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Het verval van het pronomen du
Dialectgeografie en de historische syntaxis

Gertjan Postma*

abstract

From the 16th century onward, the 2nd person singular pronoun du ‘you’ has been replaced 

by new pronouns gij/jij/jii in many Dutch dialects. The standard explanation attributes the 

decline to the emerging honorific plural pronouns such as gij in singular use. However, this 

sociological explanation lacks predictive power: French, German and Frisian honorifics 

(vous, Sie, jo) did not cause disappearance of tu/du/dou, nor did they do so in various dialects in 

the Netherlands. Alternatively, language internal triggers have been proposed that situate 

the trigger in the verbal inflection, e.g. ‘deflection’. These proposals, however, suffer from 

similar defects. In this study the problem is approached with dialect geographic tools using 

the GTRP dialect database. A significant correlation is found between the disappearance 

of du and the rise of double present tense paradigms (direct and inverted). It is found that 

Zwart’s result of distinct spell-out of V in direct and inverted contexts is paralleled in 

pronoun spell-out: those dialects that do not have distinct verbal spell-out show distinct 

pronoun spell-out in direct and inverted contexts. By formulating position dependent 

spell-out rules, it can be shown that the transition of one dialect type to the other can be 

held responsible for the loss of the pronoun specific to specCP (du).

• 1 theorieën over het verval van du

Het Indo-Europese voornaamwoord voor de tweede persoon enkelvoud *tu leeft tot de 
dag van vandaag voort in de rijke verscheidenheid van zijn afstammelingen, zoals Zweeds 
du, Tsjechisch ty, Duits du, Frans tu, Modern Grieks su, Iers tú, en Farsi to. Weliswaar heeft 
de wortel soms de nodige klankveranderingen ondergaan, zoals in het Grieks (Beekes 
1995: 209), maar de wortel is nergens verdwenen. Het kan daarom een stabiel woord 
worden genoemd. Des te merkwaardiger is het dat alleen een paar dialecten van het West-
Germaans om de Noordzee de Westgermaanse opvolger du hebben verloren: het Vlaams/
Brabants, het Hollands/Utrechts en een aantal dialecten van zuidoost Engeland. Met name 
het verlies in de Nederlandse dialecten is zeer radicaal geweest. Terwijl het Engels thou of 
thee nog bewaard heeft in een bepaald register, is du in het Nederlands in alle registers 
uitgewist. Dat vroeg, en vraagt nog steeds, om een verklaring. 
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Een veel gehoorde verklaring is sociologisch: het verdwijnen van du in het Nederlands 
zou samenhangen met het ontstaan van beleefdheidsvormen zoals gij/ge. Deze van oor-
sprong meervoudige vormen werden in de nieuwe tijd steeds vaker enkelvoudig gebruikt 
met een zgn. honorifisch effect (de beleefdheidsvorm). Dat zou Middelnederlands du 
verdrongen hebben. Deze theorie komt in twee varianten: dat du als boers en onbeleefd 
werd ervaren (Van der Wal 1992:266, Van der Horst & Marschall 2000:88) of dat het 
niet tegen het honorifische gij als calque van het Franse vous opgewassen was, en dat het 
verder ondermijnd is door gezaghebbende auteurs als Datheen (Te Winkel 1901, Frings 
1919). Wellicht heeft het prestige-effect inderdaad een rol gespeeld.1 Maar zoals Berteloot 
(1999) terecht opmerkt, verklaart deze benadering weliswaar het beperken van du tot 
een bepaalde context, maar niet het verdwijnen ervan. Een bijkomend nadeel van een 
zuiver sociologische benadering – overigens niet door Berteloot genoemd – is dat zij geen 
uitspraak doet in welke talen of dialecten het optreedt. De sociolinguïstische effecten en 
hun talige reflexen zijn immers evenzeer aanwezig in het Frans (het honorifische vous), 
het Duits (het honorifische Sie) en het Fries (het honorifische jo), maar ze hebben niet tot 
het verdwijnen van respectievelijk Frans tu, Duits du of Fries do geleid. De sociologische 
verklaring ontbreekt het derhalve aan voorspellende kracht. 

Recentelijk zijn daarom aanvullende taalinterne verklaringen voorgesteld. Ik wil 
hier twee studies noemen die de oorzaak niet zozeer in het pronomen leggen, maar in 
de werkwoordelijke flectie. De eerste is bovengemelde studie van Berteloot (1999) en 
meer recent Aalberse (2004, 2009). Berteloot betrekt in de discussie dat het 2de-persoons 
werkwoordsuffix in het presens reeds in het Oudnederlands en het Middelnederlands 
verschillende uitspellingen had, -s, -t, en -st. Dit zou tot variatie, fluctuatie en onzeker-
heid geleid hebben, die mogelijk aanleiding is geweest tot het verval van de verbale vorm. 
Zoals Berteloot laat zien, heeft de overgrote meerderheid van werkwoorden in het 13de-
eeuwse Middelnederlands de s-uitgang. Er zijn twee systematische uitzonderingen: het 
werkwoord zijn neemt vrijwel uitsluitend -st (du best) en zullen en willen nemen in onge-
veer de helft van de gevallen de oude t-uitgang, du salt, du wilt. Het werkwoord hebben, 
dat oorspronkelijk -s had (hebs en heves), neigt steeds meer naar de st-uitgang. Berteloot 
suggereert dat het verhoogde st-percentage bij hebben optreedt naar analogie van zijn: heb-
ben en zijn ontwikkelen zich gaandeweg als hulpwerkwoorden en het zou kunnen zijn 
dat dit een gezamenlijke inflectie veroorzaakt. Berteloot concludeert dat de tweede-per-
soonsflectie gedurende de Middeleeuwen aanzienlijke verschuivingen laat zien. Dit proces 
cumuleert uiteindelijk in de “verdringing van de du-vormen door de ghi-vormen uit het 
meervoud”. Van der Horst (2009: 588) neemt deze verklaring op in zijn Geschiedenis met 
een iets uitgesprokener bewoording: “Nog voordat du concurrentie van ghi ondervond, 
werd zijn flectie als het ware reeds uitgehold”. Ofschoon zeker belangwekkend en een 
nadere uitwerking waard, lijdt deze verklaring aan hetzelfde euvel als de sociologische. 
Deze overweging geeft weliswaar een aanleiding weer voor mogelijke instabiliteit van de 
2de persoon, maar heeft opnieuw geen voorspellende kracht t.a.v. het verschillende gedrag 
tussen Duits/Fries enerzijds en Hollands/Brabants/Vlaams anderzijds. Duits en Nederlands 
hadden immers dezelfde inventaris (-st, -s, -t) over de verschillende werkwoordsklassen en 
vertonen in de loop van de Middeleeuwen een vergelijkbare unificatie. In Duitsland en de 

1 De Vogelaer (2009) lijkt opnieuw voor deze verklaring te opteren.
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Noordelijke Nederlanden meestal tot -st. In het zuiden meestal tot -s. Noch de inventaris 
van oude vormen, noch de latere gekozen vorm (-st of -s) doen echter voorspellingen 
voor het verdwijnen van du in specifieke dialecten, dan wel specifieke dialecten van het 
West-Germaans.2 De gebreken van Berteloots verklaring lijken meer in de onvoldoende 
uitwerking van het idee te zitten dan in de ondeugdelijkheid van de hypothese. Het idee 
is niet operationeel gemaakt zodat er geen voorspellingen mee gedaan of correlaties mee 
begrepen kunnen worden. 

De andere verklaring die de oorzaak in de verbale vorm zoekt en niet in het pronomen 
zelf, is die van Aalberse (2004, 2009). Het is een gemengd grammaticaal-sociologische ver-
klaring. Aalberse deelt de opvatting van Berteloot dat het honorifische systeem weliswaar 
een rol kan hebben gespeeld bij het verdwijnen van du maar geen uitputtende verklaring 
biedt. De aanvullende oorzaak zoekt Aalberse in het verschijnsel van deflectie. Aalberse 
heeft twee directe aanwijzingen dat de verbale flectie van invloed is. Ten eerste blijkt dat 
aanvankelijk met name de nominatiefvorm du aan slijtage onderhevig is, de niet-subjects-
vormen, zoals di ‘jou’ en din ‘jouw’ blijven in eerste aanleg onaangetast (Aalberse 2009: 
123). In tabel 1 heb ik de frequentiegegevens van du/di/din uit Aalberse (2009) bewerkt tot 
fracties du/(du+di+din) en vergeleken met de verhouding van de 2de persoon in modern 
Nederlands (Uit den Boogaart 1975). Deze berekening is dus onafhankelijk van de hono-
rifische vormen gij en u in enkelvoudig gebruik.

13de 
rijm

13de 
proza

16de rijm 16de 
proza

Boogaart 
-geschreven

du 47% 60% 13% 14% 64% jij

di(n) 53% 40% 87% 86% 36% jou(w)

Tabel 1. Woordfrequenties van 2de pers. pronomen subj (du) versus non-subj (di/din) (bewerkt naar 
Aalberse 2009:123)

Uit de tabel blijkt dat in het vroege Middelnederlands proza du/di/din vergelijkbare onder-
linge frequenties (60% vs. 40%) bezat als jij/jou/jouw in het moderne geschreven Neder-
lands (64% vs. 36%). De 16de-eeuwse teksten daarentegen laten een dramatisch verlaagd 
voorkomen van de nominatiefvorm du zien (14%).3 Deze subject-nonsubject-asymmetrie 
zal belangrijk blijken. Ten tweede laat Aalberse zien dat du veel langer standhoudt als er 
geen verbale vorm op volgt, bijv. in vocatieven als du valsche verrader! Aalberse concludeert 
hieruit dat du verdwijnt in samenspel met de bij du horende st-flectie van het finiete werk-
woord. Dit lijkt mij een juiste conclusie. Zij maakt vervolgens een extra stap: du verdwijnt 
omdat de verbale st-flectie verdwijnt. Volgens Aalberse verdwijnt de st-flectie en in het 
kielzog ervan ook du. Het is deze stap die we in dit artikel zullen betwisten. De reden dat 
de st-flectie verdwijnt, is volgens Aalberse de zgn. paradigma-vereenvoudiging of deflectie. 

2  Wel is het zo dat OWG een extra variant -i als 2de persoon enkelvoud preteritum heeft (bijv. OS du nami ‘je 

nam’) die in het Noord- en Oost-Germaans ontbreekt. Afwezigheid van deze extra niet-transparante vorm zou 

kunnen samenhangen met het feit dat du in het Skandinavisch niet verdwenen is.

