassen zijn het meest mobiel en liggen natuurlijk voor een groot 

deel aan de basis van de stedelijke netwerken die voor dit onderzoek rele-

vant blijken. Het niet verdisconteren ervan vind ik toch een gemiste kans. 

Wat de vorm betreft vond ik het wat vervelend dat kaarten en afbeelding 

vaak van een iets te lage resolutie blijken te zijn voor druk, en soms wat 

onduidelijk. Dat wordt gelukkig in de tekst wel rechtgetrokken. Dit werk 

hapert soms ook door de taalkundige/stilistische onzorgvuldigheden. De 

respectieve steun van de examencommissie, van de uitgever en van de 

Universitaire Stichting van België volstaan weliswaar als adelbrieven; 

toch had Tops er mijns inziens beter aan gedaan een nog iets rijpere ver-

sie van haar manuscript aan de drukpersen toe te vertrouwen. 

Dat doet evenwel allemaal niets af van de intrinsieke waarde van dit on-

derzoek en ik kan niet anders dan Tops 2009 aan te raden om twee rede-

nen: ten eerste kan wie iets over de opkomst van de huig-r (en over de r 

in het algemeen) in Vlaanderen moet weten, het best met dit werk begin-

nen en ten tweede lijkt het me een interessante methodologische bijdrage 
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aan de geolinguïstiek dankzij de uitwerking van het stedelijke hiërarchie 

model. 

Chris De Wulf (Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, KANTL) 
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Roeland van Hout, Veronique De Tier, & Jos Swanenberg, 

(red.), Dialect, van schoot tot school?Lezingen gehouden op 

de derde internationale streektaalconferentie in Rilland op 6 

juni 2008. Groesbeek 2009: Stichting Nederlandse Dialec-

ten. 96 blz. ISBN 978-90-73869-11-0. 

 

Op 6 juni 2008 vond de derde internationale streektaalconferentie „Dia-

lect, van schoot tot school?‟ plaats in ‟t Klooster van Rilland, provincie 

Zeeland. De conferentie was het vervolg op eerdere bijeenkomsten waa-

rin streektaalbeleid centraal stond: „Lang leve de dialecten‟ (Maastricht 

2006) en „Streektaalbeleid en duurzaamheid‟ (Noordwolde 2007). De 
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vierde conferentie heeft inmiddels al plaatsgevonden in Brussel op 12 

juni 2009 met als thema „Taalvariatiebeleid!‟ 

Het boekje Dialect, van schoot tot school?, met op het omslag het Zee-

uws leesplankje met plaatjes en woorden als beuter, slekke, stute en puut, 

bestaat uit een ten geleide van de redactie, een openingswoord, zeven 

bewerkte teksten van lezingen en een afsluitingswoord. In de titel duiden 

de woorden „schoot‟ en „school‟ respectievelijk op de periode waarin het 

kind de taal leert binnen het gezin (primaire socialisatie) en de periode 

waarin het naar school gaat (secundaire socialisatie). 

Het hoofdthema van de conferentie en dus ook van deze bijdragen is de 

constatering dat het dialect als taal op schoot veel terrein heeft verloren, 

dat het desondanks maatschappelijk volop in de belangstelling staat, ter-

wijl het onderwijs er veel te weinig aandacht aan besteedt. 

In zijn openingswoord stelt Michel de Koning, vice-voorzitter Stichting 

het Brabants en Toon Weijnen-Stichting, vragen als „Is dialect echt een 

bedreiging voor de loopbaan van de leerlingen?‟ en „Is het dialect niet op 

zijn retour?‟  

Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen), Jos Swanenberg 

(Erfgoed Brabant en Universiteit van Tilburg) en Veronique De Tier 

(Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Universiteit Gent)  komen in hun 

bijdrage „Van Krummels tot Prentepraot. De schoolaanpak in het Neder-

landse taalgebied‟ tot de conclusie dat het dialect spreken zelf steeds 

meer uit de school verdwijnt, maar dat er ook op de attitude gerichte les-

sen over het dialect worden gegeven in de basisschool. Ze geven aanslui-

tend informatie over lespakketten als Krummels (Drents) en Prentepraot 

(Brabants) en andere mogelijkheden in de verschillende provincies. De 

vraag is of de reflectieve lessen voldoende zijn, als het aanleren van een 

taal geen aandacht krijgt. Dialect als voertaal of hulptaal in het onderwijs 

bestaat niet meer, het gaat nu veeleer om positieve attitudevorming, be-

wustwording, emancipatie en kennis over het dialect. Kinderen raken zo 

via de school bekend met het culturele erfgoed in hun directe leefomge-
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ving. De auteurs plaatsen hier hun vraagtekens bij en dat is in feite de 

teneur in de meeste bijdragen. 

Kathy Rys (Universiteit Gent) toont in haar lezing „Dialect als tweede 

taal: geeft dat een toekomst?‟ aan de hand van onderzoeksresultaten aan 

dat kinderen die niet in het dialect worden opgevoed toch in zekere mate 

het dialect verwerven als tweede taal. Zij promoveerde aan de Universi-

teit Gent in 2007 op het proefschrift Dialect as a second language. Haar 

onderzoek is uitgevoerd in Maldegem (Oost-Vlaanderen) en uitsluitend 

op de uitspraak gericht van 164 kinderen tussen 9 en 15 jaar. Daaruit 

blijkt dat tweededialectverwerving op latere leeftijd de toekomst van het 

„authentieke dialect‟ niet veilig stelt. Waarschijnlijk kunnen kinderen het 

authentieke dialect alleen nog leren als er op school aandacht aan besteed 

wordt. Uiteraard is taalverandering inherent aan elke levende taal, zodat 

het moeilijk is om over „perfecte‟ dialectkennis te spreken, maar het dia-

lect verdwijnt zo langzaam.  

Ton Vallen (Universiteit van Tilburg) bespreekt in „Dialect, onderwijs en 

sociale ongelijkheid‟ de achtergrond van enkele bestaande vooroordelen 

ten aanzien van dialect en dialectsprekers, niet zelden verpakt als goede 

raad. Zo is er bijvoorbeeld de opvatting dat dialect een soort spraakstoor-

nis is waarvoor je met het oog op je ambities behandeld moet worden. Hij 

stelt dat ouders hun kinderen moeten opvoeden in de taal waar hun voor-

keur naar uitgaat, omdat dat ook het beste is voor hun taalontwikkeling, 

cognitieve ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. De schoolprestaties 

van van-huis-uit dialectsprekende kinderen blijken erg mee te vallen, zo 

ook de opleidings- en beroepsperspectieven. De negatieve attitudes van 

anderen spelen een grotere rol. Een coherent taalbeleid in het onderwijs is 

noodzakelijk. Daarin zou naast een goede beheersing van de standaard-

taal ook plaats moeten zijn voor de thuistalen van de leerlingen. Bij de 

standaardtaal gaat het dan vooral om de beheersing van de schooltaal, de 

motor voor schoolsucces. In aparte lessen taalbeschouwing dient aan-

dacht te worden besteed aan taalvariatie in het algemeen en taalkundige 

gelijkwaardigheid van talen in het bijzonder, met als doel te komen tot 

meer tolerantie en minder vooroordelen. Dat dialect en schoolsucces el-

kaar niet in de weg zitten, zal duidelijk gemaakt moeten worden aan lera-
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ren, lerarenopleiders en ouders. Vallen redigeerde (met Sjaak Kroon) in 

2007 het boek Dialect en school in Limburg. 

In de kerndoelen Nederlands voor het basisonderwijs en de onderbouw 

van het voortgezet onderwijs vormt taalvariatie een al te vaak naar de 

marge geschoven element. In het beleidsbepalende rapport Over de 

drempels met taal van de Expertgroep Doorlopende leerlijnen Rekenen 

en Taal (2008) is elke vorm van taalculturele kennis afwezig. Men heeft 

zich zonder enig inhoudelijk-taalkundig argument ten onrechte tot het 

instrumentele perspectief op taalbeschouwing beperkt: dat wat nodig is 

om goed te kunnen schrijven. Dat belooft vooralsnog niet veel goeds. 

