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Joep Kruijsen

Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands (•J
Deze voordracht heeft een tweeledig doel: op de eerste plaats een feestelijke
herdenking van André Stevens en daarnaast een hernieuwde rapportage van eigen
onderzoek aan de taalgrens (Kruijsen 1995) waarover ik voor deze vereniging al
eens, gaandeweg het onderzoek, een en ander heb uiteengezet, maar nog nooit als
een afgerond geheel. Bovendien heb ik me in dit afgelopen jaar nog eens opnieuw
over enige aspecten van het leenwoordenonderzoek gebogen, waarover ik u graag
verslag wil doen.

André Stevens

Ik bewaar een levendige en dierbare herinnering aan de persoon van André Stevens,
overgehouden van tijdens mijn regelmatige bezoeken van eind jaren 90 in de
Keverstraat in Tongeren, in de kleine ruimte van zijn werkkamer, met heel weinig
plaats tussen de boekenkasten. André heeft me met veelfgeduld en toewijding in de
Limburgse dialecten in het algemeen en in die van Haspengouw in het bijzonder
ingewijd . Ik was nog maar amper ingelijfd bij de redactie van het Woordenboek van
de Limburgse Dialecten, of ik kon al bij deze nestor aankloppen, temeer daar toen al
mijn bijzondere belangstelling uitging naar Haspengouw en naar de invloed van het
Waals en het Luiks op de Zuid-Limburgse dialecten. Toen ik iets later de eerste
concrete plannen maakte om daadwerkelijk het veld in te gaan om te enquêteren,
heeft hij me op zegspersonen gewezen en op de valkuilen die ik diende te vermijden.
Vooral ook heeft hij me de weg naar José Cajot gewezen, die de enquêtes voor zijn
proefschrift (Cajot 1989), nog niet zo lang daarvoor, en ook op de fiets, had voltooid.
Ik bewaar bovenal een bijzondere herinnering aan André's werk, aan de invloed van
zijn artikelen over de indeling en de klankleer van de Haspengouwse dialecten
(Stevens 1951 en 1952) die me in al mijn jaren bij het WLD vergezelden. Én aan zijn
Woordenboek (Stevens 1986), dat ik vaak tot op de letter heb uitgepluisd voor m'n
studie van de Romaanse elementen in Zuid-Limburg. Hoewel, ik kom daar straks nog
op terug, juist voor één aspect aan de Haspengouwse dialecten, het woordaccent,
het Tongers zich uitermate tegendraads gedroeg.
Ik bedank niet voor niets André, als eerste na mijn promotoren, in het voorwoord van
m'n proefschrift voor zijn niet aflatende hulp bij dat onderzoek.
Ik prijs me gelukkig dat juist hij me, tegelijk met Jan Gaassens die ook onvermoeibaar over m'n schouder meekeek toen ik me aan de lexicografie zette, de weg wijs
maakte in het Limburgse donkere bos. Zonder anderen tekort te doen is André, in de
tijd uitgemeten, een indrukwekkende brug tussen die twee andere Zuid-Limburgse

<·> Voordracht op het 39ste VLDN-eongres in Tongeren, 23 november 2013. Ik dank de deelnemers
aan de discussie na afloop van de lezing voor hun waardevolle opmerkingen die ik waar mogelijk in de
tekst heb verwerkt.
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giganten in de dialectologie: Grootaars in de eerste helft en Goossens in de tweede
helft van de 20ste eeuw.
Jan Goossens heeft in de Mededelingen van de VLDN een portret van André
Stevens geschetst, als de buitengewoon bescheiden en hulpvaardig geleerde, die
zich als het ware voor zijn kennis, hoe adembenemend ook, verontschuldigde. "Hij
weet nog heel veel meer dan hij heeft geschreven", schrijft Goossens in 1978.

Mijn aandacht voor het Romaans in Zuidelijk Limburg werd gewekt door de
Leenwoorden uit de Latinitas van Weijnen (1967) dat ik in 1975 opnieuw had uitgegeven en dat toen van een register was voorzien. De twee artikelen van Goossens,
uit 1969 en 1971 over de Limburgia Romana, en later dat over de nominale ellipsen
in leenwoorden uit 1989, zetten me aan tot verdergaand onderzoek. Intussen liet ik
me inspireren door studies in algemenere zin van Einar Haugen (1950) over
ontleningsmechanismen, van Appel en Muysken (1987) over taalcontact en
tweetaligheid , van Frans van Coetsem (1988) over de fonologie van ontleningen; Van
Coetsem die in sommige opzichten wel wat op André lijkt: een relatief korte lijst van
publicaties, maar samengebald , verdicht, uiterst waardevol , vol inzicht en begrip.