3 Een eeuw later beschrijft Christiaan van Heule (1626: 34) het pronominale systeem als gy, dijns, dy, dij.
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Talen die in intensief contact met buurtalen komen, hebben de neiging hun morfologie te 
vereenvoudigen. Aalberse ontwikkelt een gedetailleerd model dat de complexiteit van para-
digma’s kan vaststellen. Zo kan het model voorspellingen doen welke veranderingen afname 
of toename van de complexiteit met zich meebrengen, oftewel welke veranderingen ‘econo-
misch’ en welke ‘oneconomisch’ zijn. Daarbij blijkt dat de st-vorm, d.w.z. de nieuwe vorm 
die aan het eind van de Middeleeuwen opgeld doet, bij verdwijning een vereenvoudiging 
oplevert en dus ‘economisch’ is. Op dit punt komt de sociologie om de hoek: simplificatie 
is met name actief bij taalcontact. En inderdaad: de Nederlanden aan het eind van de Mid-
deleeuwen vertonen een sterke verstedelijking en schaalvergroting en staan bloot aan grote 
migratiegolven. Maar ook hier gelden dezelfde nadelen als bij de verklaring van Berteloot. 
De distributie van deflectie over de dialecten wordt maar ten dele voorspeld. Waarom in 
Limburg en het Noordoosten niet, maar in het Westen wel? Is het platteland van de kop van 
Noordholland of Zeeland zoveel kosmopolitischer dan de stad Groningen? 

Hoewel de taalinterne benadering aantrekkelijk en de relatie met de verbale flectie over-
tuigend is, lijkt de reductie tot de verbale flectie niet dwingend. Bovendien lijkt de uitwer-
king te kort te schieten. De oplossing is op essentiële punten arbitrair: bij de voor de analyse 
gunstige gevallen is het nooit helemaal duidelijk hoe men tot de beslissing ‘economisch’ 
komt, bij de voor de analyse onwelgevallige variëteiten (Duits/Limburgs) komt een extra 
verklaring om de hoek kijken: wel/geen “inflectional stability” (blz. 96-97, 100), een verkla-
ring die eigenstandig alle gevallen reeds aankan en economy geheel overbodig maakt. Volgens 
de theorie van Aalberse hoeft paradigma-vereenvoudiging niet plaats te vinden, zelfs als het 
‘economisch’ is. Maar het probleem is dat de gehele jij/du-isoglosse met een oppositie in 
stability verklaard wordt en dat dus welbeschouwd economy nergens op de isoglosse onder-
scheidend is. Nog ernstiger voor de theorie is het West-Fries, waar paradigma-vereenvou-
diging plaatsvindt zonder dat dit ‘economisch’ is. Op deze gevallen wordt een relexificatie-
verklaring toegepast (blz. 158ff, “ze zeggen jij, maar bedoelen eigenlijk du”). Op zichzelf is 
een hulphypothese geen probleem, maar de hulphypothese kan zelf ook weer alles aan en 
maakt economy overbodig. Voorts is niet duidelijk welke werkwoordsparadigma’s gebruikt 
dienen te worden bij de beslisprocedure via economy. Zo lijkt bij het rijkste paradigma in het 
Nederlands, namelijk dat van ‘zijn’, geen sprake van een economische verandering bij verval 
van du best omdat de 3de persoon enkelvoud allomorf is (hi is), maar vindt de vervanging van 
du niettemin plaats. Blijkbaar zijn de productieve paradigma’s doorslaggevend. Maar bij het 
meest productieve je-paradigma in het Fries (ik helje, dou hellest, hy hellet, wy helje, jim/jo helje, 
hja helje, ‘ik haal, jij haalt, etc.) lijkt vervanging van dou hellest door jo helje economisch, maar 
treedt deze toch niet op. (Het Fries wordt merkwaardig genoeg niet geanalyseerd, terwijl dat 
toch een cruciale isoglosse van du-verval verschaft). Ten slotte wordt niet duidelijk of men 
het rechte dan wel het inversieparadigma moet gebruiken. Rechte en geïnverteerde vormen 
worden bij Aalberse samengeklapt en als varianten gezien. Het is deze tegenstelling tussen 
recht en invers die in de hierna te presenteren verklaring juist maximaal benut wordt. 

• 2 e±en nieuwe observationele generalisatie

Het probleem van het verdwijnen van du is zowel vanuit dialectologisch (Kloeke 1926) 
als historisch-grammatisch standpunt benaderd (Muller 1926). Het feit dat de twee studies 



IngrId Persoon, Ted sanders, Hugo Quené en arIe VerHagen

60

gerTjan PosTma

in hetzelfde nummer van De Nieuwe Taalgids van 1926 zijn verschenen, doet Verdenius 
(1942) verzuchten dat “het verleidelijk (zou zijn) beide methoden, de historisch-opklim-
mende en de dialect-geographische (...) nader met elkaar te vergelijken”. Tot nog toe was 
dit programma onuitgevoerd gebleven. Aalberse heeft daar een eerste aanzet toe gegeven. 
In deze studie zullen we een hernieuwde poging wagen. We zullen Aalberse (2009) als 
uitgangspunt nemen, met de stelling dat du verdwijnt in samenhang met de verbale flectie. 
Maar we zullen haar niet volgen in de extra stap: dat du verdween omdat st-flectie ver-
dween (door verbale deflectie). We zullen een correlatie beschrijven tussen het verdwijnen 
van du en een dialect-geografisch, morfosyntactisch verschijnsel dat juist door Aalberse 
veronachtzaamd wordt: de recht-invers-oppositie in paradigma’s. Het zal ons argumenten 
verschaffen voor een andere oorzaak voor het verlies van du.

2.1 Verlies van du

Het verlies van du is een algemeen verschijnsel in de Nederlanden. Het gebied van du-
verlies omvat vrijwel de gehele Nederlanden, minus Friesland en Groningen, kleine delen 
van Drenthe, kleine delen van Twente, geheel Nederlands-Limburg (op een viertal plaats-
ten op de grens van Brabant na), oostelijke delen van Belgisch-Limburg. Hieronder heb ik 
een kaartje getekend op basis van de gegevens in de GTRP. 4 De stippen geven de dialecten 
aan die du of vormen daarvan behouden hebben. Het resultaat verschilt niet essentieel van 
dat van Kloeke (1926) en Barbiers et al. (2005, vol I, p.38).

 Kaart 1. Dialecten met vormen van du    

4  Database van het Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project, online beschikbaar op de site van het Meertens 

instituut: http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/databanken
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Schijnbare accusatiefvormen van du als dich lèèfs in Limburg aan deze zijde van de Maas 
zijn als vormen van du meegenomen. Niet alleen de vorm van de flectie wijst op die 
identificatie, maar ook de wortel van hulpwerkwoorden als dich best. Anderzijds zijn vor-
men als dzje lèft in het uiterste zuidwesten van Belgisch Limburg niet als vormen van du 
beschouwd, maar als gepalataliseerde vormen van gij. Deze dialecten hebben dus du ver-
loren. Daarop wijst niet alleen de flectie zonder s-morfeem, maar ook de gebruikte wortel 
van ‘zijn’ als dzjie zèèt. Bij Twente en de Achterhoek volgt de isoglosse de landsgrens, maar 
Kleefland (Kalkar uitgezonderd) hoort bij het gebied zonder du. 

  

• Kaart 2. Isoglosse zonder/met du (getrokken lijn)
 Uerdiner Linie (gestippelde lijn)

Op kaart 2 is een grove isoglosse geschetst. Merk op dat de isoglosse (de Nederlandse 
extensie van) de Uerdinger Linie (Wenker 1888, Schrijnen 1907: 84, Schrijnen z.j., Leenen 
1938) doorkruist (gestippelde lijn) en daar voor slechts een zeer klein deel mee samenvalt. 

2.2 Inversieparadigma’s

Er is een tweede verschijnsel dat het Nederlands onderscheidt van andere Westgermaanse 
talen zoals Fries en Duits, namelijk het bezit van een dubbel werkwoordsparadigma in het 
presens. Zo heeft het Standaardnederlands je loopt, maar in inversiecontexten is dit (dan) 
loop je. Over het algemeen wordt aangenomen dat de fonologie deze t-deletie heeft begun-
stigd, maar een zuiver fonologische verklaring schiet synchroon gezien te kort (Verdenius 
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1924: 82, Goeman 1999: 173). Weliswaar is deletie in contexten met -je bekend in andere 
contexten, zoals puist-puisje/*puistje, maar dit treedt juist niet op in plaat-plaatje, maar wel 
in je gaat-dan ga je. Als er analogie met loop je in het werk is, betekent dit dat er een struc-
turele kracht moet zijn die dat dubbele paradigma ondersteunt. De behandeling daarvan 
stellen we uit tot paragraaf 3. Eerst hier de dialectgeografie. Er is veel onderzoek verricht 
naar de dialectgeografie van de verschillende vormen van het presens in de Nederlandse 
dialecten (Goeman 1999, De Vogelaer 2005, Barbiers et al. 2005). Goeman karteert de 
verschillende vormen van het presens naar hun geografische verspreiding. Ook De Vogelaer 
(2005) en de SAND geven allerlei inversievormen. Maar wat tot nog toe ontbrak, is een 
kartering van de dialecten met een enkel c.q. dubbel paradigma. Met andere woorden, 
niet zozeer de verschillende vormen van het werkwoordsparadigma worden gekarteerd, 
maar de interne oppositie van rechte en geïnverteerde vormen als structureel verschijnsel. 
In paragraaf 4 gaan we in op de rechtvaardiging van het bezit van een dubbel paradigma 
als syntactisch verschijnsel. 

Hieronder heb ik in kaart gebracht welke dialecten een dergelijk dubbel paradigma 
bezitten. Hierbij zijn de dialecten één voor één intern beschouwd en gecontroleerd op deze 
oppositie.5 Hierbij moet opgemerkt worden dat die dubbele vormen in het paradigma in 
het ene dialect in andere persoons- en getalsvormen kunnen optreden dan in het andere 
dialect. Zo vindt het in het Standaardnederlands alleen plaats in de 2de persoon enkelvoud, 
maar in substandaardvarianten komt het ook vaak naar boven in de 1st persoon meervoud, 
met name bij het werkwoord doen, staan, gaan etc. (Van Haeringen 1962). Zo heeft het 
Amsterdams wij doen dat /*wij doene dat, maar in inversie is de lange vorm gebruikelijk: dat 
doene we. Oostelijke dialecten hebben vaak in het presens wi leupt voor ‘wij lopen’, maar 
in inversie dan leupe wi. Andere dialecten hebben wi lopen/loop wi. In zuidelijke dialecten 
treedt het verschil meestal bij de tweede persoon enkelvoud en meervoud op: gij lèèft/lèèfde 
gij. Merk overigens op dat dergelijke opposities soms ook in de verleden tijd opduiken. 

 Voor de kartering hebben we een systematisch dialectonderzoek gedaan op basis 
van de gegevens uit de GTRP. Als testvormen hebben we gebruikt jij leeft/leef je (nr. 1659 
en 1771) en wij leven-leven wij (nr. 1661 en 1673). Daarbij hebben we alleen verschillen 
in consonantisme als voldoende reden opgevat om van verschillende vormen te spreken. 
Verschillen in vocalisme (klinkerreductie, diftongeringsgraad etc.) zijn te weerbarstig en 
afhankelijk van transcriptie, situatie, spreeksnelheid enz. De oppositie wi leve -lev wi heb-
ben we dus niet als zodanig meegeteld. Het resultaat is weergeven op kaart 3.