Naast een degelijk taalbeleid op school kan een doorlopende leerlijn 

taal(kunde) recht doen aan zowel de thuistaal als aan de standaardtaal.  

Hans van de Velde (Universiteit Utrecht) beschrijft in „Dialectcijfers van 

het digitale front‟ een internetenquête naar dialectgebruik bij meer dan 

5000 Zeeuwen, Noord-Brabanders en Limburgers in de jaren 2006-2007. 

Het betreft geen representatieve steekproef. Het belangrijkste resultaat 

houdt in dat er een afname in kennis en gebruik van dialect onder de jon-

gere generaties wordt waargenomen, vooral in Noord-Brabant. Het dia-

lect ruimt plaats voor wijder verbreide regiolecten en Standaardneder-

lands. Opvallend is dat de positieve uitstraling van dialecten langzaam 

begint af te kalven. Weer hetzelfde geluid. 

Geert Driessen (Radboud Universiteit Nijmegen) publiceerde in 1998 met 

Virgie Withagen het artikel „Taalvariatie en onderwijsprestaties van au-

tochtone basisschoolleerlingen‟ in dit tijdschrift. Zij maakten voor hun 

empirische analyses gebruik van gegevens die in 1995 waren verzameld 

bij de eerste meting van het cohortonderzoek PRIMA, uitgevoerd door 

het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen en het SCO-Kohnstamm 

Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Voor het huidige artikel 

(„Houdoe? Afscheid van streektalen en dialecten?‟) is eveneens gebruik 

gemaakt van de PRIMA-data. Het is een update en een analyse van ont-

wikkelingen in de periode 1995-2003. Ook hier valt niet te generaliseren. 

Twee ontwikkelingen worden geconstateerd: (1) vergeleken met hun 

ouders spreekt minder dan de helft van de kinderen een streektaal of dia-
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lect, (2) er is een flinke afname van het gebruik van streektalen en dialec-

ten over de jaren heen. 

De laatste twee presentaties zijn „Uit de praktijk‟: Git Grosfeld en Ma-

rianne Wierckx van het Dialectgenootschap De Berregse Kamer uit Ber-

gen op Zoom beschrijven in „‟n leske Berregs‟ een dictee en een les over 

het Bergs dialect voor groep 8 van het basisonderwijs; Wim Heijmans, 

docent basisonderwijs in Kerkrade, pleit in zijn bijdrage „Adjieë‟ voor 

dialectonderwijs, juist nu de belangstelling van het onderwijs voor dialec-

tactiviteiten gering is.  

In het afsluitingswoord stelt ook Harry van Waveren, gedeputeerde van 

cultuur in Zeeland, dat de school een belangrijke rol speelt, omdat het om 

cultureel erfgoed gaat. Het thema „dialect‟ zou structureel vorm moeten 

krijgen in het Zeeuwse onderwijs.  

Naast het Standaardnederlands zijn er drie streektalen: Fries, Nedersak-

sisch en Limburgs. Daarnaast bestaan er verschillende dialecten als Bra-

bants, Zeeuws en Hollands. In de bijdragen is dat onderscheid niet altijd 

even helder. Wel helder is het tamelijk sombere beeld dat wordt ge-

schetst: niet zo verrassend, wel pijnlijk realistisch. Ook al zijn de meeste 

gerapporteerde onderzoeken niet representatief, de toon is gezet. 

Zorgen over de schoot leiden tot hoop op de school. Het domein van de 

secundaire socialisatie kan uitgebreid worden. Het onderwijs zal het moe-

ten doen bij het vakonderdeel Taalbeschouwing dat zowel kennis- als 

attitudevorming moet omvatten. Concrete voorstellen daartoe ontbreken, 

terwijl die er al enige tijd voor de onderbouw van het voortgezet onder-

wijs (en zelfs voor de bovenbouw) bestaan. Onderzoek naar een leerlijn 

Taalkunde van basisonderwijs tot en met vwo, waarin taalvariatie met 

specifieke aandacht voor lokale streektalen en dialecten wordt opgeno-

men, is mede gezien de presentaties op deze conferentiedag dringend 

gewenst. 

Het eenvoudig uitgegeven boekje met de teksten van de presentaties op 

de conferentiedag is zonder meer waardevol als „state of the art‟ van 
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streektaal- en dialectgebruik in Nederland. Het getuigt van grote betrok-

kenheid van een groep liefhebbers en deskundigen. Nu nog de concrete 

maatregelen met de complexe spanning tussen taalkunde (dialectologie) 

en normatieve taalvaardigheidsopvattingen in onderwijs en maatschappij. 

Gebrek aan kennis op het gebied van de taalkunde verhindert dit vaak. 

Laten we niet in een vicieuze cirkel terechtkomen nu van de Taalunie niet 

veel (meer) te verwachten is op het gebied van landelijk beleid. De Til-

burgse hoogleraren Ton Vallen en Jos Swanenberg zouden met de Nij-

meegse hoogleraar Roeland van Hout het onderwijs (vakdidactici, docen-

ten) zodanig kunnen adviseren, dat incidentele initiatieven op korte ter-

mijn structureel worden. Conferenties als deze dragen daaraan bij. 

Hans Hulshof (Universiteit Leiden) 

 

 

 

Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens: Grammèèr van ’t 

(H)essels. Hasselt, Veldeke Hasselt vzw, 2009. 694 blz.; EUR 

24,95 (excl. verzendingskosten); ISBN 978-90-8142-560-5(te 

bestellen via Veldeke Hasselt vzw: www.veldekehasselt.be, 

veldeke.hasselt@gmail.com) 

 

Het Hasselts − door de Hasselaren zelf (H)essels genoemd − is een Lim-

burgs dialect met duidelijke Brabantse invloeden. Ter “bescherming, 

behoud en promotie” van dat dialect bracht  Veldeke Hasselt vzw in het 

najaar van 2009 haar Grammèèr van ’t (H)essels uit. Na de Klankleer van 

het Hasseltsch dialect (L. Grootaers & J. Grauls 1930) en de Dieksjenèèr 

van ’t (H)essels (X. Staelens 1982) kan deze grammatica als het derde 

deel beschouwd worden in een reeks over het Hasseltse dialect. 

De Hasseltse grammatica is een lijvig naslagwerk geworden, een knoert 

van bijna 700 bladzijden waarin auteur Marco Clerinx op minutieuze 

wijze de specifieke kenmerken van het Hasseltse dialect behandelt. 

Grasduinend door de beschrijvingen en de vele honderden voorbeeldzin-
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nen vindt ondergetekende − zelf Hasselaar met een veeleer passieve dan 

wel actieve kennis van het (H)essels − er dan ook zowat alle elementen in 

terug die het Hasselts  kenmerken. Zo onder meer de persoonlijke voor-

naamwoorden iech en dzjieë, het weglaten van de eind-t (ze wach; 

gewè.rrek), de vele klinkerwisselingen bij meervouden en diminutieven 

(rok/rèk; bloem/blimke), de comparatieven met tussen-d (kli.nder, 

schu.nder, si.mpelder), de zogenaamde “passé surcomposé” (iech hèb ’t 

’m gezee.d gad), de merkwaardige “vervoegbaarheid” van het bijwoord 

thuis (iech goa.n no téûe.s; dzjieë. gut no toue.res, (h)ieë gej. no te 

zèè.nes) of woorden en uitdrukkingen als dèk (dzje zeued dèk zègge, „je 

zou soms zeggen‟), sieër (tussenwerpsel „hoor‟) en had oech (afscheids-

groet, „hou je (goed)‟).  

Valse bescheidenheid of niet, de auteur geeft in zijn inleiding aan dat de 

Grammèèr niet de pretentie heeft “een exhaustief taalkundig verantwoor-

de grammatica aan te bieden”. De grammatica wil in de eerste plaats een 

handboek zijn “voor mensen die graag Hasselts willen leren of hun wat 

vervaagde kennis van het dialect weer willen opfrissen”. De opbouw die 

Clerinx daarbij kiest, is klassiek: na een kort openingshoofdstuk over de 

gehanteerde spelling worden in tien afzonderlijke hoofdstukken de ver-

schillende woordsoorten behandeld. Komen achtereenvolgens aan bod: 

zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoor-

den, werkwoorden, lidwoorden, telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, 

voegwoorden en tussenwerpsels. 

