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0Inleiding
Sociolinsui.stisch onderzoek aan de hand van syntactische data kampt met een speciflek
orobleeri'. Hoewel informele, sÞontane sprecktaaldata in sociolinguÏstisch onderzoek "een
biina koninkliike status" (Van Hout 1989: l5) hebben, komen informele, syntactische
dãta vaak zo úeinie voor dat een kwantitîtieve en linguistische analyse ervan lastig is.
Dit is vooml het glval indien het sociolinguìlstisch onderzoek zich concenüeert op
syntuctische variaùe waarvan sommige varitnren niet tot (de norm van) het Algemeen
Ñederlands (in het vervolg: AN) behorcn'

Svntàctische data-kunnen echter ook indirect geêliciteerd worden via taaltesten
(Els 1984, Ca¡den 19?6, Bock 1986). ln deze bijdrage laat ik zien oP welke wijze testdata
èn soonmne spreektaaldata elkaar kunnen aanvullen. De beide typen dataverzamelinge¡
sãuån meer'volledige informatie mct betrekking tot (i) de varianten die tot de
ãfhankeliike of linstlstische variabele gerekend kunnen worden, (ii) de linguTstische
analvse vän deze vãrianten, (iii) de variatie op het niveau van de individuele spreker en
(iv) de manipulatie van (specifieke) varianten door de sprekers.

Ik besDreek het bovensenoemde aan de hand van een onde¡zoek naar de sociale dimensies
van hËt gesproken Al!'emeen Nederlands in Heerlen (in het veryolg: HAl$ (zie Cornips
1994).' Heerlen telt momenteel circa 90.000 inwoners en li8t in het zuidoosten van de
provincie Limburg dichtbij de Belgische (franstalig gedeelte).en Duitse grens Heerlen
biedr een uitstekenãe eeleeënheid om het verschijnsel taalvariatie te onderzoeken'

In de ecrste ñlaais heeft deze stad aari het begin van deze geuw een unieke
demografische ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf 1900 lot 1930 veroozaâkte de expansie
uãn ãä iiientoot¡naustrie ãat er-talloze mijnwerkers vanuit elders in Nederland maâr
oãi vanuit het buitenländ zich in Heerlen vestigden. Deze migrantenaa ¡'las wijzigde-de
iinsurst¡sche ¡omoeeniteit in Heerlen: al snel behoorden de autochtone inwoners die het
iãfiol" ãioi".t ,prrÏ.n tot de minderheid. Vanaf de komst van de steenkoolindustrie
àri.iånã ", in ileerlen een nieuwe inte¡mediaire Yariëteit van het AN, namelük het
tiÁÑ. óo ¿ir moment kenl Heerlen nog sleeds een tweetalige situatie: de in\À'oners
snrelenliet lokale dialect als moedertaafen het HAN als tweede taal òf zij spreken het
tiAN ¡¡ls mocdcñaal.

Ten tweede komen in hcl HAN conslructies voor dic in hct lokalc diâloct
aanvaardÙaar maar onaanvaardbaar in het AN zijn' zoals de onvervreemdbare en
;;;ì;;ábãi" ú;tessieve datief-constructie in resþectievelijk (la) en in (1b)' In deze
úi¡O.uS. *uukt ätl.en de vervreemdbare possessievè datief-constructie deel uit van de

afianlietijke of linguïstische variabele'

( l) u. Hij wast zich de hundcn
b. Hij wast zich de jas

Deze bijdrage is als volgt oPgebouwd. ln het eerste deel bespreek ik d€ linguÏlische
eisenschaDDen van de ton)vervreemdbare possessieve datief-constructieir het HAN In
ü'i,T"JåäåããËl J,i it iniót r.ort in op oe oirderzoeksopzet, de onafhankelijke variabeien
Ën-i" i"Ïr" *""i"p de spontane taaidata en de testdaìa verzameldis ln het derde deel
úËr*""liit ¿" voôrdeleir die een combinatie van indirecte elicitatietesten en spontane-

ffiä;it"î;i";;i;tã"iorinsuittitch onderzoek biedt ¡n kwântitatief en kwalitatief
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opzicht, In het laatste deel zal ik deze voordelen aan de hand van uitgewerkte testscores
illusheren,

l. De possessieve datief-constructie

1.1 Onvervreemdbaar: het d¡rect obj€ct he€ft als referent een lichaamsdeel

De conshucties in (2) zijn voo¡beelden van possessieve tlatief-constructies die in het
HAN voorkomen (zie voor het oostelijk nederlands taâlgebied Van Bree 1981):

(2) a.
b.

Híj wost zich de handen HAN
HANHU poer$ haa.r de tan¿en

De constructies in (2a) en in (2b) ztn niet aanvaardbaâr in het AN (merk op dat deze niet
in de ANS (1984) besproken worden). In het AN treden in plaats van de constructies
in (2), de consfructies in (3) op:

(3) a-
b.

Hij wast zijn hønden AN
ANHij poerst haar tanden

De constructies in (2) venchillen op het eerste gezicht in e€n aantal kenmerken
van de constructies in (3). In de eerste plaats is er, zoals (2a) laat zien, een indirect
object [zich] (abstracte datieÐ én een direct object lde handen] aanwezig, rerwll in de
constructie (3a) alleen het direct object lzün handen] voorkomt.