Geografische patronen in taalcontact
Ontleningen in een taalcontactsituatie

In het Jaarboek 2013 van onze Vereniging bevindt zich een buitengewoon
interessante bijdrage van Patriek Slechten over Franse woorden in het dialect van
Bilzen . Ik voeg mij graag in zijn gezelschap en daarmee meteen in de actuele
discussie over de stand van de wetenschap, zoals die tot op vandaag wordt gevoerd
in de Nederlandse pers, 1 waar door enkele coryfeeën bezorgdheid wordt uitgesproken over perverse prikkels in de wetenschap, over publicatiedwang en de almacht
van de A-tijdschriften. Er wordt ook een lans gebroken voor herhalend en uitbreidend
onderzoek, niet alleen om vierkant bedrog à la Diederik Stapel te voorkomen, maar
ook om de druk van de ketel te halen tot steeds spectaculairder wetenschap. Op dit
gezelschap doel ik hier. Zoals ik indertijd in de voetsporen van José Cajot (1989) trad
en voortging op het pad dat hij had uitgezet langs de oostelijke taalgrens, zo treedt
Patriek in mijn sporen .
De aanleiding tot mijn onderzoek van zo'n 20 jaar geleden bevindt zich op het
snijvlak van verschillende wegen . Sturend zijn zeker een latente francofilie, of tenminste de voorliefde voor en m'n studie van de Franse taal , geweest, en een van
huis uit meegekregen betrokkenheid op België; ik bracht mijn lagere schooltijd vlak
bij de staatsgrens door en we fietsten die regelmatig over. Onmiskenbaar ben ik ook
in deze richting gestuurd tijdens mijn lange werkzame tijd onder het leermeesterschap van Toon Weijnen die me vertrouwd maakte met de dialectologie in het
algemeen en de interlinguale dialectologie in de Atlas Linguarum Europae in het
bijzonder. Een van de hoofddoelen van de atlas was de beschrijving van de verspreiding van leenwoorden, als de weerslag van cultuurbewegingen in Europa.
Leenwoorden en migraties van andere taalkundige elementen ontstonden zodra het
evenwicht in culturen werd verstoord. En in de taalgeografie kwamen die
veranderende verhoudingen tot uitdrukking.
Toen ik daarna op het Meertens Instituut terechtkwam , werd me als werkterrein
tweetaligheid en talen-in-contact aangewezen, als een logische combinatie van mijn
eerder werk en ik kon me dat jaar met de problematiek van de Germaans-Romaanse
taalgrens vertrouwd maken. En natuurlijk was daar ook de lexicografische leerschool
bij het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Daar maakte ik niet alleen met het
Limburgs in het algemeen kennis, maar ook met de taalsituatie in Tongeren en
Haspengouw. Daar, in het uiterste zuiden kwam al snel het zwaartepunt van mijn
belangstelling te liggen. En die kennismaking was vruchtbaar, het was als het ware
een focus die in een vruchtbaar akker viel.
1

Zie bij voorbeeld De Groene Amsterdammer van 30.10.2013 en 6.11 .2013; De Volkskrant van de
maand november 2013 over Frank Miedema en Science in Transition.
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Kleine fenomenologie van de ontlening

Leenwoorden zijn te beschouwen als verschijnselen van externe taalverandering, ze
worden overgenomen van de ene taal in de andere onder invloed van contacten met
sprekers van een andere taalgemeenschap (Koefoed 1978: 19). In dat overname- en
veranderingsproces zijn verschillende stadia te onderscheiden . Er zijn ingeburgerde
leenwoorden die geheel zijn opgegaan in de overnemende taal en onherkenbaar zijn
geworden als vreemd woord , bijvoorbeeld soep, straat, schouw, pruik, krant, allemaal
oorspronkelijk Romaans of Frans en helemaal eigen geworden. Dan zijn er woorden
die nog wel herkenbaar vreemd zijn, maar toch aangepast, en die zich fonologisch en
morfologisch voegen aan de ontvangende taal, zoals paraplu, portemonnee of
punaise. Er is ook een groep die alleen in België is ingeburgerd, maar in het noorden
onbekend is, zoals sacoche, vijs, nonkel of videeke. Daarnaast zijn er woorden die
zich aan het inburgeren zijn, vaak is er dan spellingsonzekerheid over de werkwoordvervoeging zoals bij de recente Engelse leenwoorden racen, gamen, downloaden of
mailen. De woorden die wij hier op het oog hebben, lijken op deze laatste groep, het
zijn de niet-ingeburgerde of zich aan het inburgeren woorden aan de taalgrens,
waarvoor ook doorgaans nog eigen, dat wil zeggen niet-leenwoorden als equivalent
voorhanden zijn; het zijn nog vreemde woorden, in dynamische competitie met
lexicale elementen uit het eigen systeem: annonce naast advertentie, cachepoussière naast stofjas, garde-boue naast spatbord. Cajot geeft honderden
voorbeelden; Stevens wel duizenden .
Woorden en elementen van de andere taal worden overgenomen omdàt de sprekers
van de doeltaal enig belang of voordeel veronderstellen in het overnemen van die
elementen, een cultureel of een economisch belang, of uit behoefte aan onderscheid
en aan vernieuwing of originaliteit, langs de bekende lijnen van innovatie in de taal.
Men zoekt aansluiting bij de sprekers van de brontaal, wil zich verstaanbaar maken,
gehoord worden , in contact treden . Psychologische mechanismen als accommodatie,
het zich aanpassen aan de sprekers van de andere taal , spelen hierbij een rol
(Knops 1987, Boves 1992). De overnamemechanismen op het individuele vlak en op
het niveau van de taalgemeenschap, hoe klein ook, zijn vergelijkbaar: tweetaligheid
en "tweeculturigheid", om het zo maar te noemen (biculturalism zegt Fishman 1989),
zijn vergelijkbare processen. 2 Accommodatie is een vorm van gedrag dat zich uit in
het veranderen van eigen (taal)elementen zodat de verschillen met de gesprekspartner, een individu of een groep, afnemen, of toenemen , naargelang men een
2

