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Syntactische variatie in Heerlen:
de methodologie

I-eonie Cornips

I' lnleiding*

Tot nìr toe concentreren sociodialectologische ondezoeken in Nederland zich op
het eventuele linguïstisch etr/of functioneel verlies of behoud van dialecten
onder invloed van de Staadaardtaal. De variabelen in de betrokken ondenoeken
zijn fonologisch en/of morfologisch van aard.
Het onderzoek naar grammaticale variatie in Heerlen onderscheidt zich op drie
aspecten van de tot nu toe vo.ltooide studies. Als eerste richt het taalcontacton-
de¡zoek zich niet op het dialect var Heerlen maar op het gesproken regionale
Standaardnederlands. Ten tweede betreft het otrderzoek triet alleen de autochto-
ne bevolking maar ook nakomelingen van (im)migranten. Ten derde concen-
treert het onderzoek zich op syntactische variatie bij één- en tweetalige infor-
manten die als moedertaal respectievelijk Standaardtaal of Heerlers/Limburgs
dialect spreken.

Onderzoek naar syntactische variatie impliceert een aartal consequenties voor
de methodo.logie. De hoeveelheid syntactische data uitsluitend uit vrije conversa-
ties is vaak ontoereikend voor kwantitatieve en kwalitalieve analyse. Alternatie-
ven om de lacunes in frequentie en distributie van syntactische varianten uit
natuurlûke sefiings te completeren zijn het gebruik van elicitatietesten. De
elicitatie van relevante syntactische varianten die niet tot de Standaardtaal
behoren, verejst een bepaalde methodologie.

In het tweede deel van dit artikel motiveer ik de keuze van Heerlen als onder-
zoeksplaats, en in het derde deel de probleemstelling van het onderzoek en
daarmee samenhangend de onderzoeksmethode. In het vierde deel beschrijf ik
het veldwêrk en de gebruikte elicitatietesten, de motivatie daarvan en de onde¡-
liggende assumpties, het design en de testafnamen. In het vijfde deel laat ik zien
op welke wijze data uit elicitatietesten, de data uit vrije conversâties aaru.ullen.

2. Heerlen als onderzoeksplaats voor taâlcontact

Heerlen ligt in het zuidoosten van Zuid-Umburg en was kort vóór 1900 tot aan
de sluiting van de mijnen in de jaren zestig één van de kernen van de Oostelijke
Mijnstreekr. Door de vestiging van voornamelijk particuliere steenkoolindustrie
overspoelden zowel binnen- als buitenlandse mijnarbeiders in dertig jaar tijd de
autochtone bevolkins van Heerlen. Tabel 1 laat dit zien.
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dings- en functieniveau.
Naast het sociolinguistische deel, richt het ondezoek zich op structurele factoren
die distribùtie van dialectische syntâctische structuen in de standaa¡dtaal van
Heerlen mogelijk maken.

3.2 Het d€sign

Om taalâchtergrond en sociale stratificatie te toetsen zijn in het onderzoek drie
onaftrankelijke variabelen betrokken: taalverwewing, opleiding/beroep en
leeftijd van de informânten.
Een celwlling van zes informanten resulteert in dit design in eerr totaal van 72
informanten. De nofm voor het minimumaantal informatrten per cel is in de
sociolinguistische literatuur vijf. Volgens Van Hout (1989: 22) is die keuze "niet
meer dan intuïtief van aard. Het voorgestelde (minimum) aantal wòrdt niet
gestaafd met statistische berekeningen op basis van de aangetroffen variatie
tussen de sprekers".

Om het aantal van 72 níel noï groter te laten worden, was het noodzakelijk om
de variabele sexe buiten beschouwing te laten. Voo¡ het onderzoek zijn uitslui
teDd mannen geworven.

De variabele taalverwerving3 splitst de ifformanten in drie groepen.

groep 1: informanten die in Heerlen geboren zijn maar waarvan de ouders uit
Nederland naar Heerlen gemigreerd zün. De moedertaal van deze
informanten is regionaal standaardtalig;

groep 2: informanten die in Heerlen geboren zijn en waarvan de ouders uit
Limburg of Heer.len âlkomstig zijn. Hoewel de moedertaal van deze
ouders vaak een Limburgs of Heerlens dialect is, spreken deze infor-
manten als moedertaal Heerlense standaardtaal;

groep 3: informanten die in Heerlen geboren zijn en waarvan de ouders uit
Limburg of Hee¡len afkomstig zijn. Zowel de moedertaal van deze
ouders als van de informanten is Limburgs of Heerlens dialect. Deze' groep informanten is t.veetalig.