In de tweede plaats komt er in de HAN-constructie (2a) het bepaald lidwoord
[de] en in de AN-co-nstructie (3a) het bezittelijk voornaamwóord [ziin] voor. Merk
overigens op dat de AN-constructie in (3a) ambigu is: het bezittelijk voornaamwoo¡d
[zijn] kan zowel het subject [hü] als een niet nader gespecificeerde mannelijke persoon
als antecedent hebben.

In het geval van de HAN-constructies bestaat er tussen de referenten van het indirect eo
het direct object een onvervreemdbare bezitsrelatie, dit wil zeggen dat in de constructie
(2b) [haarl ve¡plicht als bezitter van de lichaamsdelen [de handan] opre€dt. Indien dit niet
het geval is, is de possessieve datief-constructie in het HAN ongrammaticaal (zie * en de
verschillende coihdexaaie (i, j) in (4)):

(4) a. *Hij wast haar,de handen', HAN
b. *Hij wast zichlde handen¡ HAN

Aangezien in (4) respectievelijk het indirect object [haar] en [zich] verplicht als
bezitte¡ van het lichaamsdeel [de banden] opneedt, is de possessieve datief-coìst¡uctie
ook ongrammaticaal indien dit indirect object aivezig is:

(5) a-
b.

* Hij wast d.e hand.en
aHü poetst de tøn¿en

HAN
HAN

De possessieve datief-constructie, zoals in (2), heeft drie specifìeke kenme¡ken
(Vergnaud en Zubizaîe¡Â 1992)-

In deze constructie kan het direct object niet met een attributief adjectief
voorkomen, zoals (6) laat zien:

(6) *Hij wast zich de yieze handen

_ Bovendien t¡eedt er in de possessieve datief-constructie Aeen congruentie russen
het djrecr object en het. indirect objecl_op (lergnaud en Zubiza¡reø l99'.60l). Bekijk
llt-"ly* 99 rpot¡,'ne taatdata.in. (7). Hoewel in (7) de lichaamsdelen respectievelijk [äekopl en lde nekl in het enkelvoud yoorkomen, impliceert de meervoudige be2itter,

,.: t-..

:,
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namelijk [de kippen] en [mekaar], dat er meerdere lkoppenf en [nekken] in de handeling
betrokken zijnl:

(7) a. ja dan heh je utvecl vurkens gezien zeg en kippen de kop
afgeslucht en al die mensen die dat zo zielig vinden (8: lelle)

b, ...¿lus dut warì oD het werk w¡ts ook rivalileil mqar toch in een
sporlieve zí des woonh dus ie krutrkte mekaor niet af je brak
mekaar n¡et de nek ol zo (4: dhr Mije)

In de constructies in (7) worden lichaamsdelen genoemd waarvan elk individu er één
bezit, namelijk één [kop] en één [nek]. Deze onverveemdba¡e lichaamsdelen treden in de
Þossessieve datief-constructie uitsluitend in het enkelvoud op ook indien er een
ineewoudige bezitter genoemd wordt. De constructies irt (8) zijn dus ongrammaticaal in
het HAN:

(8) a. *lk heb kippen^uda koppen^u afgeslacht HAN
b. *Zij breken mektar,nu de nekken^v HAN

De constructies in (8) zÜn echter wel grammaticaal indien er in de handeling
lichaamsdelen betrokken zijn waarvan elk individu er meerdere bezit, zoals [handen] en
[nagels] in respectievelük (9a) en (9b):

a. Zü wassen elkuar de hnntlen-u HAN
b. Hij knipr hunde vingemngeß^u af HAN

(e)

Tenslotte kenmerkt de possessieve datief-conshuctie zich door een zogenoemd
distributie-effect (Vergnaud en Ztsbizarreta 1992). Het distribut¡e-effect hol¡dt in dat
zoals in de constructies in (9) waarin de lichaamsdelen in het meervoud optreden, dat
van alle individuen alle genoemde lichaamsdelen in de handeling betrokken zijn: in de
constructie (9a) wqssen alle individuen beide [handen] en in (9b) knippen alle
individuen àlle [vingemagels] al De interpretatie dat bÜvoorbeeld in de conshuctie (9b)
van sommige indÑidueì één en van undere individuen sommige [vingernagels]
afsekniDt worden. is uitsesloten,- iTet d¡srributie-eflbct veroor¿aakt bovendien dat bij lichaamsdelen waa¡van er twee
ziin mâar die in het enkelvoud voorkonren dat slechts één van beide genoemde
tiéhaamsdelen in de handeling betrokken is. In de constructie (lOa) ved, me¡ elkaar
slechts één [oog.l blauw en in di constructie ( lOb) Pal<r men elkaar slechts bij één [hand]
vast.

(10) a. Zii verven elkaar het oog blruw llAl!b. Zij pakken elkaar de h(lnd vasl HAN

Het (afuezise) consruentie- en dislributie-effect in de possessieve datief-conslructies is
afwezie in ãe cone.-sponderende AN-varianten, zoals in (3). De verschillen die tussen
het AÑ en het HANTHeerlens dialect bestaan, zijn volgens Vergnaud en z;ubizarreta
(1992) terug te voeren op specifieke eigenschappen van het bepaald lidwoord in de
òosseÁsievidatief-constiuct:ie. De belangrijkstè voorspelling van hun is dat in die
iaalvariëteiten waarin het bepaald lidwoordldor grammaticaal persoon, geslacht en getal
sesoecificeerd is, distributiè- en congruentieverschijnseìen kunnen voorkomen tussen
ñet'direct obiect en het indirect object <iie respectievelÜk individuen/bezitters en
lichaamsdelen als referenten hebben (zie ook Guéron 1985)'