Vergelijk de titel van het vijfde hoofdstuk van Fishman 1989: "Bilingualism and Biculturalism as
lndividual and Societal Phenomena".
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bepaalde uitkomst wenst convergentie of divergentie. Ervan uitgaande dat een
individu steeds zoekt naar strategieën waardoor hijzelf en ook de groep waartoe hij
behoort, de taalgemeenschap, het best tot ontplooiing komt of zo positief mogelijk
beoordeeld wordt, wordt het bestaan van "iets als een algemene tendens tot
convergentie" (Boves en Knaps 1989: 83) aangenomen.

wat me ertoe heeft gebracht juist deze regio te kiezen als onderzoeksterrein, en wat
de voornaamste uitkomsten van dat onderzoek waren.

In dit soort beschouwingen gaat het niet primair om de 'eindproducten' van taalverandering, om ingeburgerde ontleningen, zoals we die in onze taalkaarten terugvinden, maar om het proces zelf van de inburgering. De belangstelling gaat uit naar
het verschijnen van een nieuw element dat vreemd is aan het heersende taaleigen
en naar de mogelijke redenen van het verschijnen. We trappen zo'n proces als het
ware op de staart als we vlak aan de taalgrens, laten we zeggen in Vorsen, in een
vragenlijst van het WLD onverwacht op een tot dan toe onbekend Frans of Waals
woord stuiten. Waarom zou dat vreemde woord zo in de plaatselijke taalgemeenschap opduiken? Een nieuw woord ontstaat, wordt door andere sprekers
overgenomen, een nieuwe betekenis wordt herkend en zinvol bevonden, wordt
nagebootst en raakt bekend in de gemeenschap en zet zich in de doeltaal vast om
zich verder te verspreiden, zich geografisch uit te breiden. Dit is de klassieke manier
waarop een taal elementen en woorden van een andere taal ontleent.

Daartoe op het spoor gezet door studies van vooral Jan Gaassens met kaartbeelden
aan de taalgrens, zoals in Oostelijk Limburgs Haspengouw woordgeografisch
bekeken (1984), en over nominale ellipsen (1989}, maar ook gevoed door dagelijks
werken met het materiaal voor het WLD, waren tientallen Romaanse leenwoorden
opgevallen in steeds terugkerende taalgeografische patronen : hoe dichter bij de
taalgrens, hoe groter het aantal en hoe compacter het verspreidingsgebied. Ik heb
daarvan verslag gedaan in een eerste artikel in Taal en Tongval uit 1990, toon nu vijf
voorbeelden van dergelijke patronen en zie hier af van de hapax legomena en de
zeer kleine verspreidingen (Kruijsen 1990: 15-21 ).

Beide achtergronden, attitudes zo men wil, van convergentie en van divergentie, ten
opzichte van de brontaal, doen zich in ons onderzoek voor. Gedurende de lange
taalstrijdperiode in België, waarin de emancipatie van de Vlamingen en hun taal
geprononceerd in de belangstelling stond, was divergentie ten opzichte van de overheersende Franstaligen de meest gepropageerde attitude. Deze instelling was dan
ook vaak van bovenaf, als taalpolitiek, opgelegd; divergentie is een bewuster proces
dan de tegenpool, convergentie. Daarnaast echter veronderstellen we in het huidige
onderzoek een ononderbroken, zij het weinig opzienbarende vorm van convergentie,
en wel direct aan de taalgrens, waar, zeker vóór de staatshervormingen van rond
1962, de Haspengouwers aan beide zijden van de taalgrens een hechte gemeenschap vormden, economisch en cultureel. Het verschil in idiomen is natuurlijk een
onderscheid van de eerste orde, maar tegelijkertijd was er in die woon- en
werkgemeenschap ook voornamelijk zeer grote gezamenlijkheid. Politiek is de grens
recent, maar sociaal-economisch of etnografisch is er nauwelijks sprake van een
grens. Contacten zijn er vrijwel dagelijks, tenminste tot een generatie geleden.
Leenwoorden komen door het filter van de taalgrens heen, als een vorm van diffusie,
van eenzijdige osmose, "exosmosis" noemen natuurkundigen dit verschijnsel van
selectieve doordringing door een membraan. De taalgrens fungeert dan als een
dergelijk membraan: elementen raken los van hun oorspronkelijke omgeving en
context en beginnen een eigen bestaan.
Wat is dat proces van losweken uit het ene en inburgeren in het andere systeem?
Kunnen we sporen daarvan herkennen en duiden?
Nog zeer onlangs heb ik me opnieuw met de problematiek van leenwoorden in het
algemeen en met de situatie aan de taalgrens in Haspengouw beziggehouden in een
artikel dat ik samen met mijn copromotoren van destijds, Roeland van Hout en
Marinel Gerritsen heb geschreven en dat dan ook als titel Exosmosis heeft meegekregen. Ik kom daar aan het einde van mijn voordracht nog op terug, maar wil nu
eerst goedmaken wat ik indertijd heb nagelaten: voor deze vereniging uiteenzetten
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Kaartbeelden

• slagkar, stortkar (figuur 1; WLD 1.13, 3, naar Gaassens 1984, 36 en Warnant
1949: 31; Kruijsen 1990: 42); op de kaart zien we in het oostelijk Haspengouws
klitsji naadloos het Luiks elitehet doorlopen naar het noorden. Glitchef is een
afleiding van het Duitse Klinke 'hefboom'. Vergelijk ook de bekende kaart van Van
Ginneken over perdre/paard waarin de anlaut-isoglosse pje- haaks de taalgrens
overschrijdt, zie ook Weijnen 1966: 421.