De onafhankelijke va¡iabele opleiding/beroep heeft een hoog en laag opleidings-
en functieniveaua 5. De variabele leeftijd onderscheidt de informanten in jong
(20 tot en met 45 jaar) en oud (63 jaar en ouder).
De informanten zijn op drie ve¡schillende manieren geworven. Of via een a-
selecte steekproef òf via de zogenaamde sneeuwbaìmethode of via optoepen in
regionale dagbladen.

Tabel 2 geeft de indeling van 72 informanten na onafhanì<elijke variabelen
weet.

Tøbel 1

JAa¡ aantal inwoncrs
yaî Hce¡'c.n qo

in Limburg
geboren Vo

builcn Limburg
gcborcn Vo landús VÒ

1899 6.332 87,8 12,2

Lqm 33.0L4 47,8

1930 46917 45,3

gegevens
Dieteren (1962: 47) & Sociogram (198ó: 87)

Tijdens en na de economische crisis in de jaren dertig stoppen de omvangrijke
immigratiestromen. In dertig jaar tijd wijzigt de vestiging en uitbreiding van de
mijnindustrie de relatief hornogene sociale verhoudingen. Zij veroorzaakt een
strikte scheiding in economisch en sociaal prestige in onder- en bovengrondse
werknemers respectievelijk mijnwerkers en beambten. Deze strenge hië¡archi-
sche functieverdeling weerspiegelt zich in de be\¡¿onerssamenstelling van de
wijken in Heerlen. In Heerlen-Zuid vestigden zich de beambten, in Heerlen-
Noord de mijnwerkers.

De demografische ontwikkelingen die Heerlen van 1900 tot 1930 meegemaakt
heeft, bieden een unieke laboratoriumsituatie om effecten van taalcontact te
onderzoeken. In 1930 was de samenstelling van alle ondergrondse mijnarbeiders
als volgt: 40,1 procent was âlkomstig uit het buitenland en voor het merendeel
Duitstalig; 37,5 procent waren Linrburgers en hoofdzakelijk dialectsprekend; 22,4
procent uit de rest van Nederland en regionaal Nederlandssprekend. De samen-
stelling zag er alders uit bij het bovengrondse deel: slechts 11,8 ptocent uit het
buitenland, 58,1 procent Limburgers en 30,1 procent uit de rest van Nederland
en waarschij nJ ijk Standaardtalig.

Een gevo.lg van de migratiebewegingen naar Heerlen is ongetwijfeld het functio-
neel verlies var het eigen dialect. In 1966 constateerden Daan en Weijnen (1968:
20) dat van het aantal onderzochte kinderen in meerdere Limburgse plaatsen,
Hee¡len beduidend lage scores haalde. Zo spreken van de onderzochte kinderen
in Heerlen slechts 26 ptocerLt op straat dialect tegenover ruim 83 procent in
Maastricht'?.

3. De methodologie

3.1 De probleemstelling

Het onderzoek toetst de hypothese of regionale syntactische consttucties
stratificatie vertonen naar taalverwewings- en sociale variabelen. Indien stratifi-
catie plaats eindt, wordt onderzocht òf elke onafha¡kelijke variabele een eigen
losse bijdrage leve¡t òf dat er tussen de variabelen interactie optreedt. De
assumpties bij interactie zl'jn dat interferentie van regionale syntactische con-
structies het meest zal optreden bij oudere, dialectsprekers met een laag oplei-
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e.'band leklconstructie

(L0) 'Hij heeft de handen vies'

d. complementeerde¡'voor'

(71'¡ 'Heerlen ís een gezellige stad voor te winkelen'