De belangrijkste verdienste van dit werk is ongetwijfeld de uitvoerigheid 

ervan, zowel op het vlak van taalkundige beschrijving als in de talloze 

voorbeelden die die beschrijving ondersteunen (en de grammatica op die 

manier ook leesbaar houden). In het voorwoord valt het woord “monni-

kenwerk” en dat lijkt gezien de ontzagwekkende verzameling zinnen, uit-

spraken, citaten, liedjesteksten enz. allesbehalve een overdrijving. De 

precisie waarmee de auteur voor elk taalkundig verschijnsel een rits voor-

beelden serveert, dwingt respect af. En Clerinx mag dan wel geregeld 

aangeven dat zijn lijsten met voorbeelden “niet-exhaustief” bedoeld zijn, 

ze hebben in ieder geval een meer dan louter exemplarisch karakter. Be-

tekenisverduidelijkingen zijn aanwezig daar waar de auteur dat nodig 
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acht. Zelfs voor ondergetekende Hasselaar mochten die toelichtingen 

links en rechts wat talrijker.    

De beschrijvingen zijn algemeen genomen van een wetenschappelijk ni-

veau. De behandeling van werkwoorden, lidwoorden en voornaamwoor-

den is, bijvoorbeeld, zeer to the point. Ook de (over heel het werk ver-

spreide) fonologische commentaren (o.m. over sleep- en stoottonen, assi-

milatie, sandhi, clitica) zijn goed onderbouwd en worden geregeld gelegi-

timeerd aan de hand van een vrij omvangrijke bibliografie. Het is dan ook 

zonde dat die wetenschappelijke inslag veel minder terug te vinden valt in 

het voorwoord en de inleiding van het werk. Zo lijkt de volgende passage 

overgenomen uit een grammatica van een aantal eeuwen geleden: 

“Bij het werken aan deze grammatica heb ik met groeiende verbazing, 

én bewondering, moeten vaststellen hoe rijk het Hasselts wel is aan 

grammaticale vormen en mogelijkheden. Een dialect, en dus ook het 

Hasselts, is trouwens, net zoals talen als het Latijn, het Grieks, het 

Frans, het Engels, ..., een volwaardige taal met een al even volwaardige 

grammatica en dito klankleer. Ik zou al heel tevreden zijn als ik met dit 

werk kan aantonen dat ook het Hasselts dialect een volwaardige taal is” 

(p. IV). 

Het lijkt erop dat de liefde die de auteur koestert voor het Hasseltse 

dialect, hem af en toe aanzet om een (vanuit taalkundig oogpunt volstrekt 

overbodige) competitie op te starten tussen standaardtaal en dialect (zie 

o.m. blz. 61, 84, 589-590). In het Hasselts zijn er meer klank-

veranderingen en meer grammaticale onvoorspelbaarheden dan in het 

Nederlands, zo luidt het basisaxioma dat de auteur nu en dan bewezen wil 

zien. Daarbij slaat hij de bal wel een aantal keren mis, met name wanneer 

hij sommige taalverschijnselen die over heel het Nederlandse taalgebied 

(of in heel Vlaanderen) blijken voor te komen, als specifiek Hasselts  

omschrijft. Zo onder meer de opmerking dat “het ontelbare “koffie” in 

het Hasselts ook als een telbaar substantief gebruikt [kan] worden” (bv. 

drèè kaffies asteblejf, blz. 149), dat in het Hasselts het voornaamwoord 

wegvalt in de uitdrukking iets bij zich hebben (blz. 241) of dat in Iech 

go.an me zè.ster ne bou.k kóépe het voorzetsel voor weggelaten kan 
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worden (blz. 622). In geen van de drie gevallen geldt de observatie 

uitsluitend voor het Hasselts (of zelfs uitsluitend voor de Limburgse 

dialecten). 

In andere gevallen is de grammaticale onvoorspelbaarheid veeleer schijn. 

Clerinx geeft aan dat het moeilijk is om “een vaste regel te vinden om te 

bepalen of een woord nu een verkleinwoord op -ke dan wel op -eke 

krijgt” (blz. 102). Die regel blijkt voor het Hasselts nochtans niet anders 

dan voor het Nederlands: diminutieven op -eke komen (net als op -etje) 

voor als het woord eindigt op m, n, ng, l of r en vaak ook b, voorafgegaan 

door een korte klinker (zie de ANS 1997, blz. 656). Vandaar dus 

kenon/kenonneke, vlam/vlemmeke of bil/billeke. In het Hasselts hoeft de 

voorafgaande klinker wel niet altijd kort te zijn (zeue.n/zeue.neke). 

De formulering van de grammaticale regels kan hier en daar ook accura-

ter: op blz. 75 geeft Clerinx aan dat het Hasselts woorden heeft “waarvan 

het meervoud in de diminutiefvorm komt te staan” (bv. bong/bonnekes, e 

lej.d/liedsjes). Bedoeld wordt dat sommige substantieven geen echte 

meervoudsvorm hebben en dat in die gevallen meestal de meervouds-

vorm van het verkleinwoord gebruikt wordt. 

Kort samengevat: de (H)esselse klankwisselingen bij meervoudsvorming 

(kra.mp/kre.mp, gebrek/gebrieë.ke, dróé.m/dríém) en diminuering 

(sja.l/sjelleke, koek/kiekske, bóé.m/bíémke) mogen dan inderdaad talrijk 

en gevarieerd zijn, het lijkt er niet op dat het Hasselts op grammaticaal 

vlak meer onvoorspelbaarheden vertoont dan de standaardtaal. Als 

Clerinx‟ werk ons iets leert, dan is het juist dat het Hasselts heel wat 

grammaticale regelmaat bezit. Net als in de standaardtaal vallen in de 

Hasseltse klankwisselingen trouwens duidelijke klankpatronen te her-

kennen, die Clerinx ook met zorg en kunde beschrijft. 

Zoals gezegd, is een van de sterktes van deze grammatica de uitgebreide, 

wetenschappelijke manier waarop de fonologische aspecten van het 

Hasseltse dialect beschreven worden, met name het − voor een Limburgs 

dialect − belangrijke onderscheid tussen sleep- en stoottonen. De auteur 

besteedt daarbij veel aandacht en zorg aan een zo correct mogelijke fone-
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tische weergave, in grote lijnen gebaseerd op de vereenvoudigde spelling-

Staelens, die intussen ook de Hasseltse straatnaamborden siert. De nogal 

sterke concentratie op fonologie zorgt wel voor sommige nodeloos vaak 

terugkerende opmerkingen (o.m. de toegevoegde n vóór een mannelijk 

enkelvoud beginnend met een klinker, tweeklank, uitgesproken h, d, dzj, t 

of tsj, bv. nen aap/dou.k/ta.nd). Die terugkomende opmerkingen komen 

de overzichtelijkheid en de leesbaarheid van het werk niet altijd ten 

goede. De redundantie had nog meer aangepakt kunnen worden met 

behulp van de nodige doorverwijzingen en ook een iets aantrekkelijker 

typografie met twee of meer lettergroottes had kunnen helpen om het 

onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in deze grammatica scherper te 

stellen. Voeg daar in een eventuele herdruk nog een weldoordachte index 

aan toe (als aanvulling op de bestaande inhoudstafel) en dit werk wordt 

nog makkelijker te hanteren als naslagwerk.   

De voormelde kritische bedenkingen niet te na gesproken, vormt de 

Grammèèr van ’t (H)essels een absolute meerwaarde voor elke dialecto-

logische verzameling. Wie (Limburgse) dialecten wil spreken, bestuderen 

of beschrijven, kan en mag deze uitvoerige, met veel zorg en liefde opge-

stelde grammatica niet links laten liggen. 