Een verseliikins tussen het AN en het Heerlens dialect in (t l) laat zien dat in het
tteerleni ¿ialeci ¿ri hetänbepaald én het bepaald lidwoord veel meer-voor grammaticaal
geslacht en getal gespecificeérd zijn dan in het AN (Jongeneel I 884: 39):



(l l) He€rlens dialect
e nkelvoud, alle p e ßonen

marutelük der vaÀder
vrouwelijk d¿ mòdder
onzijdig etkirl,f-
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inne vadder
ing mòdder
ee kink

AN

de (eet) vader
de (een) moeder
het (een) kind

de

meentoud, ølle personen, alle geslqchten (ø)

4e

Ik neem aan dat deze specificaties in het HAN op abstract niveau aanwezig zijn, dat wil
zeggen dat het bepaald lidwoord in het HAN nog een dialectkenmerk is (Cornips 1994:
I l5-11ó).

1.2 Vervreemdbaar: h€t dir€ct object heeft geen l¡chââmsdeeL als referent

Tot nu toe heb ik alleen possessieve datief-constructies besproken waa¡in de referent
van het indirect object als bezitter van een lichanmsdeel opneÀt.

De spontane tâaldata in (12) laten echter zien dat het dtect object niet uitsluitend
naar lichaamsdelen hoeft te verwüzen. Indien dit het geval is, treedt de refe¡ent van het
indirect object niet noodzakelijk als'bezitter' op. In de constructie in (12a) is de
gedachte aan onvervreemdbaar bezit van het direct object [de la¡taampalen] absoluut niet
noodzakelük en van het direct object [de deur] en [wat], respectievelijk in (12b) en
(12c), zelfs onmogelük. De constructies in (12) drukken met andere woorden
vervreemdbaar bezit uit:

(12) a. nou dat valt reaze mee ze hebben wel lÃatst voor een Daør
maanden terug hebben ze ons de lantaarnpalen in brqnd
gestoken ... (2: Wybe)

b. en toen is die in het z¡ekenhuß terecht gekomen en dnar hødden
ze 'm een politieagent voor de deÙtr gezet he dot die niet zou weg
Èozen (35: dhr Arends)

c . die hard rock of zowat ,nsqr wel hcel stuk modemer d.us døt soort
muziek wat oÍts toch al níet meer zo lekker list maar eh (29:' dtr
Koren)

In de constructies in (12) moet 'kennis van de wereld' verder uitmaken hoe de
relatie tussen de referenten van het direct object en het indirect object geihterpreteerd
moet wofden,

In respectievelijk (l3a) en (l3b) hoeven de ¡efe¡enten van het indfte¡t object niet
noodzakelijkerwijs als bezitter op te heden van [dejas] en [de wasmachine]. Daârdoor is
het indirect object optioneel in de vervreemdbare possessieve datief-constructie
aanwezig in tegenstelling tot het indirect object in de- onvervreemdbare possessieve
datief-constructie (zie $ 1.1):

(13) a.
b.

Ik was (haar) de ias
Ik repareer (hern) de wasmachine

In_ deze büdrage lâat ik verder buiten beschouwing dat constrïcties, zoals (l3b), ambigu
zijn tussen een vervreemdbare possessieve datief- en een benefactief-constructiez.

Vóórdat ik uitgebreid inga op het gebruìk en de voo¡delen van indirecfe elicitatietesten in
socjolinguìstisch, syntacti_sch onderzoek, bespreek ik eerst in het kort de onderzoeksopzet
en het spontâne sp¡e€ktââlcorpus (zie voor dètails Cornips l99ll94).
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2 De onderzoeksopzet en de datåvcrzamelingen

2.1 De ioformanten en de onafhankelijke variab€l€n

ln ¡lit sociolingui.stisch onderzock zijn 67 ntannclijke sprekers van hct HAN bctrokken die
verdeeld zijn in:

(r) <trie groepen naarde onafhankelijke variabele taalachtergrond, n melÜk sprekers
die (a) òf het HAN, (b) òf het diâlect als moedertaal bezitten én (c) sprekers díe
een variëteit van het HAN als moedertaal bezitten terwijl hun oude¡s van elders
uit Nederland naar Heerlen gemigreerd zijn (de zgn. impon-sprekers);

(iÐ twee groepen naar de onafhankelijke variabele leeJtijd Çong=tussen 20-45 jaar /
oad=ouder dan 63 jaar);

(iiD twee groepen naar de onafhankelijke variabele opLeiding lberoep.

In Figuur I is de celverdeling weergegeven:

Figuur l: Celvulling van informanren nqar groepen van de onafhankelijke
vqr¡obelen taalachtÊlgrond, leeftijd ¿n opleiding/beroep.
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2.2 IIet spontane spreektaalcorpus

Het HAN-corpus bestaat uit 33,5 uur bandopnamen van spontane regionale spreektaal dat
via vrije conversaties verzameld is. De notie 'vrije conversatie' houdt in dat twee
informãnten één uur lang met elkaar over âllerlei onderwerPen gesproken hebben.