5  Ik dank Boudewijn van den Berg voor het maken van een overzicht van de relevante vormen per dialect. Dit 

heeft de beslisprocedure aanzienlijk vergemakkelijkt.
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Kaart 3. Voorkomen van dubbele paradigma’s

Kaart 1 en kaart 3 vertonen zo op het oog een complementaire distributie. Dialecten 
zonder du hebben vrijwel steeds een verschil tussen rechte en geïnverteerde werkwoords-
vorm, dialecten met du hebben dat vrijwel nooit. Behoud van du en het bezit van dubbel 
paradigma anticorreleren. Vanzelfsprekend is de anticorrelatie niet absoluut. Er zijn enige 
dialecten met du en een dubbel paradigma. Dit noemen we uitzonderingen van het eerste 
type. Daarnaast zijn er dialecten zonder du, maar ook zonder een dubbel paradigma. Dat 
zijn uitzonderingen van het tweede type. De kartering van de dialecten wordt op de kaar-
ten 4 en 5 gegeven. 
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Kaart 4. Voorkomen van + du, + inversie  Kaart 5. Voorkomen van -du, -inversie

Ik twijfel over de status van de uitzonderingen in kaart 4. In veel gevallen lijkt sprake van 
onbewuste tweetaligheid. Een enkele keer bewust. Zo merkt de GTRP bij de informant 
voor het Ootmarsum op: “Ootmarsums is volgens de informant [i] maar zijn vrouw gebruikt 
[du] vandaar dat hij de [du]-vorm er desgevraagd (bij noemt)”. Toch zijn er ook aanwijzingen 
voor een structurele status. Bij vier Twentse dialecten met du lijkt in inversiecontexten de 
je-vorm de voorkeur te genieten. Zo wordt in Oldenzaal bij ‘je leeft’ uitsluitend [du lε:ws] 
genoemd en bij ‘leef je’ uitsluitend [lε:wi]. Insgelijks bij ‘je leefde/leefde je’. In verzwakte 
vorm treffen we dit voorkeurseffect aan bij ‘je bent/ben je‘ waarbij als pronomen voor de 
rechte vorm du wordt gebruikt, maar als pronomen voor de geïnverteerde vorm zowel 
‘du’ als ‘jij’: [du bεs] en [bεstu / bεni]. De dialecten zijn zeker inversie-dialecten gezien 
de 1p.mv-alternantie wi leeft-leef wi, maar de status van du is aan twijfel onderhevig. Als 
er een pronomen in rechte contexten ontbreekt, is dat jij, als een pronomen in inversie 
contexten ontbreekt, is dat du. Dit wijst mogelijk op positionele bepaaldheid van deze 
pronomina. Waarschijnlijk zijn beide effecten, tweetaligheid en positionele uitspelling, in 
de data gemengd. 

De uitzonderingen van het type 2 zijn problematischer. Het betreft hier geen grens-
gebied waar twee dialecttypen op elkaar botsen, zoals in het oosten. De uitzonderings-
dialecten zijn verstrooid over West-Friesland, Utrecht en het westen van Gelderland. 
Dit maakt tweetaligheid als verklaringsgrond onwaarschijnlijk. Ten tweede is het aantal 
uitzonderingen veel groter. Het gebied waar dit optreedt, heeft wel steeds t-afval als syste-
matisch klankproces en valt in het gebied waar het verschil tussen recht en geïnverteerd 
juist een -t is. Het verdwijnen van een dubbel paradigma zou dus een fonologisch bijef-
fect zijn van t-deletie. Synchroon gezien blijven de dialecten echter een probleem, tenzij 
aangetoond kan worden dat ze onderliggend nog -t hebben. Een argument hiervoor is de 
verscheidenheid aan factoren die t-deletie bepalen. Voor een overzicht zij verwezen naar 
Goeman (1999: 199 en passim). Bovendien lijkt t-deletie soms op zijn schreden terug te 
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keren (Goeman 1999: 197). Hoe het ook zij: de t-afval is een secundair effect en een recent 
verschijnsel. Voor de op te stellen diachrone theorie voor het verval van du mogen we 
deze dialecten terzijde stellen.6 De algehele correlatie is gegeven in de kruistabel in tabel 2. 

Totaal +du -du

+dubbel paradigma 17 396

-dubbel paradigma 121 53

Tabel 2. Correlatiediagram van verlies van du en het hebben van een dubbel presensparadigma

De p-waarde ervan is zeer significant (Fisher exact test, één en tweewaardig: p<0.000000). 
Dit betekent dat de uitsluitingseffecten in de gearceerde hokken (17) en/of (53) significant 
van random afwijken. Deze significantie impliceert op zichzelf geen structureel taalkundig 
verband. Er zou ook sprake kunnen zijn van twee cultuurgebieden en de correlatie zou 
via cultuurcontact verklaard kunnen worden. Dan zouden deze twee dimensies indirect 
via een sociologische factor moeten samenhangen. Hoewel het verdwijnen van du moge-
lijk gevoelig is voor sociolinguïstische processen, is het moeilijk in te zien hoe het al dan 
niet bezitten van dubbele paradigma’s gevoelig voor prestige zou kunnen zijn. Hoewel dit 
strikt genomen niet uitgesloten mag worden, lijkt een taalkundig verband toch aantrek-
kelijker. De taalkundige significantie staat of valt daarom bij het bieden van een plausibele 
taalkundige theorie die beide verschijnselen aan elkaar verbindt. Daartoe is een uitstapje 
naar de formele grammatica nodig.

• 3 een tweede correlatie

Voor we echter naar de theorie overstappen is het nuttig een andere correlatie onder de 
aandacht te brengen die nauw met het bovenstaande verband houdt. Allereerst is daar 
de observatie dat dubbele werkwoordsvormen in de Nederlandse dialecten alleen waar-
genomen zijn bij de 2de persoon, enkelvoud of meervoud, en de 1ste persoon meervoud, 
maar niet bij de 3de persoon of in de 1ste persoon enkelvoud. Exemplarische vormen staan 
in tabel 3. Met de traditionele kenmerken persoon en getal van kolom 1 lijkt dit arbitrair, 
maar als we de kenmerken uit Postal (1969) gebruiken, ontstaat een ander beeld. Postal 
beschouwde meervoud als een eigenschap die uitsluitend betekenis had bij de derde 
persoon. Andere zogenaamde meervoudspronomina zijn combinaties van verschillende 
personen. Dit is weergegeven in de vierde kolom van tabel 3.

6  Verdenius (1942, apud Van der Horst 2009:1093) en Kloeke (1926) wijzen erop dat dat du nog ver in de 19de 

eeuw in dit gebied voorkwam.
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Nederlandse
dialecten

dubbele 
paradigma’s 
aanwezig

voorbeeld Postal-
kenmerken

toegelaten 
lezingen

1enk - - 1 [1]

2enk + je leeft/leef je 2 [2]

3enk - - 3 [3]

1mv + wi leeft/leve wi 1+2 of 1+3 [1][2][3]

2mv + ge leeft/leefde ge 2+3 [2][3]

3mv - - 3 [3]

Tabel 3.  

Uit deze andere representatie blijkt dat dubbele paradigma’s samenhangen met Postals 
[2]-kenmerk. Strikt genomen zou dat betekenen dat dubbele paradigma’s alleen bij de 
1ste persoon meervoud voorkomen voorzover ze de inclusieve wij-lezing hebben. De 
voorbeeldzinnen in de GTRP waarop onze data zijn gebaseerd hebben inderdaad steeds 
een inclusieve lezing, maar dat kan toevallig zijn. Het is ook mogelijk dat deze inversie-
vormen in een inclusieve wij-lezing zijn ontstaan. Voor zover mij bekend zijn hier geen 
gegevens over beschikbaar. Daarom is een klein onderzoekje uitgevoerd bij een zestal 
geboren Amsterdammers. Daarbij blijkt dat er heden ten dage voor sommige sprekers nog 
inclusiviteit aanwezig is in de dubbele paradigma’s. De constructies in (1ab) hebben een 
inclusieve lezing. Als de context tot een exlusieve wij-lezing dwingt, d.w.z. 1+3, lijkt de 
separate inversievorm veel minder gelukkig.

(1)  a Dan gane we erheen
  ‘ik en jij/jullie gaan er dan heen’
 b Dat doene we
  ‘ik en jij gaan dat (samen) doen’
 c Dat doen jullie misschien zo, maar dat doen/*?doene WIJ niet zo

De oordelen zijn echter wisselend. Voor sommigen is het contrast aanwezig. Voor anderen is 
er een relatie met focus. Voor één spreker is de verplichting tot inclusiviteit afwezig. Hoe het 
ook zij, dubbelvormen komen slechts voor in de cellen met [2], d.w.z. met vormen die een 
tweede persoonslezing toelaten. Het toestaan van lezingen is weergegeven in de laatste kolom.

Opmerkelijk is nu dat pronomenvervanging eenzelfde samenhang met [2] vertoont. 
In tabel 4 zijn de talen met pronomenvervanging weergegeven zoals besproken in Aal-
berse (2009). Beschouw de pronomenvervanging zoals Engels thou>you, Frans nous>on7, 
Braziliaans Portugees (tu>você (2enk), vós>vocês (2 mv), nós>a gente (1mv). Voor het Neder-
lands hebben we du>jij. Verder hebben we een vraagteken gezet bij 2 meervoud. Dit is 
afhankelijk of de meervoudsvorm jij(lieden)/je-lie vorm in Holland oorspronkelijk is of een 
vervanging is van de verdwenen gij-vorm (Verdenius 1924, Van der Sijs 2004). 

7  In gesproken Frans is nous in subjectpositie vrijweg geheel verdrongen door on, met name in inversie. Dit 

vervangingsproces is al zeer vroeg ook in de geschreven taal aanwezig (Piet van Reenen, mond. med.).
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pronomen 
vervanging

Ned Eng Fr BP Postal-
kenmerken

1enk - - - - 1

2enk + + - + 2

3enk - - - - 3

1mv - - + + [1][2][3]

2mv ? - - + [2][3]

3mv - - - - 3
Tabel 4.

Opnieuw komt pronomenvervanging alleen in sommige vormen voor. Opnieuw lijkt pro-
nomenvervanging verbonden te zijn met [2] in de zin van Postal.8

We concluderen hieruit dat de hier bestudeerde pronomenvervanging als dubbele ara-
digma’s in het Nederlands verbonden zijn met het kenmerk [2]. 