Frank Joosten (XIOS Hogeschool Limburg) 

 

 

 

Paul van Hauwermeiren, Treuvelde gij Brigade? Bargoens 

van Zele in literaire teksten. Provinciebestuur Oost-Vlaande-

ren. Gent 2009. 

 

Paul van Hauwermeiren (VH) verplicht ons aan zich door de schriftelij-

keneerslag te bezorgen van oraal, vrijwel onbekend talig  erfgoed uit de 

negentiende-eeuw. Hij doet dat in een bloemlezing van literaire teksten 

die geheel of gedeeltelijk geschreven zijn in het Bargoens van Zele. En 

alsof dat nog niet voldoende is, laat hij die bloemlezing voorafgaan door 
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een uitvoerige taalkundige beschrijving van dat Bargoens die vooral ook 

gezien moet worden als een broodnodige inleiding tot een verdwenen 

idioom. 

VH begint met het identificeren van het Bargoens van Zele dat volgens 

hem geen dieventaal was, maar een kramertaal. Het behoorde niet tot de 

criminele variant, maar meer tot de mercantiele. In een paar armoedige 

wijken was het Bargoens van de ambulante handelaren daar tot thuistaal 

geworden. Dat Bargoens uit Zele, dat al in de eerste helft van de negen-

tiende eeuw is opgetekend, is de vroegste goed lokaliseerbare en dateer-

bare kramertaal. Het is bovendien niet overgeleverd in de vorm van een 

of meer Bargoens-Nederlandse woordenlijsten, maar in de vorm van lite-

raire teksten. De context –en vooral de dialogen daarin- leert ons in welke 

betekenis de woorden gebruikt worden. Wat het Bargoens van Zele ook 

uniek maakt, is het gegeven dat het school gemaakt heeft, want de woor-

denschat ervan is overgenomen in het Bargoens van Roeselare, Brussel 

en het dichtbijgelegen Sint-Niklaas. 

Na een korte geschiedenis van het Bargoens in de Lage Landen, besp-

reekt VH de functies van het Bargoens, die tweeledig zijn: de communi-

catie in het eigen sociolect vergroot de saamhorigheid en als geheimtaal 

sluit het Bargoens niet-ingewijden buiten. 

Het Bargoens heeft geen eigen zinsbouw, geen eigen uitspraak en slechts 

een beperkte woordenschat en het Bargoens van Zele verschilt in niets 

van het Zeelse dialect behoudens in een kleine vijfhonderd specifieke 

woorden die in de plaats gebruikt konden worden van gelijkbetekenende 

dialectwoorden. 

De typische kenmerken van het Zeelse Bargoens kunnen we het best ob-

serveren in de woordenschat. Daarom belicht VH heel gedetailleerd een 

vijftal facetten van die woordenschat, te weten de woordsoorten, de her-

komst van de woorden, de woordbetekenissen en woordvelden, de geo-

grafische verspreiding van de woorden en de woorden in syntactisch en 

tekstueel verband. VH speelt zijn troeven zorgvuldig en heel pedagogisch 

uit. Veel, zo niet alles wordt expliciet gemaakt. Slechts een enkele keer 
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vraag je als lezer om een nadere uitleg. Zo vraag ik mij af waarom hij, als 

hij spreekt over enkele woorden uit het Zeelse Bargoens die al door Ki-

liaan (1599) vermeld worden, bijvoorbeeld de vertaalequivalenten van 

Kiliaan niet geeft. Op die wijze zouden we immers een nog beter inzicht 

kunnen krijgen in de semantische lading van enkele woorden uit het Zeel-

se Bargoens. Ook is mij niet geheel duidelijk waarom hij bij sommige 

Bargoense werkwoorden spreekt over ontleningen aan het Nederlands, 

terwijl het Zeelse dialect toch tot dat diasysteem behoort. Zijn het ontle-

ningen aan het Nederlands omdat het onverstaanbare woorden betreft die 

herleid kunnen worden tot vormen van de standaardtaal? Als lezer heb je 

hier behoefte aan iets minder dubbelzinnigheid.  

Wat ook prijzenswaardig is, is dat VH inventariseert welke woorden 

staan te dringen om diepgaand geëtymologiseerd te worden.  We vinden 

een mooi rijtje op bladzijde 21. Boeiend is ook de paragraaf die handelt 

over de woordvorming. Vooral het momenteel improductieve suffix –erik 

dat in het Bargoens zeer productief is geweest, krijgt alle aandacht. 

Voor lexicologen is de paragraaf over woordbetekenissen en woordvel-

den (blz. 26-29) een must. VH laat zien dat de Zelenaren vooral Bargoens 

spraken in verband met hun persoonlijk en openbaar leven. Hij stalt de 

woordenschat van verschillende woordvelden rijkelijk uit. Zo is er plaats 

voor de namen van dieren, van vruchten en gewassen, van zon en maan, 

dag en nacht, zomer en winter en van weer- en landschapstypes. Maar er 

zijn er nog veel meer. Het woordveld eten en drinken is verreweg het 

rijkst. Verrassend groot is ook het aantal woorden dat thuishoort in de 

criminele sfeer. Opmerkelijk is ten slotte dat woorden die verwijzen naar 

vermaak zo goed als geheel ontbreken. 

Uit de literatuur weten we dat in de negentiende eeuw het Bargoens door 

duizenden mensen gesproken moet zijn. Het werd bijna nooit geschreven. 

Dat kwam omdat de Bargoenssprekers bijna allemaal analfabeet waren. 

Toch is de woordenschat van het Bargoens bijna uitsluitend schriftelijk 

overgeleverd. Dat Bargoens is toen het gesproken werd nog vastgelegd in 

allerlei geschriften, die nu de rijke bronnen zijn voor de studie van het 

idioom. VH komt de verdienste toe die literaire Zeelse bronnen waarin 
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het Zeelse Bargoens is verwerkt, bezorgd te hebben en toegankelijk ge-

maakt. Maar, hij doet meer. Hij plaatst ook gevarendriehoeken bij zijn 

bloemlezing en relativeert. De bewering dat de woordenschat van het 

Zeelse Bargoens is overgeleverd via literaire teksten is alleen in zijn al-

gemeenheid juist. De Bargoense woorden zijn door een vertaler of auteur 

in teksten verwerkt, maar ze zijn er door anderen weer uitgelicht en in 

alfabetische lijsten geordend. Die lijsten zijn een eigen leven gaan leiden. 

Wij moeten dus bedacht zijn op transcriptiefouten.  

De uitgave van VH is zeer royaal op mooi papier uitgevoerd en met haar-

scherpe foto‟s en tekeningen verrijkt. Iedere tekst is voorzien van een 

hertaling in hedendaags Nederlands en een verklarende woordenlijst. Een 

beknopte bibliografie besluit deze studie. 

Blijven er nog wensen bij het doornemen van deze bloemlezing? Natuur-

lijk wel. Allereerst is het niet duidelijk voor wie de uitgave bedoeld is. In 

elk geval niet voor taalkundigen gezien het feit dat VH regelmatig spreekt 

van taalkundigen die een bepaald verschijnsel x, y of z noemen. Bijvoor-

beeld op bladzijde 25 waar hij schrijft: “De taalkundigen noemen zulke 

woorden „ongeleed‟.” Of op bladzijde 26: “De groepen van betekenisver-

wante woorden die we zo vormen, noemen de linguïsten „woordvelden‟.” 

En ook de gebruikte lettergrootte lijkt niet bestemd voor ogen die de jaren 

doorstaan hebben. Maar dit soort wensen beïnvloeden de bloedsomloop 

van het lexicografische leven niet in het minst. VH heeft de liefhebber 

van Bargoens en sociolect opnieuw een grote dienst bewezen door een 

woordenschat die nog veel geheimen kent, binnen handbereik te brengen 

van iedere vorser die de geheimen van alle leden van de Nederlandse 

woordenschat wil doorgronden. 