In dit HAN-corpus komen in totaal 39 possessieve datie{-constructies voor
waarvan 20 onvervreemdbaar (zie $l.l) en 19 vervreemdbaâr ({i1.2) bezit uitdrukt.
Deze bijdrage concentÍeeÍ zich verdcr uitsluitend op de vervreemdbare Possess¡eve
datief-consuuctic; alle€n d¡1 typc ¡s in de ind¡recte elicitûtietcslcn algevra gd

Zoals figuur 2 laut zién worden de lg vervreomdbare Possessieve datief-construc-
ties door l5 intbrmanten gerealiscerd:

Figuùr 2: Inlonnanlen die eenvenreemdbure possessieve dotief in hun spontqne
d41a realiseren
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Hoewel de vervreemdbare possessieve datief 19 keer in de vrije conversatie voorkomt,
is het duidelijk dat deze variant van de afhankelljke variabele geen hoge frequentie heeft.

In eerste instantie kan de geringe frequentie ervan in het sprpektaalcoçus en/of
de lege celvulling in figuur 2 (IMP/jong/laag; DlA./jong/laag er HAN/oud/hoog)
aanleiding geven tot de veronderstelling dat deze variant in het HAN en/of.voor de
laatstgenoemde sprekers ongrammaticaal is. Deze ve¡onde¡stelling is "..., problematic,
since nonoccu[ence in a corpus may alnays be due to nongr¿runatical, contextual factoß
or even to chance" Kroch (1989: 200). Milroy (1987: 144) stelt dat "it can never be
guaranteed that a sufficient quantity of tokens of a given type of construction will eve¡
appear in a piece of spontaneous discourse". De geringe frequentie van de
ve¡vreemdba¡e possessieve datief komt dus overeen met het gegeven dat in een
informeel spreektaalcorpus "yeel syntactische verschijnselen slechts relatief zeldzaam
voorkomen" (Van Hout 1989: 27). Een nadeel hiervan voor de kwantitatieve analyse is
dat er al snel van individuele verschillen ¡¡ssen de sprekers geabstraheerd moet worden.
Ik kom hier in $4 op terug.

2.3 De indirecte elicitatietest: de herhâalt€st

In deze bijdrage bespreek ik de resultaten vâD de informanten op een eenvoudige
indirecte elicitaiietest,'namelijk de herhaøltest. Aan alle inlormantenìlerd gewaagd dín
zinnen die meer dan twintig items of woorden bevatten, te herhalen. Zowel de stimulus
als de respons is mondeling. Het is aannemelijk dat door de opdracht 'herhaal de
volgende zinnen' de aandacht van de informanten niet op de relevante syntactische
conshucties gericht is. Het grote aantal 'items' heeft bovendien als voordeel dat het
'Korte Termijn Geheugen' van de informânten zwaar belast wordt. Dit heeft tot gevolg
dat een nauwkeurige herhaling van de aangeboden testzinnen lastig is (Lindsay en
Norman 1977: 321).

In de herhaaltest zijn zowel de lokale dialectvâriant, Damelijk de verv¡eemdba¡e
possessieve datief-constructie, als de AN-vadant aangeboden (zie $4.1). Het op deze
manier aânbieden van de varianten heeft de volsende voordelen. Indien de informanten de
testzinnen met de dialectvariant soepel heîhalen, is er geringe evidentie dat de
dialectvariant in de grammatica van de informanien voorkomt. De evidentie is gering
omdat de herhaling van de aangebodeil variant aan een eventueel test,¿ffeCt
toegeschreven kan wordon, nameliik het repetitie-effect (zie 94.3). Het repetitie-effect kan
ve¡oorzaken dat informanten de vervreemdbare Dossessieve datief uit de stimulus
herhalen ook indien deze conshuctie niet in hun gràmmatica aanwezig is. Ontstaan er
echter 'vertalingen' vas de dialectvariant naar het AN dan geeft deze respons sterke
evidentie dal de ãangeboden constructie nier in de grammatica ian de spreker äanwezig is.
Dit laatste is ook het geval indien informanten orñ herhalingen van teitzinnen vrageí of
grote wijzigingen in de aangeboden const¡uctie aanbrcngen.

Aan de andore kant kan de respons ook een dialectya¡iant opleveren daa¡ waar
een AN-variant voorgelegd we¡d. Deze respons geeft sterke evidentie voor de
aanvaardbaarheid van de dialectvariant in de grammatica van de spreker (Carden 197ó:
l0r).

In (15) wordt de mogelijke respons van de informanten op een a.angeboden testzin
met een vervreemdbare possessieve datief-consnuctie (zie (14)) gegeven:

dialectstimulusi venreemdbare possessieve datief.

(14) Vorig jaar werd hem het huis opgelonpt IlAN/dialect

|1
mogelijke respons:

(15) herhaling:
r. Vor¡g jqar werd fuu het huis opgeknapt

deletie datief, alleen realisatie bep. lidwrd:
b- Vorigjoarwerd h4 huis opgeknapr
' 'bezitter' aanwezig in prepositie
c. Vorig jaar werd het huis van hem opgeknapt

'bczitter' aangeduid door bezit. vrnwrd:
d. Vorig juar werd ziin huis opgeknapt

totaal andere constructle:' e. Vorig jaar heb ikhet huis n¡et gezien

geen respons:

HAN/dialect

HAN/AN

HAN/AN

3 De voordelen van beide typen dâtâ tezamen

Het is duidelijk dat op een âârltâl van l9 vervreemdbare possessieve datief-constructies
in de vrije conversatie nauwelijks een kwantitatieve analyse uitgevoerd kan worden die
nodig is om de eventuele sociale stratificatie van deze constructie na te gaan. De frequentie
rs caaryoof le genng.