• 4 naar een taalinterne verklaring van du-verval 

In deze paragraaf zullen we het verdwijnen van du niet zozeer koppelen aan veranderin-
gen in werkwoordelijk paradigma, maar koppelen aan veranderingen in het werkwoorde-
lijk syntagma, meer bijzonder aan de positie van het finiete werkwoord. We zullen betogen 
dat variëteiten zonder du een ander onderliggend syntactisch werkwoordtemplaat hebben, 
waar het bezit van rechte en inverse werkwoordsparadigma’s slechts een uiting van is. 
De dubbele paradigma’s worden geanalyseerd als een positie-afhankelijke uitspelling van 
het werkwoord. Du wordt geanalyseerd als een positie-afhankelijke uitspelling van het 
2de persoons-pronomen. Deze positie van du komt in het andere templaat simpelweg niet 
voor. Dat zal een verklaring bieden voor het verdwijnen van du. 

4.1 Het V2-effect

Een welbekend verschijnsel in de Germaanse talen is het zgn. verb-second effect (V2), 
oftewel het verschijnsel dat de persoonsvorm in hoofdzinnen steeds de tweede positie in 
de zin inneemt. 

(2)  a Jan      loopt Jan op straat loopt   (rechte context)
 b Daarom loopt Jan op straat loopt   (inversie context)
 c. -    dat    Jan op straat loopt

8  Er zijn ook pronomenvervangingen die samenhangen met het kenmerk [getal], met name veranderingen in de 

getalsneutralisatie, zoals Ned. hem>zich (Postma 2004), zij>hun en Engels hio>they (Postma 2006b). Voor Ned. 

men>je en Eng. man>one, zie Los (2005) en Weerman (2006). 
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Den Besten ([1977] 1983) laat zien dat de tweepoligheid van het Nederlands (Paardekoo-
per 1963) het eenvoudigst begrepen kan worden door de volgorde in de bijzin (SOV) als 
onderliggend aan te nemen en hoofdzinnen daaruit af te leiden met een verplaatsingsregel 
van het finiete werkwoord (de verplaatsingsregel V2). Chomsky (1986) stelt voor om V2 
als een uitvloeisel te zien van de algehele structuur van de bouwblokken van taal: elke 
constituent bestaat uit een hoofd, een specificeerder die aan dat hoofd vooraf gaat en een 
complement, zo ook de zinsperifere projectie CP. Dit wordt wel de X-bar theorie genoemd 
(Stowell 1981). 

(3)  

Dan is dus de eerste zinspositie een specificeerder en de tweede positie een hoofd. De afleiding 
van V2 uit de algemene theorie heeft twee gevolgen: in de eerste plaats verwachten we dat 
V2 niet voorbehouden is aan een specifieke groep talen, maar een algemeen verschijnsel is. 
Dat het veel minder duidelijk aan de oppervlakte komt in andere talen ligt aan verstorende 
factoren. Daarnaast verwachten we dat niet alle V2 noodzakelijk van hetzelfde type is: elk 
syntactisch bouwblok kan een dergelijk effect teweeg brengen. De oorspronkelijke behande-
ling van V2 in het Nederlands in Den Besten (1983) gaat ervan uit dat V2 optreedt in een 
specifiek domein, het zgn. complementeerder-domein, wat we nu CP noemen, waarin het 
hoofd C gevuld kan zijn of door het voegwoord of door het finiete werkwoord. 

(4)  a. 
Dit verklaart dat het V2-effect in hoofdzinnen naar voren komt, maar niet in bijzinnen, 
waar de C°-positie reeds door het voegwoord bezet is. Op deze manier geeft Den Besten 
een theoretische onderbouwing voor het parallelle gedrag van de V2-positie en het voeg-
woord zoals beschreven in Paardekooper (1961). Hoofd- en bijzinnen zijn dus volgens Den 
Besten niet wezenlijk verschillend in bouwplan. Het tweede bouwblok is de lager gesitu-
eerde IP projectie, waarin I een inflectioneel hoofd is dat de temporele eigenschappen van 
de zin tot uitdrukking brengt en de specificeerder van IP een positie is die voorbehouden 

specificieerdeer

XP

X'

complementX°

specificieerdeer

CP

C'

complementC°

V° (rest van de zin)
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is aan het onderwerp van de zin (hier wordt nominatief naamval toegekend). Den Besten 
gebruikt dus het templaat in (4b). 

(4)  b. 

Hiertegen betoogt Zwart (1993) dat het V2-effect in het Nederlands een samenspel van 
twee projecties is: de CP en de IP. Zowel CP als IP kunnen een V2-effect teweegbrengen. 
Het templaat is weergegeven in (5).
(5)  

Voor Zwart representeert CP de meer discourse-gerichte zinnen, zoals vragen, topicali-
saties, focus enzovoorts. In gewone stellende zinnen wordt CP niet aangemaakt. In de 
gewone rechte volgorde van (1a) staat Jan dus niet in dezelfde positie als daarom in (1b). 

Dit is weergegeven in de haakjesstructuur in (6).

(6)  a    [
IP
 Jan loopt op straat    t   ]   (V2 in IP)

 b [
CP

 Daarom loopt [
IP
 Jan     t     op straat    t   ]]  (V2 in CP)

Als argument voert Zwart aan dat zwakke pronomina zoals ‘t niet naar de zinsperifere positie 
(specCP) verplaatst kunnen worden, zoals te zien is in (7a). Toch is ‘t als subject wel mogelijk 
(7b). 

(7)  a *Het wil ik
 b Het verbaast me dat...

specificieerdeer

CP

C'

I'

IP

subject

C°

V°

(rest van de zin)

specificieerdeer

CP

C'

I'

I°

IP

subject

C°

V°

(rest van de zin)



IngrId Persoon, Ted sanders, Hugo Quené en arIe VerHagen

70

gerTjan PosTma

Zwart verklaart dit door aan te nemen dat het subject ‘t in (7b) geen vooropplaatsing heeft 
ondergaan, maar in de structurele positie (specIP) staat. Het CP-domein wordt gewoon niet 
aangemaakt in een rechte constructie zonder topicalisatie of focusering, zoals weergegeven 
in (6a).9,10 Tot zover de basale ingrediënten uit de literatuur die we zullen gebruiken.

4.2 Positie-afhankelijke uitspelling van werkwoordsflectie

Een belangrijk argument voor de dubbele positionering van finiete werkwoorden in (4) is 
het bestaan van een verschillende uitspelling van het werkwoord in C en in I. Deze positie-
afhankelijke uitspelling komt in de Nederlandse dialecten in verschillende vormen voor. 
In het Standaardnederlands is het waarneembaar in de dubbele vormen van 2de persoon 
enkelvoud van het presens (8ab), in het dialect van Dedemsvaart in 1ste persoon meervoud 
(9ab) van het presens (Van Haeringen 1962).

(8)  a jij loopt
  b loop je
(9)  a wi speult      (Dedemsvaarts)
  b speule wi

Hier identificeert Zwart de a-vormen (loopt en speult) als de I-flectie en de b-vormen (loop 
en speule) als de C-flectie. Dit wordt weergegeven in (10ab). De afzonderlijke C-flectie 
komt ook nog naar boven als voegwoordflectie. Als een dialect twee flectiesystemen heeft 
en ook voegwoordflectie, dan is de voegwoordflectie identiek aan de flectie van de geïn-
verteerde vorm. Dus datte en speule zijn C-vormen met e-flectie.

(10) a                     [
IP
 wi speult op straat   t]   (V2 in IP)

 b  [
CP

 -  speul-e [
IP
 wi    t      op straat   t]]   (V2 in CP)

 c                datt-e     wi speul-t

Op deze wijze heeft Zwart een syntactische onderbouwing gegeven aan het verschijnsel 
van de dubbele paradigma’s. Het verschil tussen je loopt en loop je mag dan mogelijk een 
fonologische oorsprong hebben, het is de morfosyntaxis die zulke vormen in vruchtbare 
aarde laat vallen, analogisch bijschaaft en in stand houdt.11 

Zwart neemt stilzwijgend aan dat de dubbele analyse ook voor het Duits, het Limburgs 
of het Fries geldt. Voor deze talen zijn weliswaar geen dubbele paradigma’s gerapporteerd, 

9  Zwarts analyse wijkt nog op een ander punt van die van Den Besten af, namelijk dat de onderliggende structuur 

bij Zwart niet hoofdfinaal is (zgn. onderliggende SVO). Deze complicatie is niet van belang voor ons onderwerp 

en is weggelaten. Voor details, zie Zwart (1993, 2008).

10  Op het eerste gezicht verliest Zwarts analyse de complementariteit van V2 en het voegwoord. Door echter aan 

te nemen dat het voegwoord dat samengesteld is uit een I en een C deel (d+at) wordt de complementariteit 

hersteld. Met deze veronderstelling krijgen dialecten met at/az + ingebedde V2 zoals Skandinavisch en Jiddisj 

hun natuurlijke plaats (Postma 1997). Het voegwoord als een gezamelijke uitspelling van C en I  krijgt een 

theoretische onderbouwing in Pesetsky & Torrego (2004) en een nieuwe toepassing in Haegeman (2010). Zie 

ook Zwart (2001) en Broekhuis (2008) voor een alternatieve verklaring.

11  Voor een recente discussie over de principes van de verschillende voorstellen, zie Zwart (2008) en de reacties 

erop.
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maar Zwart neemt dit als een toevallige samenval van het rechte en het geïnverteerde 
paradigma, een toevallige uitspelkwestie dus. Dat lijkt mij een overgeneralisatie. De Lim-
burgse en Friese dialecten laten immers systematisch geen dubbel paradigma zien en de 
overige Nederlandse dialecten laten zulks systematisch wel zien. Als we de structuren zo 
simpel mogelijk willen houden, lijkt het beter het Fries en het Limburgs in het Den Besten-
templaat van (4b) te beschrijven en het Nederlands in het Zwart-templaat van (5). In een 
andere context heb ik nadere argumenten verschaft waarom zo’n verschillende analyse 
vruchtbaar is (Postma 2006a). 

In de volgende paragraaf wil ik een extra verschil tussen de twee analyses onder de 
aandacht brengen en die vervolgens ten nutte maken voor ons probleem van de dubbele 
paradigma’s en de correlatie met het verdwijnen van du. 