Figuur 1

Figuur2

• voorschaar van de ploeg (figuur 2; WLD 1.01, 51 zonder kaart, en naar Warnant
1949: 67; Kruijsen 1990: 42); hetzelfde type kaartbeeld als dat van de slagkar:
Oost-Haspengouws pèlé sluit aan bij Oost-Luiks pèleû. Waals pèleû
correspondeert met Frans peloir 'schiller', dat de werking van de voorschaar
treffend weergeeft. Opvallend is nu dat we in een vijftal plaatsen, direct grenzend
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aan het pè/é-gebied de leenvertaling schiller, getypeerd als scheller in het WLD ,
tegenkomen voor de voorschaar van de ploeg. Ook leenvertalingen wijzen op
directe invloed van de brontaal.

K A ART 10
1!Xi'SNDA

Engraü clmmque
in [ .imbu•·g

K/IART i i
r,

Artisrc -.. itériM irc

in Lim burg

(

..
LEOENDA

• koewachter (figuur 3; WLD 1.06, 24;
Kruijsen 1990: 43); in het meer westelijke Haspengouw vinden we een taalgrens overschrijdend kaartbeeld in de
benamingen van koeherder, koewachter.
Waals vatchÎ, afgeleid van Waals vatche
'koe' (Haust 1933: 686) zet zich in een
compact gebied boven de taalgrens
door. Opmerkelijk is het lexeem koeter in
dezelfde kaart. Het lijkt te zijn gevormd
naar analogie van vatcM, ook afgeleid
van koe.
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Figuur 3

kunstmest (figuur 4; WLD 1.01, 33 zonder kaart, en naar Gaassens 1989;
Kruijsen 1990: 44 ); In de twee volgende
kaartbeelden komt een verschijnsel naar voren waarop Gaassens (1989) in het
breder verband van geheel Nederlandstalig België wijst, nl. de splitsing van Franse
syntagmen zodra deze over de taalgrens komen. Gaassens spreekt over nominale
ellipsen, waarbij adjectieven (of attributieve bepalingen) de status van substantieven krijgen in woordgroepen als agent de police en garde champêtre; de woordgroep wordt, eenmaal ontleend in een Nederlandse omgeving, gesplitst in twee
lexemen die elk een eigen geografische verspreiding krijgen : garde naast
sjampetter, en agent naast polis. In het Haspengouws doet een dergelijk verschijnsel zich ook voor in de kaarten kunstmest en veearts. Het volle, Franse syntagme
engrais chimique komt éénmaal, juist op de taalgrens in Harpmaal voor. Het
determinatum engrais, wordt in verschillende realisaties, in een compact gebied
tegen de taalgrens aan genoteerd en het determinans chimique (semiek), dat op
een grotere semantische afstand wijst, verderop in de Kempen.

• veearts (figuur 5; WLD 1.11 , 149, naar Gaassens 1989; Kruijsen 1990: 44); op
dezelfde wijze wordt het volle Franse syntagma artiste vétérinaire, Waals artisse
(Haust 1933: 38), gesplitst in artis, artist in het aan het Luiks aansluitende gebied,
en veterinair in de Kempen en het Maasland.
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Figuur4

Figuur5

Terugkerende vaste taalgeografische patronen in het taalcontact vallen dan op; ze
zijn in de titel van mijn proefschrift terecht gekomen. Het zijn de patronen van het
inburgeringsproces van nieuw aangekomen leenwoorden. Alsof nieuw aangekomen
mensen inburgeren; niets menselijks, of maatschappelijks, is de taal vreemd.
Na de verkennende studie over de vergelijking van twee vaktalen met veel Romaans
leengoed : de landbouw- en de mijnbouwterminologie, de een traditioneel, de ander
recent, in de Limburgse dialecten (Kruijsen 1990), heb ik een nieuw onderzoek
ingezet, nu naar algemene woordenschat in Haspengouw, in de voetsporen, zoals
gezegd, van Cajots onderzoek aan de oostelijke taalgrens (Cajot 1989).
Als voorbereiding voor mijn onderzoek heb ik ook het Tongers Woordenboek van
André Stevens woord voor woord nageplozen op het voorkomen en de realisering
van Romaans taalgoed. Zijn meer dan voorbeeldige behandeling van het dialectmateriaal bewees me daarbij een onschatbare dienst. Met name over die inburgering
én uitburgering heeft Stevens behartigenswaardige zaken gezegd en voor bijna alle
woorden aangegeven in welke van de drie betrokken generaties: oud, midden en
jong, het woord bekend en gebruikt is. Zo is na te gaan welke woorden langzaamaan
verdwijnen ; dan komen ze alleen bij oud en midden voor en op grond van deze
gegevens heeft Ann Maule een licentiaatsscriptie geschreven over dialectverlies in
Tongeren (Maule 1990). Maar ook is na te gaan welke woorden juist jong zijn en
opkomen : alleen in de midden of jonge generatie. Hier gaat het in dit onderzoek over.
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tijd met commentaren over het verloop van de taalgrens zijn toegevoegd. Hij
behandelt er ook het verloop van de taalgrens in Haspengouw.

Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands: de enquête

Ik wilde graag het naadje van de kous weten en het veld in stappen: een eigen
enquête opzetten. Er waren vele veronderstellingen: de geografische afstand van de
onderzoekplaatsen tot aan de taalgrens was er een; dan het verschil in leeftijd van de
informanten, want de oudere generatie die vlak op de taalgrens woonde en tweetalig
was toen er nog geen sprake van een politieke grens was, zou anders met Franse of
Waalse elementen omgaan dan de jongere generatie, die minder direct contact met
Waalssprekenden zou hebben en daardoor ook een veranderde attitude tot het
Waals zou hebben. De attitude zou dus anders kunnen zijn, de meningen over de
streekgenoten aan de andere kant van de grens, sympathie of antipathie, convergentie of divergentie zou van invloed kunnen zijn op het actuele taalgebruik. Welke
taalkundige elementen zouden in de invloedssfeer van het Romaans blijven hangen
als ze eenmaal de grens over zijn gekomen: elementen uit de woordenschat,
aanpassingen in het fonologische systeem, of in de morfologie, in het woordaccent?
Vragen te over.
De geografische ruimte

Het geografisch perspectief: er werden plaatsen uitgezocht in drie zones evenwijdig
aan de taalgrens.
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---Figuur 6

Er is veel historisch onderzoek gedaan naar het ontstaan en de terreinvastheid van
de taalgrens in Haspenouw. Ik laat dat verder terzijde maar wil toch niet onvermeld
laten dat Frens Bakker en ik enkele jaren geleden een boek het licht hebben doen
zien, Het Limburgs onder Napoleon (Bakker en Kruijsen 2007), over Charles
Coquebert de Montbret die onder het Franse Keizerrijk de taalgrenzen liet vastleggen
door een grootscheepse enquête waarbij de parabel van De verloren zoon in de
toenmalige dialecten werd vertaald. Achttien dialectvertalingen uit de toenmalige
departementen Nedermaas en Roer zijn er opgenomen waarvan twee, die van
Maastricht en Venlo, met een uitgebreid commentaar. Ook de correspondentie uit die
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In figuur 6 zijn de onderzoekplaatsen aangegeven: zes vlak tegen de taalgrens aan
(Vorsen, Jeuk, Rukkelingen-Loon , Heers, Sluizen en Zichen), vijf op ongeveer 712 km van de taalgrens verwijderd (Brustem,
Riksingen, Henis en
Vlijtingen); in deze twee zones werd de directe invloed van het Frans geacht nog
sterk te zijn, en de derde zone, op zo'n 25 km van de taalgrens als controlegebied,
met twee plaatsen: Diepenbeek en Zutendaal.

De historische ruimte

0

Henls

Maar terug naar het heden. De precieze indeling van het hele onderzoeksgebied
kwam tot stand door de voortgaande vertrouwdheid met het gebied. Op de eerste
plaats door het lexicografische werk aan het WLD, waarbij mij grote hoeveelheden
materiaal onder ogen kwamen. Verfijningen kwamen tot stand door de zich
verdiepende belangstelling en door de leidende behulpzame hand van velen, die van
André Stevens niet in het minst. Zo ontwikkelde zich een werkhypothese. In plaatsen
vlak aan de taalgrens, zoals Sluizen in het oosten en Vorsen in het westen, was het
aandeel vormen van Romaanse origine dan wel met Romaanse elementen opvallend
groot. Tongeren ligt midden in deze zone, maar werd, om meer dan één reden die ik
later ter sprake breng, niet als enquêteplaats opgenomen. In plaatsen op zo'n 25 km
van de taalgrens was het aandeel Romaans al aanzienlijk minder; dat zou de
controle-zone moeten worden . Daartussen in heb ik een rijtje onderzoekplaatsen
ingelast om de afstand tussen dichtbij en veraf te kunnen verdelen. Daar ergens
moest de waterscheiding liggen.

Het historisch perspectief komt tot uitdrukking in de twee gekozen leeftijdsgroepen al
naargelang de primaire socialisatie voor of na de politieke vastlegging van de
taalgrens plaats had gegrepen. Ook dit was een beredeneerde keuze op grond van
externe gegevens. In de politieke ontwikkeling van de streek van de laatste eeuw
was een belangrijke omslag waarneembaar. Ook de argumentatie van deze keuze,
vanuit de geschiedenis van de taalgrens, de taalstrijd en de Vlaamse beweging, laat
ik hier terzijde. Een en ander komt uitvoerig ter sprake in mijn boek (Kruijsen 1995).
Het onderzoeksmateriaal is verzameld aan de hand van door de informanten
ingevulde vragenlijsten. Met behulp van dit typisch instrument van de taalgeografie is
een poging gedaan om een sociolinguïstische vraagstelling op te lossen. De
enquêtes zijn wel zoveel mogelijk in mondeling begeleide groepssessies afgenomen.
Op deze manier willen we taalgeografische variatie op het spoor komen en
tegelijkertijd oog blijven houden voor variatie tussen personen op dezelfde
onderzoekplek en voor variatie tussen plaatsen in hetzelfde gebied. Later, in 2013,
hebben we juist deze onderlinge afhankelijkheden uitgewerkt in een statistisch
georiënteerd artikel, ik kom daar nog op terug.
De vragenlijst bevat 97 vragen en bestaat uit een algemeen deel met vragen over de
informant, over de mate waarin hij aan zijn woonplaats is verbonden, de autochtonie,
en over de frequentie waarmee hij met Walen in contact komt. Directe vragen over
tweetaligheid bleken op veel weerstand te stuiten en zijn vermeden, wel werd
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gevraagd naar persoonlijke contacten met Waalssprekenden, reizen naar Wallonië,
kijken naar Waalse tv enz., indirecte vragen dus naar kennis en gebruik van het
Frans.