De frequentie kan wel verhoogd worden (i) door de vervreemdbare possessieve
datief-constructie te combineren met andere typen constructies die dezelfde linguislische
eigenschappen of dezelfle parameter hebben, bijvoorbeeld alle constructies die
congruentie- en distributieverschünselen vcrtonen en/of (ii) door informanten verdeeld
naar verschillende onaflaokelijke variabelen samen te voegen. Dit laatste houdt concreet
in dat verschillende cellen uit figuur 2 bij elkaar genomen worden.

Het grote nadeel hiervan is respectievelijk dat de vervreemdbare possessieve
datief-constructie in andere typen constructies 'verdwijnt' en dât er - naast verschillen
tussen individuele sprekers - ook nog van verschillen tussen de onafhankelijke
variabelen geabstraheerd moet worden. Bovendien is het zelfs na deze maategelen vaak
nog niet mogelijk om een significante samenhang tussen de syntactische variâtie en de
onafhankelijke variabelen te ontdekken en kunnen er slechts 'tendensen" gesignaleerd
woÍqen.

Het gmte voordeel van een verzameling spontane èn testdata is dat het mogelijk om meer
inzicht te krûgen in de antwoorden op de volgende relevante vragen:

(Ð welke varianten behoren tot de linguistische variabeìe?

Het is lastig om aan de hand van het geringe aantal veÍvreemdbare possessieve datief-con-
structies eèn goed inzicht in te krijgen in \ryelke varianten deel u¡tmaken van de
linguihtische vãriabele oftewel het potenticel. Het potentieelhoudt in dat er niot alleen
ach:terhaaìd wordt wanneer e€n vervieemdbare possessieve datief voorkomt maar ook hoe
vaak en in welke omgevingen die variant gerelliseerd had. kunnen worden. Het
orobleem bii het vaststellen vãn de moceliike varianten van een syntâctische variabele is
äat de variaiten enerzijds gedefinieerd wórden als "equivalent ways of doing or saying
the same thing" (Chãmbèrs en Trudgill 1980: 90)' dat wil zeggen var¡anten die
semantisch equívalent zijn en anderzijds ðat de varianten op basis van gemeenschappelijke
linguirtische êigenschapþen of beperfu ngen achterhaald worden (zie later).- Het aanial variiriten van d-e syntãctische variabele heeft een veel minder gesloten
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karakter dan die van de fonologische variabele. Zijn bijvoorbeeld de hierboven
genoemde constructies in (l5b)-(l5d) alle mogelijke varianten van de variabele en
maken zij dus het potentieel van de vervreemdbare possessieve datief-constructie uit? Of
horen sommige varianten in (l5b)-(l5d) niet tot het potentieel of zün er nog meer
conesponderende AN-const¡ucties van de dialectvadant mogelijk?

(ü) welke linguistische factoren bevo¡deren of beperken het voorkomen van de
vervreemdbare possessieve datief-constructie en/of de AN-vadanten?

Op basis van spontane data alleen zijn er slechts geringe mogelijkheden om de
linguihtische eigenschappen van vervreemdbare possessieve datief vast te stellen. ln de
eerste plaats is bet aannemelÜk dat de spontane data geen negatieve data bevatten, dat wil
zeggefl dat er e¡kel gammaticale constructies gerealiseerd worden. Ten tweede wo¡dt in
de spontane data de datief alleen gerealiseerd bij transitieve en onaccusatieve predikaten
zoals te zien is in respectievelijk de constructies (16a) [halen/afbreken] en (16b) [sæwen]:

I l9

4 De testdata

ln dit deel ga ik aan de hand van de resultaten uitgebreid in op de vragen die ik in de
vorige paragraaf aan de orde gesteld heb.

4.1 De testzinnen

In de herhaaltest zijn in totaal tien vervreemdbare possessieve datief-constructies aan 66
ioformanten afgevraagd. Het indirect object is in de constructies in (17) optioneel
aanwezig en fungeert niet noodzakel¡jk als bezitter van datgene waaraan het direct object
refereert4:

Vorig jaar werd hem het huis opgekrøpt
lk heb heu gis¡eren dut boekweggedaan
Maar clie junks hebben 6wel de hele auto leeg gestolen
Hé kijk uit; die dikke poes eet jgde v¡sjes op qls je niet oplet
Kijk uii met die open deur voor je zieke hond. Dadelijk loopt ie þ
weP
Hei zonlicht is zo fel dqt iets moet Bebeuren anders verkleart je
het etala¿¡emateriaal
Net op t¡jd wønt ¿e vloer wqs fulltoen al bÜna'i'eggerot
Als hij een horral op heeft, slaat hij þde brievenbus stuk
Bah wut een Buur weer. Knoop þ tle jus nuar goed dicht en

(16) a.

b.

ja zit een veer onder kun je bewegen he dan kun je zo d'r af
trekken stond er loqtst een hier ene Duitser ene ik denk ja mijn
ster weg jij ook jouw ster weg heb ik hem ene d'raf gehaald als
ze hasj ze hasj kunnen kopen kunnm ze oÒk sterren kopen he ( ) ja
ik zeg ze hebben me nou dc tweede kÊer de ster van de wagèn
afgebroken maar voor de rest zo ja (2: Wybe)
ik heb eens staqn te lachen o¡n iem¿nd die die kwatn bij mij in de
zaak binnen en die zei is me de hond sestorven stond die te
huilen ik zeg ik zei 'z ai,ts (26: dhr Bon) -

(17) a.
b.
c.
d.

f.

h.
i.