4. Het veldwerk

4.1 De vrije conYersatie

ln dit onderzoek is bewust gekozen voor het verzamelen van data uit vrije
conversatíes. Twee informanten per cel praten één uur met elkaar samen. De
'interviewer' is alleen aanwezig voor hét bedienen van de opname-apparatuur.
De wije conversatie biedt grote voordelen boven het houden van interviews. Een
interview creëert een formelere setting en beperkt de mondelinge inte¡actie van
de inlormant tot 'vragen-beantwoorder'(Wolfson (1976: 190). Het tweede
voordeel van vrije conversatie is dat het de mogelijkheid biedt om sexe, leeftijd
en opleidings-/functieniveau van de gesprekpartnets met eÌkaar overeen te
laten komen. Daardoor is de interesse in de gesprekonderwerpen groter dan
wanneer de intewiewer de onderwerpen aandrâagt. Als derde voordeel sluit wije
conversatie tussen twee informanten eventuele linguïstische accommodatie van
dê informanten aan de interviewer uit.
De data uit de vrije conversaties worden gecorreleerd met data uit testsituaties.

4¿ De eliciaâtiet€sten

Regionale syntactische dâta uit wije conversaties \ aarop kwantitatieve en
kwaìitatieve ânalyse moet plaats vinden, komen in tegenstelling tot fonologische
data weinig voor. Elicitalietesten kunnen de distributie van regionale constructies
toetsen. De testen in dit onderzoek zijn opgezet om een beter inzicht te krijgen
in de structurele factoren die dialectische syntactische constructies in de Heer-
lense standaardtaal mogelijk maken.

De testen zijn eerst op tien Heerlense infotmanten die niet in het kernbestand
van het onderzoek opgenomen zijr¡ gepretest.

42.1 Elicitatie van regionâle constructies

Regionale syntacdsche varianten wijken af van de standaardtaalnorm. Daardoor
kan rnoeilijk rechtstreeks aan de informanten gevraagd worden of zij bepaalde
s).ntactische constructies al dan niet gebruiken. De. antwoolden zullen ¡neestal de
standaardtaalnorm benaderen. Tevens bestaât het gevaar dat informanten zimen
als ongrammaticaal beschouwen met redenen die niet syntactisch van aard zijn
{ ureenDaum Lv tJi zLUl.

Tabel 2

g¡ocp I gtocp 2 grocp 3

Jong oud Jong oud Jong oud

lage klasse 6 6 6 6 6 6

hoge klasse ó 6 6 6 6 6

3.3 De syntactische variâbelen

In sociolingui'stisch onderzoek is het concept linguistische variabele gedefinieerd
voor onderzoek op fonologisch niveau. In de oorspronkelijke betekenis kent de
lingui:stische variabele meerdere varianten die niet betekenisdragend zijn èn
sociaal en stilistisch gestratificeerd zijn. Vanuit deze assumptie is laMantitatieve
analyse mogelijk. In hoever¡e het concept linguistische variabele zowel theore-
tisch als methodologisch toepasbaar is op syntactisch onderzoek is veel bekiti-
seerd (zie Milroy 1989: L58-1ó4). Het voert te ver om in dit artikeì op die
discussie in te gaan.
Sprekers van de Heerlense standaardtaal kunnen va¡iëren in het gebruik van
dialectische etr standaardtalige constructies voor dezelfde gramrniticale functieó.
Ik ga niet in op de vraag of de variërende constructies slechts in oppervlakte-
structuur van elkaar verschillen of dat er sDrake is van twee verschillende
grammatica's,

De sgìtactische variabelen die onderzocht worden, zijn:

a. indirect obiect

'De poes eet hern de vßjes op'
'Ik maak hem de carburateur in orde'
'De auto lekt ie olie'

b. reflexief object

(4) 'Dat hooft zich niet wat je nu doet'
(5) 'Daar gaat het zich nu niet om'
(6) 'De bloemen houden zich goed in die vaas'

c. expletief 'er'

'Bij alles wøt tegenwoordig aan de hønd is'
'En wøt toen allemaal gebeuren moest in dat lúis'

d. prepositioneel 'er'

(9) 'Ik verhuur auto's met rudio en alles in

(Ð
(2)
(3)

(7)
(8)

i
I

I

I

ì
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Een tweede beperking is dat regionale constructies rroor een groot deel a.lleen in
spreektaal voorkomen. Een schriftelijke afname stimuleert naast het gebruik van
standaardtaâlnormen ook nog eens schrijfnormen.
Om al deze nadelen te voorkomen, is in dit onderzoek de vorm van zowel de
stimulus als de response mondeling.