Vooreerst blijkt dat 90% van de ondervraagden een hoge mate van autochtonie
(plaatsvastheid en dialectkennis) heeft en tegelijk blijkt dat er sprake is van een grote
mate van variatie in de antwoorden op de vragenlijst. We verklaren die verschillen
door eerst de informanten in te delen naar gebied en leeftijd; deze twee factoren
nemen al een flink deel van de spreiding voor hun rekening . We stellen ook vast dat
de factor 'contact met Walen' nog een aanzienlijk deel van de verklaring op zich
neemt, onafhankelijk van de twee andere hoofdfactoren 'gebied' en 'leeftijd'. Met
deze drie factoren wordt er 56% van alle variatie tussen de informanten verklaard.

Daarna volgt een taalkundig deel waarin aan de informanten wordt gevraagd telkens
een keuze te maken uit een aantal voorgegeven antwoorden; zij hoeven niet zelf hun
realisaties te noteren.
De vragen betreffen telkens enkele gevallen van vijf verschijnselen waarbij is
aangetoond dat ze bij ontlening uit het Frans op aanpassingsproblemen aan het
Nederlands stoten : een fonotactisch verschijnsel (het behoud dan wel verlies van de
volle voortoon), twee fonologische verschijnselen (behoud dan wel verlies van de
nasale klinkers en woordaccentverplaatsing), een morfa-lexicaal verschijnsel (woordgeslachtwisseling) en een lexicaal verschijnsel (heteronymie).
Het derde deel van de vragenlijst bestaat uit 32 stellingen waarbij naar de mening
van de informant wordt gevraagd over bij het onderhavige onderzoek betrokken
verschijnselen. Deze stellingen betreffen vier objecten waarover men verondersteld
is een min of meer uitgesproken mening te hebben, en die gaan over de waardering
van Franse leenwoorden in het eigen dialect en in het Nederlands van Vlaanderen,
over de positie van het Frans in Vlaanderen en over dialectgebruik in het algemeen .
Een van de kernen van het onderzoek is immers de attitudinele (sociolinguïstische en
psycholinguïstische) beschouwing van leenwoorden: hoe positiever (opener, ontvankelijker, toleranter enz.) de houding ten opzichte van het Frans, des te meer
aansluiting bij het Franse karakter (nasaal, woordaccent, voortoon, woordgeslacht)
van het binnenkomende woord. We vergeleken hierboven het proces van de
ontlening met een maatschappelijk inburgeringsproces. Gezien de omvang van deze
voordracht laat ik hier echter de attitudinele component verder buiten beschouwing .
De correlatie tussen attitude en concreet taalgedrag is laag gebleken. Over het hoe
en waarom, zie studie zelf. Voor de finesses en de argumentatie verwijs ik
gemakshalve naar het boek (Kruijsen 1995).

We hebben de uitkomsten van de taalkundige variabelen ondergebracht in twee
grafieken, een per gebied en een naar leeftijd, en behandelen nu kort alle vijf
variabelen, steeds schakelend tussen de geografische grafiek (figuur 7) en de
leeftijdsgrafiek (figuur 8).

Samenvatting taalkundige variabelen: gemiddelde scores per verschijnsel (vijfpuntenschaalj
A. per Gebied

Ira

4,5

4

Taalkundige verschijnselen in ruimte en tijd

Uit het verzameld materiaal is door middel van statistische methoden (met name
variantie-analyse en factor-analyse) vastgesteld in welke mate de antwoorden onderling samenhangen, en in welke mate ze samenhang vertonen met de herkomst (de
nabijheid van de taalgrens), de leeftijd (oud of jong) en de contactfrequentie met
Franssprekenden van de informant.
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Zo kwam de enquête uiteindelijk tot stand met een totaal van 222 informanten,
waarvan er 39 terzijde zijn gelegd, omdat een hele plaats uitviel of omdat het profiel
van de informant niet overeenkwam met het doel van de enquête. De informanten
zijn verdeeld over de genoemde 13 plaatsen in drie zones . Van de 183 informanten
behoorden er 91 tot de oudere generatie, van 50-65 jaar, en 92 tot de jongere,
geboren (ruim) na 1962. De enquêtes vonden doorgaans plaats in groepssessies, de
ouderen en de jongeren apart, het doel van de bijeenkomst werd uiteengezet door de
contactpersoon ter plekke van het WLD. Ik was daar zelf wel bij, maar hield me op de
achtergrond.