4.3  Positie-afhankelijke uitspelling van pronomina

Zoals we gezien hebben, is het werkwoord in de analyse van Den Besten steeds in C, 
maar beslaat het twee posities in Zwarts analyse: respectievelijk C en I. Dit heeft echter 
een tegenhanger in de structurele subjectpositie. In Zwarts analyse is het subject in zowel 
rechte als inversiecontexten in dezelfde positie, namelijk specIP, zoals te zien is in (6). Bij 
Den Besten is het werkwoord steeds in dezelfde positie C, maar het subject is in rechte 
contexten in specCP en in geïnverteerde contexten in specIP, zoals te zien in (2). Dus het 
werkwoord is positie-afhankelijk in Zwarts analyse en het subject is positie-afhankelijk in 
Den Bestens analyse. Als de plaatsing van het werkwoord tot verschillende uitspellingen 
kan leiden, zou dat in principe ook kunnen gelden voor een verschillende uitspelling met 
subjecten, C-pronomina in rechte contexten en I-pronomina in inversiecontexten. Inte-
ressant is dat positie-afhankelijke uitspelling inderdaad wordt waargenomen. Zo heeft het 
Fries (dat geen dubbel werkwoordparadigma heeft) een dubbele uitspelling op pronomina 
(De Haan 1997: 64), zoals te zien in (11). Het heeft dou in rechte vormen en -e, -ou of nul 
in inversiecontexten.12 

(11) a {dou/*ou/*ø} giest der  hinne   (Fries)
 b dan giest {ø/-ou} der hinne

Synchroon kunnen deze vormen niet fonologisch uit de enclise afgeleid worden. Het Lim-
burgse dialect van Maasbracht in (12) werkt parallel aan het Fries. Het heeft preverbaal 
de pronominale vorm du—, (— geeft hier de sleeptoon aan), maar postverbaal de zwakke 
vorm -e of de emfatische vorm -tich. Uit de ongrammaticaliteit van löpse in zinsfinale positie 
in (12c) kunnen we opmaken dat -e geen flectie element is, maar een zwak pronomen. 

12  Op verschillende plaatsen in de literatuur wordt gesuggereerd dat Fries pro-drop in rechte contexten zou 

hebben (Barbiers et al. 2005, I, 23, De Vogelaer 2005: 247). 

 (i) (dou) komst moarn (= je komt morgen)

  Dit is een misvatting. Voorzover (i) kan passeren heeft topic-drop plaatsgevonden, typisch aan het absolute 

begin van een uiting. De juiste testzin is (ii).

  (ii) Mar komst moarn   (*maar je komt morgen/OKMaar kom je morgen?)

  Dit is alleen grammaticaal als vraag. Nulsubjecten van de tweede persoon komen slechts in inversie voor, en na 

een voegwoord, d.w.z. in specIP. Zie ook Hoekstra (1997, noot 4), Hoekstra & Tiersma (1994: 526).
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(12) a du— löps drèèr—     (Maasbrachts)
 b dæn— {löps-e/ löps-tich/*du—} drèèr— 
 c ...dæts-e drèèr— löps/*löpse

Het Nederlands laat een spiegelbeeld zien. Het heeft bij werkwoorden in de tweede per-
soon zowel een rechte als een inverse vorm. Het subject is positioneel vast (specIP). Het 
Nederlands heeft weliswaar verschillende uitspellingen voor het 2de persoonspronomen 
enkelvoud je en jij, maar de keuze ervan is niet positioneel bepaald. De reden is dat het 
pronomen steeds in specIP staat. 

(13) a {jij/je} gaat erheen    (Standaardnederlands)
 b dan ga {jij/je} erheen

Met andere woorden: Westgermaanse dialecten zonder recht/invers-oppositie hebben 
het werkwoord steeds in C, maar het subject in twee locaties (specIP en specCP), zoals 
gerepresenteerd in (14a), met mogelijk positioneel bepaalde pronomina. Westgermaanse 
dialecten met oppositie tussen recht en invers hebben het werkwoord in C of I, maar het 
subject steeds in specIP, en zonder positionele pronomina, zoals te zien in (14b). 13 

(14) a [
CP 

dou rinst - 
  [

CP 
dan rinst [ -ou…]]    type A

 b                   [
IP
jij loopt ]  - 

  [
CP 

dan loop [
IP
jij] ...]    type B

4.4 De diachronie van de dubbele paradigma’s

De Nederlandse dialecten ontwikkelen dubbele paradigma’s in het begin van het vroeg-
moderne Nederlands. Zoals Verdenius (1925: 23) laat zien, heeft het Zwols van vóór 1550 
een dubbel paradigma voor de tweede persoon: gii leeft ‘gij leeft’ versus lyegii,’liegt gij’, dus 
zonder -t. In Holland ontwikkelen zich dergelijke vormen later. De vraag rijst daarom wat 
er gebeurt als een dialect een dubbel werkwoordparadigma ontwikkelt, d.w.z. overgaat 
van type A naar type B, cf. (14). De overgang van taaltype A naar taaltype B is een over-
gang van een systeem met één verbaal paradigma + twee pronominale lexicalisaties (recht 
en invers) naar een systeem met twee verbale paradigma’s + een enkele pronominale 
lexicalisatie. Bij de overgang moet er dus een pronominale vorm verdwijnen en kan er een 
nieuwe werkwoordsvorm aangemaakt worden. Beschouw daartoe de structuren in (15).

(15) type A   →	  type B
 [

CP
 pron

1
 V [

IP   
         [

IP 
 pron V

1 

 [
CP

   X     V [
IP
 pron

2
 [..]  [

CP
   X    V

2
 [

IP
 pron [..]… 

13  In de 3de persoon enkelvoud is er in het Nederlands wel positionele pronomenuitspelling hij loopt/loopt-ie. Dit 

correleert met het feit dat de 3de persoon nooit positionele uitspelling in werkwoorden heeft en dus door een 

Den Besten-templaat beschreven wordt. 
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Deze structuren behoeven een uitspelling. Er zijn in de beschrijving vier posities: specCP,  
SpecIP, C° en I°. Laten we eerst de uitspellingregels voor type A talen aan een nader onder-
zoek onderwerpen. Type A talen hebben alleen uitspellingen nodig voor specCP, specIP, en 
C°. Er is geen uitspellingsregel voor I°. Die virtuele I° uitspelling hebben we gemarkeerd 
in (16) met een grijstint. In type B talen hebben we alleen uitspellingsregels voor specIP, 
C° en I°. Er is geen uitspelling van tweede persoonskenmerken nodig voor specCP. De 
uitspellingen hebben we weergegeven in (17). De niet bestaande uitspellingregel is weer 
gemarkeerd met een grijstint. 

(16) a pron
2sg

 → du
1
 / [

CP
 — [

C°
V]  (17) a pron

2sg
 → du

1
/[

CP
 —[

C°
V] 

 b V
2sg

     → verb
1
 / [

C°
—] [

IP
   b V

2sg
     → verb

1
 / [

C°
—] [

IP
 

 c pron
2sg

 → du
2
 /  V [

IP
 —   c pron

2sg
 → du

2
 /  V [

IP
 —

 d V
2sg

     → verb
2
 / 

I°
[—]    d V

2sg
     → verb

2
 / 

I°
[—] 

Het mag duidelijk zijn dat de configuratie [
CP 

du
1
 [

C°
 V] in type B talen eenvoudigweg niet 

geactiveerd wordt. Deze configuratie zal dus bij overgang van A naar B overbodig worden, 
vooropgesteld dat de taal bij die pronominale kenmerken een positiebepaalde uitspelling 
had. Uitspellingen van C° en specIP in (16bc) zouden in principe gewoon overgenomen 
kunnen worden in type B als (17bc) die identiek zijn aan (16bc). Als we er echter bij 
betrekken dat er ook een uitspelling voor V in I moet komen, verandert het beeld. 

Bij het uitwerken van de theorie laten we ons inspireren door wat er tegenwoordig 
dialectisch naast elkaar voorkomt. Als we ter hoogte van Limburg een lijn trekken van 
oost naar west komen we voor de verhouding V-pronomen de volgende vier regio’s tegen, 
Duitsland, Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg, Vlaams/Brabants, waarbij het Vlaams 
gesplitst is naar een oostelijke en een westelijke variant.

(18) regio 1 regio 2  regio 3  regio 4
 V du    →  V-dig   →  V-dze (gi)   → V de (gi)    (Oost-Vlaams + Brabants)
                          →  V je (gi)   (West-Vlaams)

Bij de overgang van regio 2 naar regio 3 verdwijnt het flectiemorfeem -s. Het lijkt er echter 
op dat dit gecompenseerd wordt door een sterke palatalisatie van de onset van het pro-
nomen. We willen daarom een conserverend gedrag van de fonologie aannemen en een 
innovatie van de structuur. Dit wordt in de formele grammatica vaak heranalyse genoemd. 
We krijgen dan het volgende beeld. Het enclisedomein /V+pron/ lijkt het domein van 
heranalyse te zijn waarbij een complex pronomen dig=[d+iX] geheranalyseerd wordt. Het 
pronominale deel /d-/ werd daarbij als nieuwe flectie geheranalyseerd en het functionele 
deel [-iX] (meer noordelijk /-ii/ of /-ij/) als nieuw pronomen. 

 (19) V     + INFL+ pron+FOC  →    V
inv

              pron
  |     |       |      |        |          |  
 leef +   s +   d     ig     leefde      ghi

Als we regio 1 in de beschouwing betrekken, dan blijkt dat het enclitische nominatief 
pronomen dich in regio 2 gelijk is aan het accusativische pronomen in regio 1. Dit wijst 
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erop dat het accusuatiefcasus-morfeem [iX] een andere status heeft gekregen, in sommige 
dialecten, bijv. Maasbrachts, als emfatisch element, d.w.z. [+FOC] (Ben Hermans, p.c.). 
Dit emfatisch element is vervolgens geheranalyseerd als een emfatisch pronomen. Daarbij 
zal het reeds bestaande meervoudige pronomen ghi ongetwijfeld behulpzaam zijn geweest. 
Merk op dat het pronomen ghi soms optioneel is. De structuur is daarmee die van een 
pro-droptaal. In pro-droptalen gaat de lexicalisatie van het pronomen gepaard met focus. 
Heranalyse treedt dus op onder behoud van alle fonologische en morfologische kenmer-
ken. Alleen de structuur verandert.

 Laten we dit scenario dat de geografie ons aanreikt eens op het uitspellingspatroon 
toepassen. In stadium 1 van het Germaans bestond er geen specifieke plaatsafhankelijke 
uitspelling. Alle posities hebben nog een eigen integriteit zonder contextgevoelige regels. 
Dit is weergegeven in (20a). 

(20) a specCP  C specIP  I    stadium 1
      |   |   |  |   
    du

1
  V

1
 du

1
  V

1

Door enclise en veranderingen die samenhangen met het ontstaan van V2 en het verschij-
nen van een plaatssubject ontstaat vervolgens een plaatsafhankelijke uitspelling van spe-
cIP. Dit is weergegeven in (20b) met een nieuw pronomen du

2
. De strikte V2-eigenschap 

is weergegeven met het tussen haakjes stellen van I. Deze positie is niet meer vatbaar voor 
uitspelling. We zullen wel aannemen dat het werkwoord in C door die positie heengaat 
vanwege het verbod op niet-locale verplaatsingen (de zgn. Head Movement Constraint, 
Travis 1984).          