4¿2 De mot¡vatie aân de informânt

Alle informanten krijgen de testen variërend van twee tot tien weken na de .

opnames vatr de vrüe conversaties aangeboden. De meeste sptekers \Millen weten
waarom zij na de vrije conversatie met een partnet nog voor een tweede keer en
dan nog wel individueel opgenomen worden. Vanaf het eerste contacr met de
informanten is verteld dat het onde¡zoek zich concentreert op fonologische
variabelen. Het gebruik van testzinnen is gemotiveerd door uit te leggen dat
afname van dezelfde zinnen bij iedereen het voo¡deel heeft dat 'het accent' van
alle informanten met elka te vergetijken is.
Deze motivatie heeft eveneens het grote voordeel dat de aandacbt van de
informant bij het maken van de testen op de eigen uitspraak ge.richt is en niet
zozeer op de relevante syntactische constructies.

4.2.3 De condities van testâfirâmen

Alle 72 sprekers krijgen beide testen individueel aangeboden. Zij kennen
inmiddels de opname-apparatuur en de onderzoeker. Dit verhindert een al te
zeer 'examenachtige' testsituatie. Het voorleggen van de testen vindt bij iedereen
thuis plaats. De testafnamen zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Zo zijn de
instructies aan de informanten praktisch gelijkluidend. Ná de instructie en
vóórdat de testzinnen beginnen, wordt eerst één ingesproken voorbeeldzin met
het 'goede' atrtwoord gepresenteerd dat vatr de informant gewenst wordt. De
volgorde van de testen is bij alle informanten hetzelfde: eerst de ontkennings- en
daårna de herhalingstest. Voor deze volgorde is gekozen omdat bij het pretesten
bleek dat de informanten de ontkenningstest gemakkelijker vonden dan de
herhaaltest.
De testzinnen zijr ingesproken op een cassette en worden per zin afgespeeld. Na
het beluisteren van een teslzin stopt de cassetterecorder en moet de informant
meteen mondeling reageren. Voorafgaand aan elke testzin is ongeveer vijf secon-
den klassieke rnuziek opgenomen. Met dit hulpmiddeì is het de informant
duidelijk wanneer de volgende testzin start en concentratie nodig is. Een tweede
cassetterecordel neemt de hele testafname oD.

4.2.4 Dc keuze vân de lesten

Eén belangrijke eis is dat alle informanten met eenvoudige instructies in staat
moeten zijn de testen goed uit te kunnen voeren. De testen zün zo gekozen dat
de aandacht van de informant zo min mogelijk op de relevante syntactiscbe
constructies gericht is. De ontkenningstest voldoet daaraan doo¡dat de informant
zinnen moet bewerken. De opdracht 'maak de zinnen ontkennen¿' werkt als een
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af leidingsmechanisme.
De herhalingstest leidt op een ande¡e manie¡ de aandacht van de informant op
syntactische constructies af. Door de lengte van de zin vrij groot te.maken (22
tot 26 items), wordt het 'Korte Tenijn Geheugen' (KTG) zwaar belast. De
sterkte van dit geheugen'is afhankelijk van het aantal items dat opgenomen moet
worden en het tijdsverloop tussen perceptie en reproduktie van de zinnen
(Lindsay 1971: 32r).
In de psycholinguistische literatuur bestaat consensus over de werking van het
.KTG':

"... a theory of cornprehension which contends that the meaning of the
sentence is derived frorn the original string of words by an active, interpretati
ve process. That original sentence \yhich is perceived is rapidly forgotten, and
the memory then is for the information contained in the sentence." (Slobin
1979:56).

De herhaaltest is voornamelijk geschikt voor elicitatie van syntactische varianten
omdat oppervlakte vormen van aangeboden zinnen vrij snel vergeten worden. De
werking van het 'KTG' roept de 'eigen' syntactische structuren op.
Met het construeren van herhâaltesten is het van belang dat het KTG het zoge-
naamde 'primacy'- en 'recency'-effect heeft: de eerste en laatste constructies van
een reeks worden het best herinnerd.