Piet van Sterkenburg (Leiden) 
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Peter Strathmann, Die Vogelbezeichnungen im Nieder-

deutschen Schleswig-Holsteins und Mecklenburgs. Eine kom-

mentierende systematisch-onomasiologische Untersuchung (3 

dln.). Neumünster, Wachholtz Verlag, 2008 (ISBN 978-3-

529-07331-1). 

 

Het onderhavige werk is een proefschrift van Peter Strathmann, dat werd 

verdedigd aan de Georg-August-Universiteit in Göttingen en werd uitge-

geven in de reeks „Name und Wort‟ van prof. dr. Dieter Stellmacher, die 

bovendien optrad als promotor van Strathmann.  

Het proefschrift is enorm van omvang (1038 pagina‟s) en niet erg toe-

gankelijk. Overzichten en schema‟s ontbreken. Het verslag is opgezet in 

zes delen. Het vangt aan met een algemeen en methodisch hoofdstuk, 

waarop de beschrijving van het materiaal volgt. In hoofdstuk 2 worden de 

vogelnamen uit Schleswig-Holstein gepresenteerd en in hoofdstuk 3 die 

uit Mecklenburg. De namen zijn onomasiologisch geordend en voorzien 

van een bronaanduiding en een lokalisering, indien deze in de bron wordt 

vermeld. Hoofdstuk 4 bestaat uit de woordverklaring van de vogelnamen. 

In hoofdstuk 5 komt Strathmann tot een synthese die tot slot in hoofdstuk 

6 tot resultaten en terug- en vooruitblikken leidt. Uitgebreide indexen van 

namen in verschillende talen ontsluiten de materiaalverzameling. In het 

proefschrift zijn geen kaarten van het onderzoeksgebied of verspreidings-

kaarten opgenomen. Dat is wel een gemis. 

In het inleidende hoofdstuk constateert de auteur op de eerste plaats een 

fundamenteel onderscheid tussen namen in de standaardtaal en namen in 

dialecten. Namen uit de standaardtaal verhouden zich tot de biologische 

taxonomie; er is over het algemeen een een-op-een-relatie tussen vogel-

soort en officiële benaming. Volksnamen kunnen daarentegen voor ver-

schillende soorten worden gebruikt, omdat in etnobiologische systemen 

andere onderscheidingen gemaakt kunnen worden dan in de biologische 

taxonomie (met als gevolg dat er geen een-op-een-relatie bestaat tussen 

naam en soort als biologische entiteit). Strathmann baseert dit te sterk op 

het onderscheid tussen dialect en standaardtaal. Het is een onderscheid 

tussen officiële biologische nomenclatuur en de volksnaamgeving. In de 
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standaardtaal kunnen best meerdere namen voor een vogelsoort voorko-

men (de witte kwikstaart wordt ook wel akkermannetje of wipstaartje 

genoemd), maar er geldt slechts een naam als officiële naam (witte 

kwikstaart).  

Het materiaal komt uit twee bronnen, het Schleswig-Holsteinisches Wör-

terbuch en het Mecklenburgisches Wörterbuch. Vogelnamen uit beide 

omvangrijke dialectwoordenboeken zijn geëxcerpeerd en in een onoma-

siologische ordening ondergebracht. Deze bestaat uit de biologische ta-

xonomie, dat wil zeggen dat de vogelnamen onder de diverse soorten zijn 

ondergebracht, die weer in families zijn gegroepeerd. De vogelfamilies 

zijn vervolgens niet verder geordend. Ter vergelijking: in de onomasiolo-

gisch geordende woordenboeken Woordenboek van de Brabantse Dialec-

ten, Woordenboek van de Limburgse Dialecten en Woordenboek van de 

Vlaamse Dialecten zijn de vogelfamilies gegroepeerd naar de omgeving 

waar ze het meest gezien worden, i.e. naar habitat.  

Omdat Strathmann zijn onomasiologische lijst heeft opgesteld op basis 

van de beschrijving van het voorkomen van vogelsoorten in zijn onder-

zoeksgebied, staan er in die lijst grote aantallen vogelsoorten waarvoor 

hij geen enkele vogelnaam gevonden heeft, zoals de albatros, de flamin-

go, de fregatvogel, het steppehoen etc. Deze soorten zullen wel slechts bij 

hoge uitzondering in het gebied gezien worden; ze zijn misschien ooit 

eens gespot door een fanatieke vogelaar. De lijst van Strathmann is nu zo 

volledig mogelijk, maar schiet daarmee zijn doel als ordeningsprincipe 

voor dialectwoorden wel enigszins voorbij.  

Ook voor enkele vogelsoorten die zeer gewoon zijn, zoals de heggenmus, 

werden geen dialectwoorden opgetekend. In WBD, WLD en WVD wer-

den voor de heggenmus veel verschillende dialectwoorden opgetekend, 

maar dat hoeft niet te betekenen dat de heggenmus in de betreffende Ne-

derduitse dialecten ook veel benamingen heeft. Zo werden in WBD en 

WLD enkele namen voor de kraanvogel opgetekend, maar ontbreken 

dialectnamen voor de kraanvogel in het WVD. Strathmann noemt naast 

de heggenmus de piepers, goudhaantjes en grasmussen, de fitis, zomerta-
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ling en grauwe gans als veel voorkomende vogels die niet of nauwelijks 

in de door hem verzamelde dialectwoordenschat vertegenwoordigd zijn.  

In het vierde hoofdstuk worden de vogelnamen van commentaar voor-

zien. De verschillende vogelsoorten worden uitgebreid toegelicht op en-

cyclopedische wijze. Een groot aantal van de dialectwoorden wordt ver-

klaard. Van een aantal dialectwoorden en Duitse namen wordt een etymo-

logie gegeven. In dit hoofdstuk komen ook vogels aan de orde die in de 

presentatie van het materiaal niet werden genoemd, zoals de struisvogel, 

de kolibrie en de toekan. Dit vierde hoofdstuk beslaat 536 pagina‟s dus ik 

zal me hier beperken tot de paragraaf over de zwaluwen. Als algemene 

term, die ook voor de gierzwaluw (eigenlijk geen zwaluw) wordt ge-

bruikt, werden Swaal (Schleswig-Holstein), Swalf (Westmecklenburg) en 

Swäfel (Mecklenburg) opgetekend, naast het 15e eeuwse Swale (M). 

Daarnaast zijn er Swœlk (M), Swolk (SH), Swulk (M, SH), Swäfelk, Swa-

felk (Westmecklenburg), Swaleken en Swœlken (M) die allemaal als ver-

kleinwoord ontstaan zijn, de “Spielformen” Swaap(SH), Swœg, 

Swœwuck, Swœbuck (M) en de afleidingen Swäfling en Swœling (M). Al 

deze termen kunnen, net als Hoogduits Schwalbe en Nederlands zwaluw, 

een Germaanse vorm *swalw(ō)n. Vervolgens beschouwt Strathmann de 

verbanden met Grieks alkuōn (ijsvogel) en Russisch solovej (nachtegaal), 

die gelegd worden in Duitse en Nederlandse etymologische woordenboe-

ken (zoals dat van De Vries en De Tollenaere), als onwaarschijnlijk. Op 

overtuigender wijze wordt een verband gelegd met Oudslavisch lastovica 

(zwaluw) en een Indo-Europese wortel *(s)vel, *(s)wol, „zich draaiend 

bewegen‟. Het benoemingsmotief is duidelijk en de zwaluw-betekenis is 

al aanwezig, zodat er geen verschuiving van ijsvogel of nachtegaal naar 

zwaluw verklaard hoeft te worden.  