Gebied A D Gebied 8 13 Gebied

signif.
A-B-C

Nasal

Genus

signif.
A-BC

signif.
A-BC

KlemT

Heter

signif.
A-BC

Figuur 7

De hoogte van de kolommen geeft het relatieve aandeel Franse realiseringen weer
op een vijfpuntenschaal: hoe hoger de kolom, des te meer Franse realiseringen in de
betrokken streek of leeftijdsgroep.
Voortoon (in figuur 7 en 8: Voort)
Het Nederlands heeft de neiging klinkers die vóór de beklemtoonde lettergreep in
een woord voorkomen te verdoffen , niet alleen in de lopende spraak (pertret en
meziek voor portret en muziek), maar ook in de historische ontwikkeling: courant
heeft zich tot krant ontwikkeld, en perruque tot pruik (Martin 1968, Stroop 1974).
Welnu, behoud van de volle voortoon in een Frans leenwoord vlak aan de taalgrens
wijst op handhaving van de Franse klankkleur (vergelijk Frans chauffage voor
centrale verwarming dat voorkomt naast het {half)ingeburgerde sjefaasJ). In de
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grafieken zien we dat het behoud van de volle voortoon vlak bij de taalgrens (A)
vaker voorkomt dan in gebied B op ongeveer 10 km, terwijl dit behoud in gebied C
het zeldzaamst is. Het verschil tussen de drie gebieden is statistisch significant. Er is
nauwelijks sprake van leeftijdsverschil, hooguit een fractie meer Frans bij de oudere
generatie.

geheugen kan ophalen. Een Limburger onderscheidt probleemloos mannelijk mine
stoel van vrouwelijk min tafel en van onzijdig mi kind. Onderzocht is of een recent
leenwoord als garage (mannelijk in het Frans) van woordgeslacht verandert onder
invloed van het oudere leenwoord etage dat in het Nederlands al lang vrouwelijk is.
Hier eveneens komt handhaving van het Franse genus vlak bij de taalgrens het
vaakst voor; zoals bij de nasale klinkers in gebied A significant vaker dan in de twee
verder weg gelegen gebieden. Daar wordt er aangepast aan het Nederlands. Het
onderscheid naar leeftijd is hier statistisch significant: de oudere generatie behoudt
vaker het Franse genus dan de jongere.

(De uiteindelijk onderzochte elementen zijn: chauffage, coureur, pédale, pochette,
sacoche en tirette.)

Samenvatting taalkundige variabelen: gemiddelde scores per verschijnsel (vijfpuntenschaal)
B. per Leeftijdsgroep

Woordaccent (in figuur 7 en 8: KlemT)
Gecompliceerder is het woordaccent, vooral omdat niet eenduidig vast te stellen is
waar in het woord het eigenlijke Nederlandse woordaccent ligt: in het begin, zoals in
de Germaanse erfwoorden van het Nederlands (lopen, eiland, herberg), of eerder
achteraan zoals men geneigd is aan te nemen wanneer vooral naar de eigentijdse
woordenschat wordt gekeken, met veel voorvoegsels en waarin juist veel leenwoorden voorkomen (begin, konijn, banaan) (Van Loey 1959, 109; Van Marle 1980;
Zonneveld 1993).
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Figuur 8

Nasale klinkers (in figuur 7 en 8: Nasal)
Een ander opvallend onderscheid tussen het Nederlands en het Frans is het voorkomen van neusklinkers in het Frans, ze staan alle vier in: un bon vin blanc, terwijl
deze klank in het Nederlands zelden of nooit voorkomt (Weijnen 1966: 253 ). Bij
inburgering van leenwoorden worden neusklinkers al snel vervangen en zo wordt
compteur [kot0:r] tot konleur [bnt0:r] of, met een lange zeer open klinker, kààteur
[b:t0:r]. Zo niet vlak bij de taalgrens, daar blijft de neusklinker het vaakst gehandhaafd, iets minder vaak in gebied B en het minst in gebied C. Ook hier is het onderscheid naar leeftijd wel zichtbaar, maar te klein om van belang te zijn.
(De onderzochte elementen zijn: ampoule, annonce, chançard, compteur, courant,
frein, garçon, plancher, plomb en rayon.)
Woordgeslacht (in figuur 7 en 8: Genus)
Verandering van woordgeslacht bij ontlening is ook een klassiek geval van
aanpassing aan de ontvangende taal; het is vaak gebruikt om de mate van integratie
van een woord in de ontvangende taal af te lezen (Oksaar 1972; Poplack en Sankoff
1984). De Noord-Nederlands-spreker is de notie van het woordgeslacht kwijtgeraakt,
in tegenstelling tot de Zuid-Nederlands-spreker die het woordgeslacht uit zijn dialect40

(De onderzochte woorden zijn: building, camping, chauffage, embrayage, garage,
living, en de automerken Mercedes en Renault.)