42.5 De typologie vân de testen

Volgens twee onafhankelijke dimensies zijn zowel de ontkennings- als de
herhaaltest gekarakteriseerd als 'i¡direct' en 'integratiefl (zie Oxford L982: l2!-
122). Indirect omdat de testen geen natuurldk taalgedrag oproepen. Integratief
omdat het uitvoeren van de testen niet alleen een syntactisch maar een alge-
meen taalvermogen van de informanten vraagt. Tegenover dif laatste staat dat
de performance resultaten alleen op syntactische coßtructies beoordeeld
worden. In zoverre verschuift de typologie van beide testen van integ.ratief naar
'discrete point'.
Aangezien de twee testen verschillende stimulus en response activiteiten vragen,
moeten de performance-resultaten van beide testen bij de kwantitatieve analyse
apart geteld worden.

Het nadeel van indirecte, meer integratieve taaltesten is dat zij vragen oproepen
over de interne validiteit van de testen. In hoeverre zijn de gevonden resultaten
op de onafhankelijke variabelen ook inderdaad veroorzaakt door variatie hie¡in.
Conelatie met data uit vrije conversatie als een meer directe taaltest moet de
validiteit verder bepalen.

4.2.6 Het design

De testen zijn zo geconstrueerd dat opeenvolgende zinnen beurtelings een
regionale? en standaardtalige s),ntactische variant aanbieden. EIke test heeft
twee presentaties. Eén presentatie \ryaarin ðe oneven zin de regionale varianten
aanbiedt en de even zin, de standaardtalige. De andere presentatie geeft in de
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oneven zin de standaardtalige variant en in de even zin de regionale variant. Elke
informant kijgt één presentatie.
Tevens worden de vier presentaties per drie informanten in verscbillende
volgordes aangeboden. De verschillende volgordes voorkomen toenemende
acceptabiliteit van regionale constructies en realisatie ervan in de loop van de
testen (Creenbaum 1973: 20/.)-

Schematisch ziet het design er als volgt uit:

On&enníngstest rcprcsehtøtie 1 (Oli m zin¡¡en in drie volgordes):
o¡even zin-uen bieden regionale en even zinnel bieden standaardvarianten aån

ontk¿nn¡ngstest rcprcsentatîe 2 (Ozi m zlînet in drie volgordes):
oneven zi¡nen bioden standaard- en even zinnon bieden reeionale varianten aan

(o1&02)
volgorde I volgorde Il volgorde lll
^n 1-'l ziî 8"14 zi¡15-20
zin 8-14 zi¡L5-20 ziÃ 1- 7
zinl'-2i zin l- 7 ztr 8-14

Heùalingstest representatie 1 (Hl: zir^îeî ti drie volgordes):
oneveu zin¡en bieden regionale en even zin¡en bieden standaardvarianten aan

Heùalin$lesl rcp¡csentalie 2 (H2t 2ß zinncî in dric volgordcs):
oncvon zinncn bicdcn standåard- cn cvon zioncn biodcn rcsionalo varianton aan

(H1&H2)
volgorde I volgorde Il volgo.de lll
ziÂ 1- 8 zin 9-!7 zin lS -
zt 9-l'l ¿1Ã18-2ß zin 1- I
ziú 18 - zin 1- 8 zin9-17

Figuur 1

FigrÌur 2 laat zien dat per cel de testen en volgordes gelijkmatig verdeeld zijn.

groep 1, 2 en 3

Jong oùo

lage klasse inf. 1: 01 & Hl volg. 1
i¡f. 2: 01 & Hl volg. 2
inf. 3: 01 & H1 volg. 3
;ß'f. 4t OZ & H2 volg. I
tît. 5t 02 & Ll2 volg.2
'ñt. 6t OZ & Ã2 volg.3

hogc klassc idcñ idom
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42.7 Evidenaie

Het aanbieden van regionale en standaardtalige constructies heeft de volgende
voordelen.
Indien de informanten de testzinnen met regionale constructies soepel ontken-
nend maken of herhalen met de aangeboden variant is er zwakke evidentie dat
de regionale variant in de grammatica vaû de informanten voorkomt. Ontstaan
er lertalingen naâr de standaardtaal dan is de vooronderstelling dat er sterke
evidentie is dat de aangeboden constructie in de regionale standaardtaal on-
grammaticaal is. Dit laatste is ook het geval indien informanten om herhalingen
van de teslzinnen vragen of grote wijzigingen in de aangeboden constructie
aanbrengen (Carden 1976: 101).
I-evert de pedormance een regionale variant waar een standaardtalige aangebo-
den werd dan levert dit sterke evidentie voot de grammaticaliteit van de
gebruikte constructie in die variantie.