Van de meer specifieke benamingen worden eerst voor de boerenzwaluw 

Stallswœlk (Oostmecklenburg), Rookswalk (SH), Rokswœlk en Rautswœlk 

(M) gegeven, die als benoemingsmotief de broedplaats in of bij stallen 

resp. schoorstenen hebben (rook en roet). Moeilijker te duiden is Roods-

wolk (SH), dat naar de rode veertjes aan de kop van boerenzwaluw kan 

verwijzen, of een variant van Rautswœlk is, hoewel „roet‟ in het betref-

via svala (Oudnederduits, Oudfries, Oudnoors) worden teruggevoerd op 
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fende gebied Sott wordt genoemd. De huiszwaluw wordt vervolgens 

Husswœlk (M), Huusswölk (SH), Kirchenswœlken (M), Muurswülk (SH) 

en Steenswölk (SH) genoemd, waarbij telkens het broeden in moddernest-

jes die tegen gebouwen zijn geplakt, als benoemingsmotief wordt be-

schouwd. Finsterswœlk (M) sluit daarbij aan, want daarin worden vens-

ternissen vernoemd. Het bouwmateriaal van de nestjes zit in 

Grottswœlken (M) en Dreckswœlk (M), waaruit af te leiden is dat Grott 

modder betekent. Tot slot is Wittswolk (SH) een verwijzing naar de op-

vallend witte onderzijde van de huiszwaluw. De oeverzwaluw, die in 

holen broedt, wordt Öwerswölk, Sandswolk (SH), Sandswœlken, Wa-

terswœlken, Ierdswœlk enLeihmswœlken(M) genoemd, waarbij telkens 

habitat en broedplaats het benoemingsmotief is.  

Ook de gierzwaluw, die biologisch gezien tot een andere familie en orde 

behoort, heeft namen die op vergelijkbare wijze samengesteld zijn. Hij 

heet Karkswolk, Tornswolk, Steenswölk, Muurswülkin Schleswig-

Holstein en Tuurnswœlk, Steinswœlk, Muurswœlk in Mecklenburg, waar-

bij telkens de broedplaats als motief geldt. Moorswulk (Schleswig-

Holstein) wordt beschouwd als een secundaire vorm die een associatie 

met Moor (moeras) in zich heeft, maar voortkomt uit Muur. Deze para-

graaf wordt afgesloten met de conclusie dat zwaluwen worden benoemd 

naar hun opvallende broedplaatsen (boerenzwaluw in gebouwen, huis-

zwaluwen aan de buitenkant van gebouwen en oeverzwaluwen in beek-

oevers) en dat symboliek (zwaluwen brengen geluk) of nut (zwaluwen 

eten insecten) niet tot benamingen geleid hebben. 

Op basis van de woordverklaringen groepeert Strathmann in het vijfde 

hoofdstuk de benoemingsmotieven in de volgende categorieën: kleur en 

afmetingen, habitat en gedrag, geluid en jaarcyclus. Telkens is een opval-

lendheid aanleiding tot benoeming. Hij constateert daartegenover ook 

onopvallendheid van vogelsoorten, waaronder de heggenmus. Dat kan 

volgens hem een reden zijn voor het ontbreken van dialectwoorden voor 

de heggenmus. Voorts wordt geconstateerd dat mensnabijheid, ook wan-

neer die eerder symbolisch of emotief dan letterlijk genomen moet wor-

den, leidt tot vaagheid van categorieën, zodat hyponiemen en hyperonie-

men kunnen samenvallen in de benoeming. Voorbeelden zijn de huismus 
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onder de mussen, de veldleeuwerik onder de leeuweriken en de boeren-

zwaluw onder de zwaluwen. Een en ander komt goed overeen met de 

bevindingen in Swanenberg 2000. Vervolgens wordt de ecologische in-

vloed, exploitatie en concurrentie oftewel nut en schade, van vogels op 

benoeming uiteengezet, een punt waarvan het belang in de inleiding sterk 

werd benadrukt. De exploitatie van vogelsoorten (voor consumptie, om in 

kooien te houden of waarbij eieren geraapt worden) blijkt echter niet zo 

veel invloed op benoemingsmotieven te hebben, hetgeen teruggevoerd 

wordt op het niet waarneembare aspect van exploitatie. Niet waarneem-

baar zijn staat immers haaks op opvallendheid. Opvallendheid is de be-

langrijkste aanleiding tot het vormen van benoemingsmotieven. Concur-

rentie wordt voornamelijk ervaren bij “potentielle Freßfeinde”, die oogst 

(duiven, ganzen) of pluimvee (roofvogels) bedreigen. Dit aspect beïn-

vloedt de benoeming al wat meer, en daarbij is emotionalisering in het 

spel. Afkeuring van concurrentie leidt dan bijvoorbeeld tot pejoratieve 

termen.  

De synthese wordt voortgezet met een opsomming van leenwoorden in 

het materiaal, waarbij we langs het Deens, Nederlands, Fries, Tsjechisch, 

een West-Slavische substraatttaal en natuurlijk het Hoogduits worden ge-

leid. Opmerkelijk zijn de namen van traditionele kooivogeltjes, die mee-

kwamen met Slavische vogelhandelaren in de 13e eeuw of vroeger (Stieg-

litz en var. „putter‟, uit Oudtsjechisch stehlec, Zeisig, Zis en var.„sijs‟ uit 

Oudtsjechisch čiž, Iritsch en var. „kneu‟, uit Oudtsjechisch jiřic). Zij reik-

In het slothoofdstuk worden uiteindelijk vijf benoemingsregels geformu-

leerd: 

ten met sijs zelfs tot onze woordenschat. 
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(1) Als een vogel nuttig is, geeft dat reden om hem te benoemen (dif-

ferentiatie), waarmee de structuur van de woordenschat wordt be-

ïnvloed. Het heeft echter minder invloed op de identificatie van de 

soort, omdat de benoemingsmotieven toch worden bepaald door de 

factor opvallendheid.  

(2) Als een vogel schadelijk is, geeft dat reden om hem te benoemen. 

Dat tekent zich af in de benoemingsmotieven. Dat heeft eveneens 

invloed op de structuur van de woordenschat (generalisering, de 

vorming van hyperoniemen).  

(3) Magisch-symbolische waarden van vogels hebben meer invloed op 

benoemingsmotieven dan op de woordenschatstructuur. Als vogels 

dezelfde symbolische betekenis hebben, vindt generalisering 

plaats. Dat hoeft niet te leiden tot nieuwe benoemingsmotieven. 

Benoemingsmotieven zijn ook hier vooral gebaseerd op opvallende 

kenmerken.  

(4) Vogels die niet nuttig of schadelijk zijn, hebben namen die gemo-

tiveerd worden door opvallende kenmerken, waarbij weinig in-

vloed op de woordenschatstructuur plaatsvindt. Een weinig ver-

trouwde habitat van vogels is een frequent benoemingsmotief en 

reden om ze te differentiëren van soorten met een vertrouwde habi-

tat. 

(5) Vogelsoorten waarmee de gemeenschap goed bekend is, delen hun 

hyperoniemen met verwante of gelijkende, minder bekende vogel-

soorten.  

De auteur besluit zijn proefschrift met de stellingname dat etymologieën 

waarschijnlijker zijn als ze semantisch overeenkomen met de benoe-

mingsmotieven van doorzichtige benamingen, er van uitgaande dat de 

waarneming van sprekers uit agrarische gemeenschappen in de periode 

van de Neolithische revolutie (5e eeuw voor Christus) tot de industriële 

revolutie (19e eeuw) niet fundamenteel veranderd is.  

De lexicaal-semantische theorievorming uit het dissertatieonderzoek van 

Peter Strathmann is niet erg verrassend of innovatief, maar mag toch 

beschouwd worden als een bijdrage aan het lexicologisch onderzoek. Het 

proefschrift biedt daarnaast een uitgebreide lijst van Nederduitse vogel-
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namen die zijn opgetekend in het Mecklenburgisches en het Schleswig-

Holsteinisches Wörterbuch, en hun woordverklaringen. Omdat de bena-

mingen voor het merendeel niet sterk afwijken van de vogelnamen uit het 

Nederlandse taalgebied, is de materiaalverzameling zeker ook interessant 

voor Vlaamse en Nederlandse dialectologen.  

Jos Swanenberg (Universiteit van Tilburg) 
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Gunther De Vogelaer (2008). De Nederlandse en Friese sub-

jectsmarkeerders:geografie, typologie en diachronie. Gent: 

KANTL. 