(20) b specCP  C specIP  (I)    stadium 2
      |   |   |   |   (V2- Den Besten)
    du

1
  V

1
 du

2
  (V

1
)

Dit stadium resulteert uiteindelijk in de situatie in (20c) waarin specCP niet meer beschik-
baar is (behalve voor discourse operatoren), maar waarin de onderliggend beschikbare 
werkwoordelijke positie in I gelexicaliseerd kan worden. Om dit aan te geven hebben we 
specCP tussen haakjes gezet. Ook dit is een V2-stadium, maar veeleer zoals beschreven in 
Zwart (1993). Dergelijke taalvariëteiten laten, zoals betoogd, een dubbele uitspelling van 
V toe.

 
(20) c (specCP)  C specIP  I    stadium 3

      |   |   |  |   (V2- Zwart)
    (du

1
)  V

2
 du

2
  V

1

De vraag is nu hoe de overgang van (20b) met twee pronominale en één verbale plaatsaf-
hankelijke uitspelling naar (20c) met één pronominale uitspelling en twee verbale positie-
afhankelijke uitspellingen plaatsvindt. Het idee van heranalyse is dat één en dezelfde fono-
logische vorm twee analyses toelaat en dat er dus oppervlaktestructuren zijn die zowel 
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door de oudere grammatica als de nieuwe grammatica geïnterpreteerd kunnen worden. 
Heranalyse betekent verder dat individuele taalgebruikers tijdens de taalovergang met hun 
uitspellingsysteem beide grammatica’s aankunnen. Heranalyse betekent ten slotte dat er 
geen nieuwe ingrediënten in de oppervlakte ingebracht kunnen worden. In de moderne 
taalkunde worden verschillen tussen taalvariëteiten niet meer weergegeven via abstracte 
parameters, maar via de eigenschappen op de interfaces, met name de fonologische 
interface (uitspelling). Dit is de zgn. Minimalistische Hypothese. Het syntactische domein 
dat zowel overt is in het Den Besten-stadium als in het Zwart-stadium is het enclitische 
domein C+specIP. We zullen dus aannemen dat heranalyse verloopt via dit enclitische 
domein en wel via de focusafhankelijke uitspelling in dit domein. Beschouw (21). In (21a) 
is de uitspellingsstructuur weergegeven van het Den Besten-stadium. Er is een plaatsaf-
hankelijke uitspelling van het pronomen du: du

1
 resp. du

2
. We beschouwen de focusvari-

ant van du
2
, uitgespeld in het zuiden als dig. In (21b) wordt de analyse minimaal veran-

derd door het pronominale deel bij het werkwoord te trekken en het niet-pronominale 
deel als pronomen te heranalyseren. De referentiële index in het pronomen V+[-d

i
 [ich]] 

schuift dus van d- naar -ch-, en we krijgen [V [-d] [ich
i
]]. 

 
(21) a. specCP C specIP  (I)    stadium 2

      |  |   |  |   (V2-Den Besten)
    du

1
 V

1
 du

2 
+ (FOC) (V

1
)

     

             ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ε

 b. (specCP) C specIP   I    stadium 3
      |  |   |   |   (V2- Zwart)
    (du

1
) V

1
-du

2
  (FOC)  V

1

            
         V

2     
du

3
 (=gij)

Merk op dat taalgebruikers die heranalyse uitvoeren, zowel de structuur in (21a) als die 
in (21b) moeten kunnen analyseren. Dit betekent dat de uitspelling voor specCP-du

1
 niet 

gebruikt kan worden voor de uitspelling van specIP, bijv. specIP-du
1
 omdat dit het stadium 

in (21a) niet dekt.14 Dit is de situatie in de vier uitzonderingsdialecten in Twente, zoals 
het Oldenzaals, die in rechte contexten du uitspellen maar in inversie de jij-vorm. De 
richting van de asymmetrie bij de mengdialecten (du in rechte, jij in inversiecontexten en 
niet andersom) wordt rechtstreeks verklaard door de ontstaansbron van de jij-vorm, zoals 
weergegeven in (21). Een verdere consequentie van deze heranalyse via focus is dat het 
taalstadium door een pro-dropstadium heen gaat. Pro-drop is de eigenschap dat pronomi-
nale subjecten slechts een uitspelling krijgen als ze het kenmerk [+FOC] dragen, als in het 
Italiaanse patroon in (22). 

14 Ik dank Hans Broekhuis voor een discussie op dit punt.
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(22) a Andiamo
  ø loop.1mv
  ‘we lopen’
 b noi andiamo
  wij loop.1mv
  ‘WIJ lopen’

Dit lijkt inderdaad in met name Brabantse dialecten waargenomen te worden, zoals in (23).

(23)  leefde ø/ge/gij nog?     (De Vogelaer 2005:247, 271)
  ‘leef je/JIJ nog?’

Daarmee heeft de formele taalkunde, die ons het templaat verschafte van de linkerperi-
fierie van de zin, ons tevens een drievoudig verband verschaft, namelijk een correlatie 
tussen 1. het verdwijnen van du, 2. de vorm van de nieuwe pronomina gij/jij, en 3. de 
opkomst van inversieparadigma’s. Deze verklaring is een bevestiging en uitbreiding van 
de aloude theorie van Verdenius (1924, 1925), die stelde dat de noordelijke enkelvoudige 
jij-vormen gevormd zijn uit enclitische contexten (zie ook Van der Sijs 2004: 469-473). 
Verdenius’ verklaring is dus niet slechts toepasbaar op het noordelijke jij, maar evenzeer 
op het zuidelijke gij in enkelvoudig gebruik. Daarenboven verklaart de theorie de waarge-
nomen asymmetrie van mengdialecten, zoals het Oldenzaals, die zowel du- als jij-vormen 
hebben: du-vormen hebben dan een voorkeur voor de rechte contexten, de jij-vormen 
voor inversiecontexten. Tenslotte voorspelt de focustheorie dat de transitie van du naar jij/
gij door een pro-dropstadium heen kan gaan.

Evidentie voor een positiebepaalde uitspelling van de tweede persoon zien we in de 
opkomst van de zgn. enclitische vormen van de tweede persoon. In (24) zien we twee 
versies van de Utrechtse doopbelofte (voor een nadere bespreking, zie Postma 2010). 

(24) a Farsakis thu unaholdon? Farsaku.   (Doopbelofte 1)
  verzaak je de duivel? Die verzaak ik
 b Forsachistû diobolae? (Ö) ec forsacho diabolae. (Doopbelofte 2)
  verzaak je de duivel?  ik verzaak de duivel

In versie 1 zien we het gewone 2de-persoonspronomen thu. In het antwoord is te zien dat 
deze versie nog pro-drop toestond en het plaatssubject blijkbaar niet verplicht hoefde te 
lexicaliseren. Dat is de oude toestand van het Oudnederlands, hier stadium 1 genoemd. 
In versie 2 zien we een nieuwe enclitische vorm -tû van de tweede persoon en tevens het 
verplichte subject ec ‘ik’. Versie 2 van de doopbelofte realiseert dus naar het schijnt een 
type A taal zoals we die nu in het Fries, Limburgs en het Duits kennen: het werkwoord 
in C en het subject in specCP of in specIP. Het latere Oudnederlands was daarmee van het 
type A. Daarmee legt het opkomen van een positioneel subject (plaatssubject) en uniforme 
V2, zoals beschreven in Van der Horst het zaad voor het latere verval van du. Want we 
weten dat het huidige Nederlands een taal van het type B is. Welnu, bij overgang van type 
A-taal naar een type B-taal, verdwijnt de uitspellingsregel van (16a) verplicht uit de taal. 
Een type B taal sluit de plaatsing van gewone pronomina in specCP immers uit. Hiermee 
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is een verklaring voor het verdwijnen van du gegeven en begrijpen we de empirische cor-
relatie met het ontstaan van dubbele paradigma’s in het huidige Nederlands. 

• 5 Du-verval en het dat-spoor-effect

In de vorige paragrafen hebben we een correlatie onderzocht tussen het verval van het 
pronomen du en het ontstaan van dubbele werkwoordsparadigma’s. Verder hebben we 
gezien dat deze correlatie op natuurlijke wijze volgt uit de grammaticale theorie van 
de linkerperiferie van het Nederlands zoals ontwikkeld door Den Besten en Zwart. Het 
verval van du heeft te maken met de overgang van het ene taaltype in het andere, d.w.z. 
van het meervormig subject-templaat naar het meervormig werkwoord-templaat in 
contexten met het [2]-kenmerk in de zin van Postal. Het zou mooi zijn als dit inzicht 
ook licht zou kunnen werpen op de oorzaak van du-verval en op de oorzaak van de 
wisseling in templaat (in constructies met kenmerk [2]). In deze paragraaf zullen we 
onderzoeken welke formele eigenschap een taal dwingt om het Zwart-templaat te kie-
zen. Om een formeel-grammaticale theorie van du-verval te schetsen, zetten we eerst 
de ingrediënten ervan op een rij.

(25) Belangrijke ingrediënten voor een theorie van du-verval
 - subject-object asymmetrie in pronomenvervanging 
       (du wel, di/din niet, Aalberse 2009)
 - verschil tussen verbale I-flectie en C-flectie (ontstaan dubbele paradigma’s, par. 2)
 - persoonskenmerk [2] bij pronomenverval en dubbele werkwoordsflectie (par. 3)
 - verschil tussen het Zwart-Den Besten templaat (par. 4)

De vraag is nu hoe we bovenstaande vier ingrediënten een natuurlijke plaats in de theorie 
kunnen geven. 

5.1 De theorie van subject-object-asymmetrieën

Met name het eerste ingrediënt in (25) is theoretisch interessant. Er is immers in de 
generatieve traditie veel aandacht besteed aan de zgn. subject-object-asymmetrieën. Een 
van de belangrijkste bevindingen was dat er een dat-spoor-interactie bestaat (Chomsky & 
Lasnik 1977). WH-extractie uit een ingebedde zin is niet mogelijk vanuit subjectpositie, 
maar wel uit objectpositie, zoals geïllustreerd in (26ab). 

(26) a *Who do you think that  t        saw Mary subject-extractie
 b  Who do you think that Mary saw t  object-extractie
 c  Who do you think    -     t       saw Mary subject-extractie zonder that

Deze effecten werden aanvankelijk afgeleid uit het Empty Category Principle (ECP, 
Chomsky 1981), dat stelt dat lege categorieën voldoende geïdentificeerd moeten wor-
den. Omdat subjecten na een voegwoord niet geregeerd worden, zijn ze problematisch 
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bij extractie, aldus de oudere theorie. Binnen het minimalisme is deze onderzoekslijn op 
een zijspoor geraakt, omdat binnen een interface-theorie de ECP moeilijk een plaats kon 
krijgen. Recentelijk is die lijn van onderzoek weer opgepakt in een reeks artikelen van 
David Pesetsky en Esther Torrego (2001, 2004, 2009), afgekort P&T. Daarin worden de dat-
spoor-effecten verklaard door nominatief als een realisatie van tijd (een zgn. oninterpreta-
bel tijdskenmerk, uT) te zien, om zo de interactie te begrijpen met elementen in C (zoals 
voegwoorden); C bezit immers eveneens een tijdskenmerk (uT) en trekt daarom I aan. 
In het voetspoor van Koopman (1983) trekken P&T een parallel met dummy-do-insertie 
in I en verplaatsing naar C in hoofdzinnen. Ook hier observeren we een subject-object-
asymmetrie bij neutrale intonatie:

(27) a *Who did t see Mary  subject-extractie (I→C + subject→specCP)
 b Who did Mary see t  object-extractie   (I→C + object →specCP)

Door nu het voegwoord that in (26) te zien als een gezamenlijke uitspelling van I + C (er 
heeft dus I-naar-C plaatsgevonden in (26a) maar niet in (26c)), zijn P&T in staat om (26a) 
en (27a) een parallelle structuur te geven, zoals geïllustreerd in (28).