De vervreemdbare possessieve datieftreedt echter, als gevolg van de geringe frequentie,
bij een zeer beperk[ aantal lexicaal verschillende prediliaten óp. De nãgentiln realisaties
komen namelijk slechts bij tien transitieve en bij zeven lexicaãl verschillende
onaccusatieve predikateD voor (Comips 1994: l 3-155).

Het voordeel van de indirecte elicitatietest is dat de verv¡eemdbare oossessieve
datief_-co¡structie in meer typen en/of in mee¡ lexicaal verschillende-predikaten
aangeboden kân worden. De respons daarop maakt het beter mogelijk om te achterhalen
wanneer deze constructie wel en niet door de gfammatica toegestaân Ì,ordt

(iiÐ in hoeverre kunnen de info¡manten bepaalde varianten van de linsulstische
variabele manipuleren of hoe ziet de varíatie op het niveau van de sprekãr eruit?

Het eerste deel van deze vraag maakt deel uit van één van de vier criteriâ die van
toepassing z¡jn. op d9 selectie van de linguïstische variabelen, namelijk het
immuniteitscriterium. Dit criterium stelt dat de va.riant(en) van de lingui'stische vaiiabele
'immu,un moeten zijn voor bewuste onderdrukking" (Van Hout 198-9: 28 en zie Labov
i966: 32). Manipulatie van bijvoorbeeld de vervreeindbare possessieve datief-constructie
houdt concreet in-dat-sommige (groepen) sprekers zich-ervan bewust zijn dat deze
consuuctie \A,el in het lokale dialecr maar niet in het AN thuishoort. Dit kan tot gevolg
hebben dat zij deze_constructie met opzet vermijden terwijl andere (groepen) sfreker-sdit 'vermijding_sged{ag' niet vertonen. De varianten vari de linguätisc'he vahabele
veÍonen dan stilistische variatie.. Het vÒordeel van indirecte elicitatietesten is dat elke informanr me¿ eenspecifieke constructie zoals de ve¡v¡eemdbare possessieve datief-constructie
gecorfronteerd wordt. Aan de hand van de.respons kãn uitgemaakt worden bij welke
sprekers.deze constructie in de grammatica 'aar,wezig is-ondanks dat velen dezecons[fucne nlet tn hun spontane spreekrâal realiseren. Syntactische testdata geven dus
meer ¡nlormatre over taalva-riatie op individueel of sprekeriniveau.

vergeetje $jaql n¡elj. Kan ikþdc auto lenen

Bovendien zijn er in tota l ncgen corrcspondcrende AN-voriiurtcn llievr¿l gds:

(18) b'. Ik heb gisteren ¿at boek ygLfu!!-wcßticdaan
c'. Muar die junks hebben wel q17p hele aub leeg gestolen
d'. H¿ kijk uit; díe dikke poes eel þde visjct; o¡t als ie niet oplet
e', Kijk uil met d¡e open deur voor ie zieke hond' DadeLiik loopt ie

bjjjewes
f' . Het zonlicht is zo lel dat iets moet gebeuren anders vetkleurt þ eta

la1¡etnaterioal
C' , Net op tijd want de vloer y!!1!æt11 was loen al biina wegSerot
h' . Als híj een borreL op heeÎ, sllat hii i9 brievenbus stuk
i' . Bah wat een guur weer. Knoop þ ias maar goed dicht en vergeet

je sjasl nielj'. Kqn ikj!^uto lenen

4.2 De r€sultaten

ln fìguur 3 is de testrespons op de vervreemdbare PossessieYe datief-constrùcties in de
stimulus (zie (l7a-j)) weergegeven.

De Drooorties in fisuur 3 laten duideliik zien dal er - naast herhaling van de
uetui""irldbare pot.e-ssieve datief (zie kolom 3) - per teslzin nog drie varianten door de
informanten seìealiseerd worden, nameliik (i¡ de vervreemdbare possessieve datief
wordt weggelãten en het direct object wordt met een bepaald lidwoord gerealiseerd (zie
kolom 4i-en/òf (ii) de vervreémdbare possessieve dttief wordt weggelaten -en
voorâfsaand aan het direct obiect wordt eenbezittelijk voornaamwoord gerealiseerd (zie
koiom-jl enlof (iii) de 'be;itter' wordt in een FP geretliscerd (zie kolom 5)' De
mogelijtaÂeden (Ð - (iii) zijn geÏllustreerd in respectievelijk (lga-c):



(le) a,
b.

.

Vorig jaar werd ful huis opgektmpt
Vorig jaar werd z.iin huis opgektlapt
Vorig jaar werd het huß van hem dpgeknapt

(kolom 4)
(kolom 5)
(kolom 5)

Figuur 4:
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Testrespons op bezitteLijk voornqonwoord oÍ PP (zie (18)); X=hoogste
score per testzin

Het eerste voo¡deel van een indirecte elicitatietest is daa¡mee zichtbaar: het wordt
duidelijker welke va¡ianten tot de linguilstische va¡iabele behoren.