4.2.E Controle

In de herhalingstest zijn drie controlezinnen ingebouwd. Deze zinnen variëren in
onacceptabiliteit van de regionale constructiesE. Op het moment dat de infor-
mânten de onacceptabele constructies in de input niet overnemen in de perfor'
mance, is er een redelÜke bevestiging van de begripsvaliditeit van de testen.

5. Enkele resultaten

5.L Datâ uit vrije conYersât¡e

In dit gedeelte laat ik zien op welke wijze data uit elicitatietesten, de data uit
vrije conversaties kunnen completeren. Ik vetgelijk het oPtreden van het
indirect- en reflexief object bij drie sprekers. Opvallend is dat regionale, syntacti-
sche data uit vrije conversaties selectief bij een klein aantal werkwoorden
optreden.

Dhr. Iansene (groep 3, lage klasse, ouder dan 63 jaar):

[85.03/20]: 'nou dat neem ik wel døn wel best aan maar ik me Zeswegen bekiik
he en d.e øanplant en hoe groen dat dat allemaal ís daar . nou ia..'

185.13 /291: 'nee want als ik me dat bekijk eh '. nou ia v)e htnnen .. financieel
Been bokkesprongen maken maar we latnnen ons toch wel Soedf'

Dhr. Jansen heeft fwee voorkomens van het indirect object ilr de vrije conversa-
tie. Beide objecten treden op bij hetzelfde werkwoord, bekijken. Hii varieert
daarin. Het werkwo ord bekijken komt in totaal vijf keer voo¡ waarvar drie keer
zonder een indirect obiect.

Figuur 2



9E

Henk (groep 3, lage klasse, 20-45 jaar):

[81.11/38]: 'en dat waren gewoon eh snk of drie hebben ze hem gewoon.. in
elkaar .. heeft ic zich evm echt moeten behzrrdelen in het ziekenhuis

[81.8/a9]: 'het ß ze$s zo.. als eh m'n vrouw naar naar school moet nou døt is
tweehonàerd meter pakt ze zich toch nog de auto ze pakt f'

lBl.20/411: 'wat die jongen zich bezielde.. om die bom te gooien'

[81.06/6]: 'al": hij øl ín d.e boom was geweest en ik wøs de tweede nou dan
stond æ je te wqchten . . wønt 'r komt 'r nog eentje/'

Het potentieel bij de werkwoorden hezielen, behandelen en stqqt + infinitief is
één. Variatie in het gebruik van het object is dus niet na te gaan. Dit kan wel bij
het werlK.roord pakken, Henk gebruikt dit in totaal vier keer waarvan drie keer
zonder een indirect obiect.

Ontkenningstest (O1, volgorde 1):

At¿nhod ya't we*woorden responsc
nßli ¿itccl èbjcct dltt, Jt scn He,tk Bed

op eten
Deer zeltcn
drogen
fepareren
slepen
tefetr
bedervetr
waaien uit +
droog koken +
door midden breken +

+

+

+
+

Helhal¡ìtgslest (H7, volgorde 1)l

Aanbod,va,nh'erkwoorden resporu¡e
met indircct object dhn Jansen Henk Beft

Bett (groep

IBD.0a/7[

[812.0sl8]:

1812.06/31:

lB7z.12/sl:

zettetr ttr
op eten
verkleuren
bouwen
af slaan
plakkcn
bekijken
geloven
pakkên
gan
gooien i-tr
vegen
*laten vallen
vallen ùit
horen
*lastig zijn

1, lage klasse, 20-45 jaar):

'het gzaf zich niet het gaat zich mij daqr niet om maar ik vind, d.ø je
zo ja'

'de een doet het mßschien wat makkelijker øls de ønder døt gaat het
zich ook niet om'

'en ik kan ook ge. best wel uitgaan daar gaat het zích niet om
vijdøgs dan soms nog wel eens zaterd.ags . .'

'.. en dan ltrijg je bijvoorheeld het voetbalvandalisme ,, wat zich nu
gaat krij9eu met die Engelsen en die Nederland,ers'

lB'12.06/301: 'ja die zeggen ook van ja jongerc eh bekijk het je maw want øls je
eenmaal in zo'n groep zit'

Bovengenoemde uitingen vormen het potentieel van de we¡kwoorderL gqan en
bekijken. Bij Bert lijken deze verplicht een indirect object te selecteren (zie 5.2).