(28) a          *[CP Who did [IP who did  see Mary]]
 b *Who do you think    [CP who that [IP who that saw Mary]]

We kunnen daarom spreken van een C/I-spoor-schending. Zowel de aanwezigheid van do 
als de aanwezigheid van that zijn tekenen dat er I-naar-C heeft plaatsgevonden. Samen 
met een subjectspoor leidt dit tot ongrammaticaliteit. Op deze wijze kunnen zowel het 
voegwoord-spoor effect als het wel/niet verschijnen van do in nominatief-bevragingen 
toegeschreven worden aan een incompatibiliteit van V-verplaatsing van I-naar-C en con-
stituentverplaatsing specIP-naar-specCP, uitgedrukt door de regel in (29). 

(29) C/I-spoor schending naar Pesetsky & Torrego (2001)15

 De context {specIP-naar-specCP + I-naar-C } is ongrammaticaal  

Zonder het voegwoord, dus zonder realisatie van I-naar-C, wordt de zin met subjectextrac-
tie welgevormd als in (30).

(30) Who do you think - saw Mary

Het dat-spoor effect wordt ook in andere talen dan het Engels waargenomen, zoals in Ita-
liaans (Rizzi 1982) of het Nederlands (31), waar extractie vanuit specIP niet is toegestaan 
(31ac) maar wel vanuit een lagere positie (Koopman 1984), hetgeen blijkt uit de  aanwe-
zigheid van het plaatsonderwerp er (31bd), zowel in hoofd- als in bijzinnen.16, 17

15 De naam en formulering is van mij. Pesetsky & Torrego formuleren het verschijnsel in strikt formele termen.

16 Het effect treedt alleen aan de oppervlakte in relatief lege zinnen. Voor de reden, zie Bennis (1987).

17  Bovendien treedt het dat-spoor effect niet alleen vóór spell-out (d.w.z. in de syntaxis) ook ná spell-out op (in de 

logische vorm), zoals aangetoond in Kayne (1983) in zijn studie van meervoudige WH en meervoudige negatie.
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(31) a *Wie denk je dat t is gekomen   
 b  Wie denk je dat er is t gekomen
 c *Wie praat/trouwt t ?
 d  Wie praat/trouwt er  .. t ?

Deze inzichten verschaffen ons de mogelijkheid om de subject-object asymmetrieën bij het 
verdwijnen van du/di/din en het ontsaan van dubbele paradigma’s te koppelen aan I-naar 
C-verplaatsingen. 

5.2 Theoretische analyse van dubbele paradigma’s

Om in te zien hoe we de theorie kunnen gebruiken, is het goed terug te keren naar de 
syntaxis van dubbele werkwoordsvervoegingen, zoals in Dedemsvaarts wi speult/speule wi, 
waarin speult de zgn. I-flectie representeert, en speule de zgn. C-flexie. Nu blijkt dat ook bij 
zware focus op het subject, d.w.z. als we mogen aannemen dat er een CP wordt aange-
maakt en het subject naar specCP verplaatst wordt, de I-flectie (speult) opduikt en niet de 
C-flectie (speule), zoals te zien in (32).

(32) a wi speult/speule wi   je speelt/speel je
 b WI speult/*speule   JIJ speelt/*speel
  ‘WIJ spelen (en niet Piet)’  ‘JIJ speelt (en niet Piet)’
 

Het verschijnen van de I-flectie impliceert dat zelfs als het subject naar specCP verplaatst 
wordt onder focus, het werkwoord in de lagere I-positie blijft staan. De vraag is wat de 
verplaatsing van het werkwoord naar C in talen met dubbele paradigma’s verbiedt. In 
het Den Besten-templaat is van zo’n blokkade immers geen sprake. Beschouw daartoe de 
relevante configuraties in (33):

(33) a [
CP

 wi    C       [
IP 

wi speul-t [...     
        |
     [+foc]

 b *[
CP

 wi speul-e [
IP
 wi speul- [...  subject-extractie       (in B-talen)

        |
     [+foc]

 c [
CP

 XP speul-e [
IP
 wi speul- [...... XP..... nonsubject-extractie

Blijkbaar is werkwoordsverplaatsing naar C geblokkeerd als het subject naar specCP ver-
plaatst is, maar niet als een non-subject verplaatst is. Een vergelijkbare blokkade als bij 
voegwoord-spoor en do-support is geldig.

De blokkade om in rechte contexten met het subject in specCP ook het werkwoord 
naar C te verplaatsen, dwingt derhalve het Dedemsvaarts het werkwoord in I te laten in 
(33a). Het Dedemsvaarts en het Standaardnederlands hebben daarom zowel werkwoor-
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den in C als in I. P&T’s regel in (29) kan dus verantwoordelijk worden gehouden voor het 
ontstaan van dubbele paradigma’s. We concluderen dat de C/I-spoor-effecten die eerder 
zijn waargenomen bij WH-extractie ook opduiken bij dubbele paradigma’s, d.w.z. in con-
structies met het kenmerk [2].

(34) Parallellie [2] en [WH] in Zwart-talen
  Tweede-persoonsextractie is net als WH-extractie onderworpen aan het C/I-spoor  

effect

Belangrijk is nu dat T&P de generalisatie in (29) afleiden uit algemene principes van de 
grammatica. De beperking in (29) is dus niet slechts geldig voor Zwart-talen maar moet 
dat ook zijn ook voor Den Besten talen. Het zou te ver voeren om hun afleiding hier te 
bespreken, maar belangrijk is wel dat nominatief in specIP een belangrijke rol speelt. 
Als we dus de afwezigheid van de beperking in Den Besten-talen willen beschrijven, 
dan rest ons slechts de hypothese dat het subject in Den Besten-talen niet door specIP 
heen gaat en dus zijn nominatief niet in specIP krijgt maar in een lager domein.18 Deze 
mogelijkheid wordt meestal de VP-interne nominatief-optie genoemd. De theorie voor-
spelt dus dat de overgang van een A-taal naar een B-taal correleert met veranderingen 
in de toekenning van nominatiefnaamval. 

5.3 De theorie van du en zijn mededingers

We hebben nu voldoende theoretische bagage om het verval van du te schetsen in ter-
men van het extractie-gedrag van het [2]-kenmerk. Laten we eens aannemen dat elke 
zin met een tweede persoon de hoorder modificeert, een relatieve zin bij een abstract 
tweede persoonshoofd als het ware.19 Het hoofd van zulke zinnen, d.w.z. C, zal dus 
een interpretabel [2]-kenmerk hebben. Dit [2]-kenmerk is echter nog niet gevalideerd 
(waarschijnlijk in de vorm van verwerving van een referentiële index). Die validatie 
gaat via kenmerk-deling met een tweede persoonspronomen elders in de zin. C moet 
dus in relatie treden met een [2]-pronomen. Dat kan op twee manieren: verplaatsing 
van het pronomen onder adjunctie aan C of werking op afstand (zgn. Agree). Binnen 
het minimalisme worden deze twee strategieën geformaliseerd met behulp van het zgn. 
±EPP-eigenschap.20 Als een kenmerk de +EPP eigenschap heeft, is er verplaatsing, als 
een kenmerk de -EPP eigenschap heeft, is er werking op afstand. We zullen nu aanne-

18  Elke andere strategie die nominatief in specIP omzeilt, voldoet in principe, zoals de mogelijkheid is dat er 

geen nominatief wordt toegekend, bijv. via een incorporatieproces. Te denken valt aan de zgn. undermerge aan 

C waardoor C een nieuw complement krijgt (Pesetsky 2009). De schijnbare accusatiefvorm -tich zou hierop 

kunnen wijzen.

19  Een vergelijkbare hypothese is te vinden in Bennis (2006). Bennis neemt een [2]-kenmerk in C aan in 

imperatieven ter identificatie van lege subjecten: [+Force]→[2] in C. Nadere bestudering van het voorstel laat 

echter zien dat Bennis eigenlijk [+Force]→[2] in C met eigenschap [-EPP] aanneemt. Dit laat [2] toe voor zinnen 

in het algemeen (met +EPP als default waarde).

20  EPP stond in de pre-minimalistische theorie voor Extended Projection Principle, dat stelde dat elke zin een 

structureel subject moest hebben (naast posities die afgedwongen door het werkwoord). In de huidige theorie 

is het een abstract kenmerk dat het extractie-gedrag beregelt.
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men dat het verschil tussen de du-reeks en de jij-reeks een verschil in EPP-eigenschappen 
van het kenmerk [2] is.21

zuivere [2] pronomina +EPP -EPP

Fries/Limburgs/vroeg Middelnederlands (13de) du/di/din -u/-e/-ich/…

Oldenzaals/vroeg modern Nederlands (16de) du/di/din jij/gij/jou/jouw/uw

Modern Nederlands - jij/gij/jou/jouw/uw

Tabel 5.

In bovenstaand schema wordt de dubbele uitspelling van subjectpronomina in Den Besten 
talen uitgedrukt doormiddel van het +EPP resp. -EPP kenmerk. De enkele uitspelling van 
pronomina in Zwart-talen wordt uitgedrukt door het enkele -EPP kenmerk. Aan de hand 
van bovenstaande classificatie loop ik hieronder de relevante gevallen langs om te laten zien 
hoe de EPP-karakterisering alle in dit artikel genoemde feiten beschrijft. Merk op dat de feiten 
uit paragraaf 3 zitten ingebouwd in de theorie. De feiten uit paragraaf 2 en 4 worden afgeleid.

• du rinst
A-talen: du verwerft nominatief VP-intern en gaat naar specCP en zal daar [+2] valideren 
zonder in specIP te hoeven landen. Geen C/I-spoor effect treedt op, dus ok. 
B-talen: du moet door specIP gaan voor nominatief en moet vervolgens door naar specCP 
voor [2]-checking. Dit veroorzaakt een C/I-spoor schending, dus *. Dit is het mechanisme 
dat du de das om doet.