Figuur 3: Testrespons op vervreemdbøre possessieve døtief (¿ie ( 17)); X=hoogste
score per tesøtn

bezittelük voornaamwoord of PP

fespons aantal
infomanten

bezit. vrnwrd/PP
âbs p

bep. lidwrd
abs p

dlttief
abs p

( l8j')
(l8i')
(r 8d')
(l8c')
(r 8b')
( l8h')
(l8r)
( l8e')
(l8c')

29

29
29
29
3't
29
29

34 .9223 .7928 .7620 .69l8 .62
to .555 .144 .14I .03

3 .080--7 .t95 .17l0 .34t3 .45
'r t Et,
to .552s .E6

0--0--2 .O53 .100--0--3 .08

I .03

De verschillende testst¡muli blijkt echter ook één opmerkelijk contrast in de testrespons op
te leveren: de constructie in (l7b) wordt veel met een datief gerealiseerd terwijl er in de
corresponderende AN-conshuctie (l8b') nooit een vervreemdbare possessieve datief
voorkomt.

Op deze wijze geeft de testrespons meer inzicht in de 'kennis van de wereld' die
uitmaakt hoe de relatie tussen de referenten van het direct object en het indirect object
geihteryrcteerd moet worden (zie $1.2). Bovendien is er aan de hand van deze testresPons
meer inzicht mogelijk in de vraag welke lingistische factoren het voorkomen van de
vervreemdbare possessieve dâtief-constructie en/of de corresponderende varianten
bevorderen of beperken.

4.3 Een vergelijking tussen spontane data en testdatâ op sprekersniveau

Naar aanleiding van vraag (ii) en (iii) (zie li3) heb ik in figuur 5 weergegeven hoeveel en
welke infbrmânten in hun $pont¿ìne data géén maar in hun testdata \ èl een
vervreemdbare possessievo datief realiseren. Figuur 5 laât zien dat er genoeg evidentie
aanwez¡g is dat er veel meer informanten een vervreemdbare possessieve datief-construc-
tie in hun spontane data hadden kunnen realisercn.

Een vergelijking tussen beide typen dâta gecli me€r inzicht in taalviriatie op individueel of
sprekersniveau. In de eerste plaats hebben we in figuur 2 (þ2.2) gezieî dal er geen
informanten uit de cellen lMP-joDg-latg, DIA-jong-laag en HAN-oud-hoog een
vervreemdbare possessieve datief-constructie in hun spontane data realiseren. Figuur 5
laat echter zien dat één informant uit de cet IMP-jong-laag én een datief-constructie
herhaalt (zie kolom 3) èn een AN-variânt in een datief-constructis 'vertaalt' (zie
koìom 4). Bovendien herhalen zowel drie informanten uit de cel DlA-jonglaag als drie
informanten uit de cel HAN-oud-hoog een vervreemdbare Possessieve datief.

In de tweede plaats vallen ìe 30 informanten in figuur -5 -wat betreft hun
testrespons in drie groepen uiteen. Croep _I. is de grootste groep (N=24); zij herhalen
slechts de vervreemdbare possessieve datief in de teslstimulus en zl reallseren noolt een
datief daar waar een AN-vâriant aangeboden is. Het is onduidelÜk of de testdata van deze
sroep informanten òf aan een repeiitie-effect te wiiten is òf dat hun testdata geringe
ãvidèntie leveren dat de vewreemdbare possessieve datief in hun grammatica aanwezig
(zie $2.3)

Ten tweede laat de testrespons zien dat de vervreemdbare possessieve datief het
meest gerealiseerd wo¡dt in de ìonst¡ucties (l7a)-(l7d). E¡ kán in de cons¡rucues
(l7e) - (l7h) e€n 'bezìtter' weggelaten wordeÌ terwijl de referenten van het direct object
in de corstructies (17i) en (17j) wel een 'bezitter' vereisen maar deze bezitsrelatie wõ¡dt
eerde¡ door middel van het bezittelijk voomaamwoord dan door de datief uitgedrukt.

- De testdata complementerèn dus d€ spontane data wat betreft de Iingur'stische
analyse. Immers, de spontane data maakt de generalisatie mogelik dat de vervréemdbare
possessieve datief-constn¡ctie bû alle transitieve predikaten grammaticaal is (zie g3 (16a)).
Toch geven de testdata aan dat het indirect object in (l7i) er (17j) niet als bezitter of als
'source' van [de jas] en [de auto] bij respectievelijk de transitieve predikaten
dichtknopen en lenen ka¡û optreden. In dit opzicht beho¡en deze construóties tot de
negâtieve data (zie $3 (ii)) en laten zien dat de bovengenoemde generalisatie bijgesteld
moet worden-

In figuür 4 is de testrespons op de AN-varianter gegeven. De AN-varianten worden het
me¿st herhaald in de constructies (l8b')-(l8d') en (l8h')-(18j').

Ondanks de verschillende teststimuli zijn er diverse overeenkomsten tussen de
testespons ¡n figuur 3 en in figuur 4:

(Ð de constructies_ ( l7i,l 8i') en (l7j,l8j') worden het meesr met een bezittelijk
voomaamwoord of PP gerealiseerd:(iÐ de constructies (17c,181') en (l?d;l8d') worden beide mer een verv¡eemdba¡e
possessieve datief qerealiseerd en(üD äe constructies ( t7Í, I 8h'), ( | 7i,l8i,) en ( l7i,l8j.) worden nauweliiks of niet met
een vervreemdbare possessieve datief gerealiseerd.