5.2 Daaa u¡t elic¡tâtietesten

Bovengenoemde drie sprekers kregen dezelfde testen met gelijke representaties
en volgordes voorgelegd.
De testen bieden een grotere diversiteit aan we¡kwoorden die een indirect object
kunnen selecteren. Fisuu¡ 3 laat dit zien.

- = indircct objcct in stimulus komt r¡i¿l voor in rosponso
{ = indircct objcct ¡n stimulus komt voo. in rcsponse

Figuur 3

Henk is de enige van de informanten die in de ontke lingstest standaardtalige
constructies omzet in dialectische constructies. In de herhalingstest komen
'vertalingen' naar het Standaardnederlands bij niemand voor.

stimulus: [12] 'rVeet je wel dat Ìe waterleiding stuk kan vriezen in de winter?'
Response Henk: '¿l< weel niet dat me de weterlei{ling stuk ker? vriezen in de winter'

stimulus: [17] 'Denk je dat het nieuwe boek goed verkoopt?'
response Henì<: 'ik denk niet dut 't nicuwe boek zi.ch goed verkoopl',i

I
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stimulus: [20] 'Zie je hoe het koren door de winl bligt?'
response Henk: 'ik zie niet hoe het koren zi.ch door de win¿ b\igt'

Géén van de d¡ie info¡manten neemt de ongrammaticale constructies in de
stirnulus (/øez vallen et lastig zijn met indirect object) over in zijn performance.
Door deze controle meen ik er van uit te kunnen gaan dat alle regionale
constructies die in de performance terug keren, acceptabele constructies in de
Heerlense standaardtaal zijn.

5.3 Vergelij king

Figuur 4 laat per informant zien welke werkwoo¡den uit de elicitatjetesten een
indirect object selecteren, wat het potentieel van die werkwoorden in de vrije
conversatie is en hoeveel van die werkwoorden in de vriie conversatie voorko-
men met een indirect obiect.

l0l
5.4 Conclusie

Uit de vergelijking van data uit vdje conversaties met de data uit elicitatietesten
kan het volgende geconcludeerd worden. De elicitatietesten zijn in staat eer
grotere distributie van de relevante coßtructies op te roepen dan wíje conversa-
ties. Elicitatietesten geven uitsluitsel over het al dan niet verplichte karakter van ,

indirecte objecten bij verschillende werkwoorden. Figuur 4 laat hiervan twee I
voorbeelden zien. Bij Henk bedraagt het potentieel in de vrije conversatie van
het werkwoord pakken, êên. Dit ene voorkomen realiseert hij met een indirect
object. In de herhâlingstest komt in de response van Henk pakken zol)der
indirect object voor terwijl deze wel aangeboden is. Bij Bert treden in de wije
conversatie alle realisaties van de werkwoorden åekijken en gaan met eerr
indirect object op. De testresultaten van Bert lijken voor bekijkn een verp.licht
en vool gcum een optioneel optreden te bevestigen.

6. Sam€nvatting

Sociolinguistisch onderzoek naar taalvariatie vraagt een design met onafhankelij-
ke variabelen waarin assumpties naar sociale stratificatie getoetst kunnen
worden. Het onde¡zoek naar syntactische variatie in Heerlen maakt gebruik van
de onafhánkelijke variabelen taalverwewing, leeftijd en opleidings- en functieni-
veau waarvan de eerste onderscheiden is in twee niveaus en beide laatste in
twee niveaus (zie 3.4).
Het aarbod van relevante syntactische constructies uit veldwerk, is aanzienlijk
minder da¡ fonologische data. Het aanbod is onder andere afhankelijk van de
discours waarin de gesprekken met de informanten plaats vinden. In dit onder-
zoek is de voorkeur gegeven aan wije conversaties tussen twee informanten met
gelijke profielen. Vrije conversaties bieden de informanten natuurlijker 'speech
events' en zij sluiten eventuele accommodatie aan de interviewer uit (4.1).
Naast het verzamelen van data uit wije conversaties, kunnen syntactische data
door testen opgeroepen worden. Een belangrijk voordeel van elicitatietesten is
dat zij de frequentie van syntactische data verhogen.
Bü het construeren van testen kunnen dontrolemecbanismen ingebouwd worden
om een beter inzicht te krijgen in de evidentie en begripsvaliditeit: welk inzicht
geeft de test-pedormance in de grâmmaticaliteit van de data?; wat wordt er
precies gemeten? (4.).
Vergelijking van data uit wije conversaties met elicitatietesten vergroot de
distributie en potentieel van regionale syntactische constructies (5). In het laatste
deel van dit artikel zijn data uit vrije conversaties en elicitatietesten van drie
sprekers met elkaar vergeleken. Het resultaat daarvan geeft een goed beeld van
de variatie die de sprekers in hun syntactische data hanteren.