 

De Nederlandse en Friese dialecten beschikken over een opmerkelijk 

scala aan subjectsmarkeerders: vrije (volle) pronomina, doffe (geredu-

ceerde) pronomina, verdubbelbare clitica, pronominale affixen en flectie-

uitgangen. In alle dialecten komen bovendien op zijn minst drie van de 

genoemde types voor. Orde scheppen in die bijzonder heterogene verza-

meling is geen sinecure, maar wel een bijzonder uitdagende opdracht 

voor een taalkundige met een variatielinguïstische bevlogenheid.  

De Vogelaer brengt de geografische variatie in de subjectsmarkering – 

(ook) letterlijk – in kaart en zoekt naar verklaringen en verbanden voor de 

beschreven fenomenen. Die verklaringen vindt hij voor een stuk in de 

diachronie van de geattesteerde verschijnselen, maar de diachrone com-

ponent staat in deze studie niet op zichzelf: hypotheses m.b.t. het ontstaan 

van bepaalde vormen en – algemener – allerlei mogelijke verbanden tus-

sen vastgestelde verschijnselen worden onderbouwd door of in vraag 

gesteld vanuit taaltypologische inzichten. Op die manier zijn de drie 

componenten die in de titel genoemd worden in het werk gerepresenteerd.  

De structuur van de studie ziet er als volgt uit: Na een eerste hoofdstuk 

over de onderzoeksopzet en de methodologie behandelt de auteur de re-

gionale variatie bij de flectie-uitgangen (hoofdstuk 2). Daarbij wordt ook 

aandacht besteed aan de vervoeging van niet-verbale elementen, meer 

bepaald voegwoorden en ja & neen. Hoofdstuk 3 behandelt de vormvaria-

tie bij de subjectspronomina, terwijl hoofdstuk 4 aan pro-drop en subject-

verdubbeling is gewijd. Hoofdstukken 2, 3 en 4 worden telkens afgeslo-

ten met een paragraaf waarin een aantal generalisaties m.b.t. de behan-

delde fenomenen worden gepresenteerd. Doorgaans gebeurt dat aan de 

hand van overzichtskaarten waarop de verspreiding van verschillende 

vormen gecombineerd wordt weergegeven. Zo valt bijvoorbeeld voor de 

meervoudspronomina uit de overzichtskaart van de lieden-composita af te 

leiden dat de geografische distributie van dergelijke composita in de Ne-

derlandse dialecten minder ruim is bij de eerste persoon dan bij de tweede 
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en derde persoon, wat dan vervolgens verklaard wordt vanuit een nood 

tot disambiguering t.o.v. een ander, oorspronkelijk homofoon pronomen: 

“het oorspronkelijke 2mv.-pronomen jij/gij is immers in veel hedendaag-

se dialecten een enkelvoudig pronomen geworden, en 3mv. zij wordt ook 

gebruikt voor vrouwelijk enkelvoud. In de eerste persoon meervoud is 

disambiguering echter niet aan de orde” (De Vogelaer 2008: 207). Derge-

lijke generalisaties aan het einde van elk van de genoemde hoofdstukken 

zijn meer dan welkom voor de lezer die op dat moment toch wat in de 

veelheid aan behandelde data dreigt te verdrinken. Hoofdstuk 5 biedt een 

typologie van de subjectsmarkeerders die, zoals gezegd, bijdraagt aan de 

interpretatie m.b.t. de tot diachronie van de verschijnselen. In het afslui-

tende hoofdstuk (6) worden de eigenschappen van de subjectsmarkering 

in de Nederlandse dialecten aan woordvolgordekenmerken gekoppeld.  

Het vertrekpunt van de studie vormen de SAND, de Syntactische Atlas 

van de Nederlandse Dialecten, en de database die aan de basis van de 

SAND ligt. Het werk biedt een exhaustief overzicht van de subjectmar-

keerders die in de SAND-database gevonden kunnen worden, maar an-

ders dan in de SAND vindt de lezer in het boek veel gedetailleerde be-

schrijvingen en een veel grondigere inbedding van de analyses in de lin-

guïstische literatuur. De auteur heeft het materiaal niet alleen goed benut, 

hij heeft ook de mogelijkheden en beperkingen van de SAND geëxplo-

reerd. De belangrijkste beperking schuilt in het aantal meetpunten: voor 

de SAND zijn dat er 266 en daarmee is het meetpuntennetwerk van de 

SAND aanzienlijk meer grofmazig dan dat voor zijn morfologische en 

fonologische tegenhangers, resp. de MAND en de FAND, die op 600 

meetpunten kunnen bogen. Dialectologische ervaring leert echter dat de 

syntactische variatie binnen het Nederlandse taalgebied kleiner is dan de 

morfologische en fonologische variatie, wat impliceert dat het beperk-

te(re) aantal meetpunten tot op zekere hoogte te verantwoorden valt. In 

elk geval is de SAND met deze studie op zijn waarde getoetst en de in-

druk is dat de atlas de proef goed doorstaan heeft.  

Daarnaast heeft De Vogelaer aanvullende gegevens gevonden in oudere 

en recentere dialectologische studies. Het werk getuigt overigens in zijn 

geheel van een grote belezenheid. De auteur kent zijn vakgebied(en).  
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Binnen het typologische luik wordt bijzondere aandacht besteed aan aller-

lei fascinerende grammaticaliseringsprocessen waarbij pronomina evo-

lueren tot morfologisch materiaal, i.c. clitica en uiteindelijk vaak werk-

woordsuitgangen. De oorzaak voor grammaticalisering van vrije prono-

mina tot gereduceerde vormen wordt in de eigenschappen van de Neder-

landse flectie gezocht. De Vogelaer merkt op dat er heel wat ambiguïteit 

in de bestudeerde flectieparadigma‟s optreedt, waardoor de Nederlandse 

en Friese flectie niet bijster functioneel is vergeleken met de flectie in de 

meeste talen van de wereld. Bovendien ontbreekt het de flectie in de Ne-

derlandse en Friese dialecten sowieso “aan referentieel potentieel”, 

“(a)angezien flectie-uitgangen in de Nederlandse en Friese dialecten al-

tijd vergezeld gaan van een pronomen, wat typologisch bekeken overi-

gens heel zeldzaam is”. Daarom moet er binnen het pronominale para-

digma een manier gevonden moet worden “om op een niet-beklemtoonde 

manier te verwijzen naar subjecten”. “De ontwikkeling van gereduceerde 

pronomina, hetzij gewone verdoffingen van vrije vormen, hetzij verdub-

belbare clitica, vult die lacune in.” De Vogelaer besluit dat het ontbreken 

van referentiële flectie een cruciale verklaringsfactor is, al kan het onmo-

gelijk de enige verklaringsfactor zijn, want heel wat Nederlandse dialec-

ten kennen slechts beperkte grammaticalisering hoewel hun flectiesys-

teem heel wat ambiguïteiten bevat. Niettemin kan hij niet om het verband 

heen: “In talen met referentiële flectie, zelfs al is die ambigu, komen 

doorgaans namelijk geen andere gereduceerde subjectsmarkeerders voor 

dan de flectie-uitgangen.” (telkens De Vogelaer 2008: 347)  

Hoewel de grammaticale flectie-uitgangen in geen enkel dialect volledig 

verdwenen zijn, ondervinden ze vaak wel enige druk van de gereduceerde 

persoonsmarkeerders. In bepaalde gevallen is de flectie-uitgang namelijk 

gefuseerd met het gereduceerde pronomen (cf. Vlaams komde „kom je‟). 

De Vogelaer (2008: 351-352) signaleert hierbij een opmerkelijke para-

dox: precies in de dialecten waarin de flectie-uitgangen het frequentst 

vervangen worden door gereduceerde subjectsmarkeerders, hebben flec-

tie-uitgangen hun gebruiksdomein verruimd, doordat ze ook na voeg-

woorden optreden (bv. in de West-Vlaamse dialecten). Voor de (diachro-

ne) interpretatie van die voegwoordflectie doet hij niet alleen een beroep 
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op typologische kennis m.b.t. grammaticaliseringen van pronomina maar 

ook op de dialectgeografie.  