• *rinst du
du staat in specIP maar moet na spellout nog naar specCP om [+2] te valideren want het 
heeft +EPP. Er ontstaat een C/I-spoor-effect, dus *.22

• rinst -u
-u staat in specIP maar heeft een -EPP kenmerk. C checkt [+2] via Agree. Geen C/I-spoor-
schending. De tegenstelling met de vorige geval dwingt het ontstaan af van positionele 
pronomen-uitspelling in Den Besten-talen. 23

• ik seach di (‘ik zag jou’)
di staat in object-positie en moet nog (na spellout) naar CP om [+2] te valideren. Geen C/I-

21 In de theorie van Chomsky is het EPP-kenmerk een eigenschap van de aantrekkende probe. Bovendien wordt 

bij feature-checking oninterpreteerbare kenmerken gewist. In T&P (2004) is checking het delen van kenmerken 

(“feature sharing”). In voorstellen met feature sharing kan het EPP kenmerk in principe zowel op de probe als de goal 

zitten. 

22 Voor de verplichte versmelting van V-st+du>V-st-u, zie Hoekstra (1994), De Haan (1997: 61).

23 Het lijkt erop dat dit +EPP kenmerk gecodeerd werd in het d-morfeem, terwijl het tweede persoonskenmerk 

vocalisch werd uitgedrukt met -u/-i, dus du=d+u. De onmogelijkheid tot extractie vaunit specIP (vanwege het 

C-spoor effect) hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit d-morfeem reeds in het Den Besten-stadium tot verbale 

flectie is geheranaliseerd, dit is de overgang van -s > -st. 
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spoor-effect, omdat di uit objectspositie vertrekt; dus ok; di kan dus in principe behouden 
blijven na het verlies van VP-interne nominatief. Dit is de door Aalberse geobserveerde 
subject-object-asymmetrie.

• loop jij
jij staat in specIP en heeft een -EPP kenmerk. Het zal zijn [+2]-kenmerk checken via 
Agree. Het werkwoord kan naar C zonder een C/I-spoor effect te veroorzaken, dus ok.

• jij loopt
jij staat in specIP en heeft een -EPP kenmerk. C zal zijn [+2]-kenmerk checken via Agree. 
Geen C/I-spoor-schending, dus ok. Het enige verschil met de vorige is de positie van het 
werkwoord, maar dit heeft geen invloed op de [+2]-checking door C. jij zou eventueel 
naar specCP kunnen, maar het werkwoord blijft in I (zie volgende geval).

• JIJ loopt
Het gefocusseerde jij staat in specCP, maar is vertrokken uit specIP vanwege nominatief. 
In specIP zal ook al het [2] kenmerk gecheckt zijn tegen C onder Agree. jij is niet naar 
specCP verplaatst vanwege het EPP kenmerk op [2], maar vanwege focus. Het werkwoord 
kan nu niet naar C want anders zou een C/I-spoor-schending ontstaan. Het finiete werk-
woord blijft in I, vandaar loopt. JIJ loop, dus met C-flectie, is onwelgevormd vanwege een 
C/I-spoor-schending, bij I naar C.

Het verlies van du kan dus beschreven worden als een verlies van het +EPP-kenmerk op 
pronomina met kenmerk [2]: alleen -EPP blijft over. De oorzaak van deze omslag [+EPP]>
[-EPP] is het verlies van VP-interne nominatief. Een taal met nominatief in specIP in com-
binatie met [+EPP] op [2] laat immers geen subjectspronomina van de tweede persoon 
meer toe omdat dit altijd tot een C/I-spoor-schending leidt: alle [2]-subjecten zouden tot 
de ongrammaticale *rinst du-configuratie leiden, zoals hierboven besproken. Verder laat 
tabel 5 op elegante wijze zien dat de nieuwe jij/gij enkelvoudspronomina een natuurlijke 
klasse vormen met de enclitische vormen -ou/-e/-ich en daar dus uit ontstaan (kunnen) 
zijn. Gezien de enclitische aard van deze pronomina in het Den Besten-stadium, zal deze 
overgang in enclise hebben plaatsgevonden. Tenslotte volgt de relatie met het finite werk-
woord in de C en de I positie: het werkwoord kan altijd naar C, behalve als het subject 
nominatief krijgt in specIP (Zwart-talen). Dan treedt een C/I-spoor-schending via kenmerk 
[2]-extractie op, dus bij 2 enk, 2 mv en 1 mv. Het werkwoord blijft dus in I voor de prono-
mina 2sg, 2 pl, en 1mv, en zal een separate uitspelling kunnen krijgen. Deze gekoppelde 
veranderingen worden beschreven met de pijl tussen de twee blanke vakjes in tabel 2, hier 
herhaald als tabel 6. 

Totaal +du -du

+dubbel paradigma 17 396

-dubbel paradigma 121 53
 

Tabel 6. Correlatiediagram van verlies van du en het hebben van een dubbel presensparadigma
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De theorie zegt ook iets over wat we de uitzonderingsdialecten hebben genoemd, weer-
gegeven door de gearceerde vakjes. Beschouw eerst de uitzonderingen in de –d u-kolom. 
Deze zouden allemaal het werkwoord zowel in C als in I moeten hebben, met mogelijk 
verschillende uitspellingen. Niets in de theorie dwingt echter een onderscheiden uitspel-
ling in I en C af; de theorie staat het toe. We verwachten daarom dat verschillende dialec-
ten verschillende opties kunnen kiezen. Sommige hebben een dubbel paradigma in 2 enk, 
andere in 1 mv, sommige in beide etc. Sommige hebben toevallig geen enkele dubbele 
uitspelling of hebben die net verloren om fonologische redenen.24 De ‘uitzonderingen’ 
van type 2 (kaart 5) behoren daartoe, 53 in getal. Deze dialecten zijn strikt genomen geen 
uitzonderingen.25 Beschouw vervolgens de andere uitzonderingen in het gearceerde vakje 
linksboven, 17 in getal. Dit zijn de dialecten van type 1 (kaart 4). Ook dit zijn strikt geno-
men geen uitzonderingen: deze dialecten, zoals het Oldenzaals, hebben een structurele 
status gekregen omdat ze het reanalyse-stadium representeren met een dubbele reeks 
[2]-pronomina.

• 6 evaluatie en conclusies

In het voorgaande hebben we het verdwijnen van het tweede persoonspronomen du in 
de geschiedenis van het (Middel-)Nederlands verbonden aan het ontstaan van een dubbel 
paradigma. Daarbij scharen we ons bij de onderzoekers die het verdwijnen niet zo zeer 
koppelen aan sociologische factoren, maar het veeleer als een taalintern verschijnsel zien, 
meer specifiek als een gevolg van de structurele relaties van de inflectie. Het geeft legiti-
matie aan de beschrijving van Ampzingh (1649), waar hij het verzet tegen du wijt aan het 
‘gevolg’, d.w.z. de concordantie: “Het afgeslete en uytgediende du wil ik gaerne buyten het 
gebruyk laten blijven / om de hardigheyd des gevolgs wille (cursivering GJP) / die het in de 
by-gevoegde werk-woorden verooirsaekt: uytgenomen dat wy het sonder gemelde byge-
voegde werk-woorden met eenige naem-woorden in ‘t quade genomen zomwijlen loffe-
lijk gebruyken konden; als du bengel / du boos-wicht / du verrader / du verleyder / etc.”. 
Ampzingh schrijft het langer voorkomen van du in nominale contexten dus niet toe aan 
het scheldwoordkarakter van de vorm du, maar aan de afwezigheid van concordantie-con-
text du

i
+V

i
. Eerder komt ook De Hubert (1624) tot een gelijke morfosyntactische oorzaak, 

nl. dat du “om de hardigheyd des gevolgs uyt de Nederduijtze tale t’eenemaal uijtgeroeid” is. 
Zowel onze analyse als ook die Van Berteloot en van Aalberse staan in deze Hubertiaanse 
traditie van taalinterne verklaring via de ‘moeizaamheid van de concordantie’ en niet de 
‘moeizaamheid van het pronomen’. 26

24  Buitenrust Hettema (1891) rapporteert dubbele vormen met jullie in de negentiende eeuw, zoal jullie loopt/lopen 

jullie. 

25  We weerstaan de verleiding om het voorkomen van deze dialect-groep, t.w 53/(396+53) =11%, kwantitatief te 

schatten door dit percentage te zien als een multiplicatieve kans (½ . ½ . ½ = 1/8 =12%) voor een Zwart-taal om 

noch een uitspelling te hebben voor 2enk, noch voor 2mv, noch voor 1mv. Wat zo’n “schatting” wel illustreert, 

is de structurele status van deze cel in tabel 6.

26  Vondel schrijft: du kloecker geest. Het scheldkarakter lijkt niet de bepalende factor maar afwezigheid van verbale 

flectie. Mogelijk zijn contexten van het type “2.enk+nomen” in meerderheid pejoratief. 
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Onze analyse verschilt echter van de analyse van Aalberse doordat het verval niet als 
een paradigmatisch verschijnsel beschreven wordt, maar als een syntagmatisch verschijn-
sel (C en I locatie van het finiete werkwoord) met vormelijke gevolgen. Het zijn ook niet 
de veronderstelde ‘vereenvoudigingen’ in de paradigma’s die du de das om doen, maar 
het juist meer complex worden van de syntactische structuur. Dit is te meer aantrekke-
lijk omdat er gerede twijfel bestaat aan de taalkundige realiteit van paradigma’s (Halle & 
Marantz 1993, Williams 1994, Bobaljik 2008, Bennis 2010). Evenzeer verschilt onze ana-
lyse van die van Berteloot: we denken dat niet het uniformeren van de 2de persoonsflectie 
van -s/-t/-st tot een uniform -st het pronomen du de das om gedaan heeft, maar veeleer het 
splitsen van een enkele flectie in twee vormen. Toch werpt Berteloots hypothese licht op de 
ontwikkeling. Het is immers mogelijk dat de ontwikkeling tot een A-dialect, d.i. een dialect 
met een uniforme werkwoordelijke positie C (het zgn. V2-effect), achter de uniformering 
van de tweede persoonsflectie tot -st zit. Daarmee is deze uniformering en de bijbehorende 
V2 niet zelf de oorzaak voor het verdwijnen van du, maar is zij wel conditioneel geweest 
voor het verdwijnen van du bij de latere overgang van een A- naar een B-dialect.  

Ten slotte zijn we erin geslaagd een formeel-minimalistische beschrijving te geven die 
zowel alle dialectologische data dekt als de diachone overgang beschrijft. Er blijkt een 
blokkade te bestaan, parallel aan het welbekende dat-spoor-effect, die een taal dwingt om 
in rechte contexten het finiete werkwoord in I te laten. We hebben dit gegeneraliseerde 
effect de C/I-spoor-schending genoemd. De C/I-spoor-schending staat dus aan de wieg van 
het ontstaan van dubbele paradigma’s. De C/I-spoor-schending staat ook aan de wieg van 
het verdwijnen van du. Talen met du gebruiken de VP-interne toekenning als strategie om 
de C/I-spoor-schending te omzeilen. 
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