werkwoorden ir elicitatie-
testen ñet ildftect object
ir performance van sprekers

potenticel in
!Îije conversatie

waarvan realisatie
Det regionaal
indbect object

dhr Jansen bekijken
waaien
kokcn
brckcn
vc¡klcuren
plakken
gelover¡
pakken
gooren
horen

bckijken
rcpâfercn
bcdcrvcn
koken
breken
vrie?¡n
vefxoperl
buigen
eten
bouwen
horen

bckijken
gaân
rePa¡eren
waaie¡
geloven

I
5
0
0
6

I
5

Figuur 4
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Noten

* riret da[k aan Piet€r Mu]sken

1. De Oostelijke MijDsl.reek bevatte de kernen Hee¡len, Brunssum, Kerkadc en Hoensbroek.

2. ln hct ondcrzoek van Daan cn Weüncn (1968: m) is in diversc Liñburg6e plaatsetr ordcrzocht:
hoeveel van de ondcrzochte khderetr het dialect het 6jnste of liefste spreken; hoeveel kiÃderetr
op st¡aat dialect sprekeri; hoeveel vaders met hun kinderen en lrouw dialect spreken.

3. Bij taalverwe¡ving inforlEarten hanteer ik de volgerde terminologie:
- sp¡ekers van ¡egioDale standaardtaal: sprekers die niet uit Limburg afkomstig zijD en eeD

variatrt vâtr de standaardtaal spleker;
- sprekers våÃ Heerlerls€ standaardtaal: sprekeß die in Limburg gebo¡en z¡n en ecn varìant

van de standaardtaal spreken;
- e¡ sprekers van een Limburgs/Heerlcns dialect: sprekers d¡e als moedertaal ee¡r Lim-

burgs/Heerle¡s dialect beheersen en als twcede l.aal de Heerlense standaardtaal.

4, Als indelingsditerium is de beroepenklapper vån Westerlaak e.a. (1975) gebruikt. Do beroeper-
klapper onderscbeidt zes niveaus. Een hoog opleid;rgs- er¡ functieniveau heeft volgens de
beroepeDllapper de niveaucodes 5 en 6, een laag opleidings- en functieniveau hecft de codcs I
en 2 (1975: 9). Het gebruik van deze ¡rcest ¡ecente beroepenklapper heeft belângr{-ke nadelen:
ten opzichte van 1975 is een correlatic in een hoog opleidingsniveau met een hoog fùrctieDiveau
niet meer vanzelfsprekend. Tevens geldt voo¡ vecl idormantcn ouder dan 63 jaar dat zij ee¡¡
laag oplcidings- maar een hoog functieniveau bcbben.

5. Merk op dat de indeling in een hoog en laag opleidings- en functicnivcau niet de mecst
p¡ogrcssieve sprekers bevat. De sprekels die het rneest gevoelig zijn voor linguästische verandc-
ringen behoren tot de sociale middenklâsse (Labov 1981: 185).

6. Ook de waag in hocvcrrc dc informanten bowust zijn van diâloctischc syntactischo constn¡ctics
in hud standaardtaal en o[ z,ij dit kunnen manipuleren laat ik buiton beschouwing.

7. Als spreker van dc Hecrlcnse standaardtaal heb ik bij hct construeren van de testcn cigen
inh¡¡ties gebn¡ikt.

8. (l) + /als dat zich zo blijît don wordeh díe twee goede ñoøtjes f(2) + /mijn vader heelt àch daomet de asbak op de Wnd latei vallenf
(3) * /het ß ne erq lastig voor al die zínnen na te zeæenf

9. De lamen van de informanten ziin fictief.
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