Omdat de behandeling van de voegwoordflectie exemplarisch is voor de 

bijzonder geslaagde wijze waarop de diachrone, de typologische en de 

dialectgeografische benadering geïntegreerd worden in deze studie, gaan 

we er nog even op in: Uit taaltypologisch onderzoek is bekend dat gram-

maticaliseringsprocessen gepaard kunnen gaan met de fusie van flectie-

uitgangen en (gereduceerde) pronomina. Bij de behandeling van de 

voegwoordvervoeging vertrekt De Vogelaer van de veronderstelling dat 

uit de gelijklopende geografische verbreiding van dergelijke fusievormen 

en voegwoordvervoeging een verband afgeleid kan worden. Door de 

fusie van flectie-uitgangen en pronomina ontstaan namelijk allerlei inno-

vatieve vormen die – op analogische wijze – ook aan voegwoorden vast-

gehecht worden, waardoor het lijkt alsof voegwoorden vervoegd worden. 

Bv.:gaanze>gaa-nze (met -nze als fusievorm) >da-nze. Wanneer echter 

op het voegwoord met flectie-uitgang een lexicaal subject volgt, kan niet 

meer van „schijnbare‟ flectie gesproken worden (bv.: da-n dieven). De 

Vogelaer betoogt dat hier van heranalyse sprake is: omdat naast -nze ook 

ze bewaard blijft (-nze kan namelijk om fonotactische redenen niet zinsi-

niteel optreden), ontstaat een situatie met twee gereduceerde vormen en 

dan ligt een heranalyse voor de hand (da-nze>da-n ze): “Het gevolg van 

die heranalyse van -nze in -n en ze is dat de flectie-n niet langer uitslui-

tend verschijnt voor ze, maar ook voor lexicale NP‟s” (De Vogelaer 

2008: 353). Een ondersteuning voor deze interpretatie biedt de geografi-

sche distributie van de vormen, zo argumenteert de auteur: er zijn dialec-

ten waar voegwoordvervoeging alleen voor pronomina voorkomt en niet 

voor lexicale NP‟s. In die dialecten is het laatste stadium dus nog niet 

bereikt. Hij stelt bovendien vast dat voegwoordvervoeging in het hele 

taalgebied frequenter voorkomt voor pronomina dan voor lexicale NP‟s. 

De Vogelaer hanteert hier een oud principe uit de dialectologie dat zijn 

validiteit al vaak bewezen heeft: de oudste vormen kennen de ruimste 

verbreiding.   

Het laatste hoofdstuk vormt een mooie afsluiter. Hier gaat De Vogelaer 

nog een stap verder op het typologische terrein: hij signaleert een moge-
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lijk verband tussen woordvolgorde en zwakke versus sterke grammatica-

lisering in de Nederlandse en Friese dialecten. Op het eerste gezicht lijkt 

dit geen zinvol traject, omdat alle dialecten een vergelijkbare woordvol-

gorde, vertonen, zijnde SVO / SVinflOV in hoofdzinnen and SOV in bij-

zinnen. Maar de Friese en Nederlandse dialecten vertonen wel wat varia-

tie m.b.t. de rigiditeit van de SOV-woordvolgorde in bijzinnen: algemeen 

genomen is het zo dat de zuidwestelijke dialecten de verbogen werk-

woordsvorm verder links in de zin hebben dan de noordoostelijke dialec-

ten. Bijzinnen van het type „dat hij moet een nieuwe schuur bouwen‟ 

(i.p.v. „dat hij een nieuwe schuur moet bouwen‟) worden bv. alleen in de 

West- en Oost-Vlaamse dialecten aangetroffen terwijl constructies als 

„dat hij moet kunnen vroeg opstaan‟ in het grootste deel van Nederland-

stalig België aangetroffen worden, maar ook de rijksgrens niet over-

schrijden (De Vogelaer 2008: 381). Als grammaticale flectie noodzake-

lijk is om de referenten te (her)identificeren, dan is de nood aan flectie 

groter in dialecten waarin de afstand tussen subject en werkwoord relatief 

groot is, of m.a.w. in de noordoostelijke dialecten, zo redeneert De Voge-

laer. En die hypothese wordt ondersteund door de behandelde data: de 

dialecten die meer nood zouden hebben aan grammaticale flectie, verto-

nen daadwerkelijk zwakkere grammaticalisering, wat betekent dat hun 

flectiesysteem minder onder druk staat dan dat van vele zuidelijke en met 

name zuidwestelijke dialecten. De behandelde data voor de Nederlandse 

en Friese dialecten lijken dus ondersteuning te bieden voor de stelling dat 

grammaticale flectie een heridentificerende functie heeft. Op die manier 

eindigt het werk met een sterke conclusie die uiteraard, zoals de auteur 

ook aangeeft, om bijkomende toetsing aan data uit andere talen vraagt.  

I.v.m. de leesbaarheid van het werk kan opgemerkt worden dat er door de 

structuur van de studie behoorlijk wat herhaling in het boek geslopen is. 

Wie één hoofdstuk selecteert, zal daar weinig last van hebben, maar de 

lezer die het hele werk doorneemt, wordt geconfronteerd met een zekere 

redundantie. Ik hanteer opnieuw de voegwoordflectie als voorbeeld: In 

het literatuuroverzicht in het tweede hoofdstuk besteedt de auteur aan-

dacht aan generalisaties m.b.t. de voegwoordvervoeging (hfst. 2, par. 

1.3). In het descriptieve gedeelte dat daarop volgt (hfst. 2, par. 2), komt 

de voegwoordvervoeging in het SAND-materiaal aan bod, en dat voor elk 
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van de behandelde grammaticale personen, met daaraan gekoppeld ook al 

tentatieve argumentatie i.v.m. de analyse van de vormen. Het hoofdstuk 

wordt, zoals hierboven aangegeven, afgesloten met een aantal generalisa-

ties. Ook die afsluitende paragraaf bevat een aantal bladzijden i.v.m. de 

interpretatie van voegwoordvervoeging (hfst. 3, par. 3.2.2 en 3.2.3). Ver-

volgens wordt in het typologische hoofdstuk bij de casus over de subject-

sverdubbeling in de Vlaamse dialecten ruime aandacht besteed aan 

voegwoordvervoeging (hfst. 5, par. 2.4.2.2) en ten slotte komen in dat 

hoofdstuk dan alle elementen samen in de paragraaf over de diachrone 

relevantie van een synchrone typologie (hfst. 5, par. 3.3). Bepaalde ele-

menten die cruciaal zijn voor de interpretatie van voegwoordvervoeging 

krijgt de lezer telkens, en naar mijn aanvoelen te vaak, opnieuw gepresen-

teerd, zij het uiteraard niet altijd in dezelfde vorm en vanuit hetzelfde 

perspectief. En dat geldt ook voor een aantal andere verschijnselen. Dat 

heeft als neveneffect dat het boek veel verwijzingen naar andere hoofd-

stukken bevat, wat het leescomfort niet bevordert. Daar staat dan wel 

tegenover dat het werk een handige index bevat, die snelle tracering van 

alle relevante passages over eenzelfde verschijnsel mogelijk maakt. Bo-

vendien betreffen deze bedenkingen veeleer de vorm dan de inhoud, zo-

dat ze weinig of niets afdoen van de kwaliteit van het werk. 

Een jonge onderzoeker heeft de relatief oude paden van de dialectgeogra-

fie verbreed, en dat met durf en zin voor precisie. Het resultaat mag er 

absoluut zijn, niet alleen omdat de studie een behoorlijk exhaustieve, 

systematische en veelzijdige blik op de Nederlandse subjectsmarkeerders 

biedt, maar ook omdat de waarde ervan de neerlandistiek overstijgt. Taal-

typologen, historische taalkundigen en variatielinguïsten vinden hier 

interessante bevindingen en wellicht zal ook de bevlogenheid van de 

auteur hen daarbij niet helemaal koud laten.  

Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen) 
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