..:: r - '

vervreemdbare possess¡eve datief
respons aantal

informanten
ddief
âbs p

bep. lidwrd
abs p

bezit. vmwrd oI PPabs p
( l7a)
(l7b)
(17c)
(1?d)
(17e)
(1'1Ð
(17e)
(r7h)
(17Ð
(t'1j\

JI
37
37
29
37
29

37
29

23 .6220 .54l8 ,49t3 .45
16 .438 .28t0 .279 ,247 .194 .16

7 .199 .:246 .169 .3119 .5111 .3824 .6s24 .65I .031 .03

't .194 .1113 .357 .241 t032 .072 .O53 .0828 .7624 .83



Figuur 5:
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Informanten die ín hun spontane data geen maar in hun testdotø wèl een
vert reemdbare possessieve datief realßerm (N-30)

vrije
convelsaue

herhaling omz€ttingAN-
datieÍ varlarLtm dntieÍ

aantal
inf.

groep | (N=24\
IMP-oud-hoog
IMP-oudlaag
IMP-jong-hoog
IMP-jong-laag
HAN-oud-hoog
HAN-jonglaag
DIA-oud-hoog
DIA-oudJaag
DIA-jong-hoog
DIA-jong-laag

ge€n
geen
geen
ge€n
geen
ge€n
geen
geen
geen
geen

nee
ne€
nee
ne€
nee

ne€

nee
nee

,
1
1
I
1
J

5
3

groep n (N=5)
IMP-oud-laag geen
IMP-jonglaag geen
HAN-jong-hoog ge€n
HAN-jong-laag ge€n

groep III (N=l)
IMP-jong-hoog ' geen

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

I
I
2
I

Ja

De testdata van de informanten in groep II en III leveren echter wel sterke
evidentie dat de vervreemdbare possessieve clatief in hun gramrnati ca aarwezig is. Zlj
'vertalen' immers een AN-va¡iani naar een datief-variant. Ña toetsine met chi-kia&aai
blijkt dat de scores van de 30 informanten geen significant effect vooi de onafhankelijke
variabelen aalachtergrond, leeftijd en opleiding/functie opleveren.

Ten derde kunnen de informanten echte¡ ook oÞ een andere manier in hun testdatâ van
hun spontane data afwijken. Figuur 6laat zien dat er twee informanten zijn die in hun
vrije conversatie een vervreemdbare possessieve datief realiseren terwijl zij in hun
respons op de testen uitsluitend een AN-va¡iant ¡ealiseren.

Figuur 6: Informanten die in hun spontane data wèl maar in hun testdata géên
venreemdbare possessieve datief realiserm (N=2)

vnJe
conve¡satie

aanwgzig
aanwezrg

herhaling onzetting AN- aantâldatief varìantindatieÍ inf.
N=2
IMP-oud-hoog
IMP-oud-laag

nee nee
ne€

Het gebruik van de dialect- en de AN-variant(en) bii.deze twee informanten
-vefoont dus stilistische variarie, namelijk het gebruik van de riatief in informele stijl en
het gebruik van de AN-variant(en) in formele saijl. Blijkbaã zijn deze wee informantËn in
staat hun variatie tussen de verv¡eemdbare possessiõve datiei en de AN-va¡ianten in de
meest formele stül te beheersen en kunnén zij de data manipuleren. De stilistische
vanatre tussen de testdata en de spontâne data van deze ¡nformant¿n Seeft aan dat de AN-v
affant een marker (Labov 1972: 179) is, dat wil zeggen datie testperformance
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overeenkomt met de norm van het AN. lndien we deze twee informanten naar de
onafhankelijke var¡abelen bekijken, blijkt dat beide informanten tot de IMPORT-groep
èn tot de oudste leeftiidsgroep behoren.

Conclusie

In deze bijdrage heb ik aan de hand van de vervreemdbare possessieve datiof-constructie
in het HAN lâten zien dat syntactische data in spontane spreektaaldata een geringe
frequentie hebben. Deze geringe frequentie bemoeilijkt zowel de kwantitatieve analyse,
nodìg voor het achterhalen van de sociale d¡mensies van een specifieke taalva¡iëæit, als de
lin[uTstische analvse ervan.- Ik heb bciproken dat data uit indirecte elicitatietesten, spontane spreektaaldata
aanvullen en wel zo dat zij tezamen meer inzicht geven in de volgende vragen:

(i) welke varianten behoren tot de lingui'stische variabele?
(iÐ welke lingulstische factoren bevorderen of beperken het voorkomen van

een specifi eke syntâctische v¿riant?
(iiÐ hoe ziet de variatie er op het niveau van de individuele spreker eruit en in

hoeveÍe kunnen de informanten bepaalde varianten vaû de linguistische
va-riabele manipuleren?

Notcn

I De namen van de infomanton zÜn tìctief; het cijfer vóór de naam van de informant
verwijst naar het nummer van de bandopname waar¡n het gesPreksfragment
terug te vinden is.

2 Ambigui'teit tussen een vervreemdbare possessieve datief- en een benefactief-con-
structie ontstaat indien (i) het werkwoord transitief is, (ii) het subject de
thematische rol van agens draagt en (iii) het predikaat Perfectiviteit/teliciteit
uitdrukt (Cornips 1994).

3 Eén informant 6leek door gehoorproblemen niet in staât om de tesnen goed uit te
voeren. Daârdoor zijn er in het testdesign slechts ó6 sprekers betrokken (zie
ook $4).4 De testzinnen in (17) worden in atìopende volgorde herhââld: de vervreemdbare
possessieve datief wordt in ( t7a) het meest en in ( l7j) het minst_herhaald.

5 Àangezien de AN-variant van (l?a) alleen als een variant van de beÌefactief-con-
st¡uctie aerhterpretee¡d kan worden, is deze buiten beschouwing gelaten:
08a') Úortg jàqr werd yøpLhrlLhet hu¡s opseknaPt
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