Leenwoorden uit het Frans passen zich vaak aan door de woordklemtoon naar voren
te schuiven: hópi'tal wordt 'hospitaal en Mat'thieu wordt 'Matje (Van Coetsem 1988,
156). Sommige Zuid-Nederlandse dialecten, waaronder het Tongers, hebben die
neiging zeer sterk (Grootaers 1910, 134 en vooral Stevens 1986, iii, die heel consequent hoofdklemtoon, secondaire intensiteit met het muzikaal accent, en
onbeklemtoonde lettergrepen in de meerlettergrepige woorden, meteen na het
trefwoord zelf, aangeeft). Men spreekt er van 'soirée en 'canapé. We hebben gezocht
naar gevallen van handhaving dan wel aanpassing van het Franse eindaccent.
Wanneer we de Tongerse gevallen uitzonderen (vandaar KlemT: klemtoonpatroon
buiten het Tongers), blijkt toch ook weer dat vlak aan de taalgrens het Waalse
voo1·beeld sterker is geweest dan het eigen Nederlandse, zij het het minst sterk van
de vijf verschijnselen en zonder statistisch significant effect. Naar leeftijd kiest echter
de oudere groep aanmerkelijk vaker voor de Franse vorm dan de jongere.
(De klemtoon werd onderzocht in de tweelettergrepige woorden: dentiste, paspoort
en frigo; de drielettergrepige: bikini, cinema, dynamo, garantie, pistolet en pyjama; de
meerlettergrepige met zwakke middensyllabe: patisserie, portefeuille, portemonnee
en restaurant, en ten slotte het type revolver: drie lettergrepen met de eerste zwak.)
Heteronymie (in figuur 7 en 8: Heter)
Ten slotte hebben we de informanten ook een tiental gevallen voorgelegd waarin zij
moesten kiezen tussen een Franse en Nederlandse benaming van een voorwerp:
portatief of draagbare radio, die beide naast elkaar in het plaatselijk dialect voorhanden zijn (vgl. ook Cajot 1989). Het beeld van de voorgaande situaties wordt hier
bevestigd: vlak bij de taalgrens kiest men het vaakst voor een Frans heteroniem, en
de oudere groep doet dat vaker dan de jongere; beide onderscheiden zijn statistisch
significant.
(Voor de lexicale keuze werden de volgende woordparen voorgelegd: cola of cóca,
cocá; schrikdraad of elektriek(e draad); kauwgom of chiklet, stjik, zwing; knop,
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schakelaar of interrupteur; reclame, advertentie of annonce; auto of voiture; brandweer of pompiers; gevangenis, gevang of prison; slabje, zeverlapje of bavette;
draagbare radio of portatif.)

Onder de visueel gemakkelijk oproepbare geografische verdeling van de verschillen
in behoud van het Frans, bevindt zich in de chronologische component een
tweeledige en tegengestelde tendens.
In de oudere generatie is het behoud van Franse vormelementen (taalgedrag) hoog,
onder invloed van frequent contact met de overzijde van de taalgrens en van de convergente houding ten opzichte van hun Waalstalige streekgenoten. Hun strategische
attitude is echter eerder divergent, onder invloed van de taalstrijdperikelen, ook al is
deze door het contact getemperd.

Samenvatting en conclusie uit 1995

In de volgende tabel geef ik kort de voornaamste bevindingen van mijn proefschrift.
De afstandshypothese is in alle analyses een krachtige verklarende factor gebleken
voor het onderscheid van de mate van behoud dan wel verlies van het Franse of
Waalse karakter van de leenwoorden: vlak aan de taalgrens is het behoud het
grootst.
De contactfactor blijkt zich niet in de afstand tot de taalgrens te voegen en is eerder
een afstandsonafhankelijke variabele, die wel een eigen correlatie laat zien met de
mate waarin Franse kenmerken bewaard of losgelaten worden.
Ook de leeftijdsfactor is een minstens even krachtige factor als de afstand: de oudere
generatie vertoont significant meer Franse kenmerken in de leenwoorden dan de
jongere. Ondanks de lage correlatie tussen taalgedrag en attitude die we
constateerden in ons onderzoek, is het toch opvallend dat juist de jongere generatie
in lichte mate positiever is in haar houding ten opzichte van Franse elementen in hun
taalgebruik dan de oudere, en dus hier een tegengestelde tendens laat zien.
Daarnaast nemen ook de verschillen tussen de generaties af naarmate men zich van
de taalgrens verwijderd.

Onder de jongere generatie, gesocialiseerd na 1962, daarentegen is het op het Frans
gerichte taalgedrag afgenomen: door de versterking van de politieke grens en de vermindering van de contacten is er eerder sprake van verlies van Franse kenmerken.
De divergentie van de oudere generatie is hier echter weggevloeid; de taalstrijd en
de daarmee verbonden strategie is verleden tijd, men is eerder indifferent dan
uitgesproken positief of negatief.
Het politieke besluit van het vastleggen van de politieke provinciegrens tussen
Limburg en Luik en het daaraan vastknopen van de taalgrens blijkt van grote invloed
te zijn geweest op de beleving van de eigen taal. De tweetaligheidzone die vanaf de
oorsprong van de scheiding tussen Romaans en Germaans breed was, in de loop
der eeuwen alsmaar smaller werd, maar in HaspengouwMas blijven bestaan, is na
1962 metterdaad heel dun geworden en lijkt nu steeds meer op een scheidslijn, een
echte staatsgrens: smal, vastgelegd en vooral niet meer verschuifbaar.

... en wat er na mijn onderzoek is gebeurd
Tendensen in de chronologische component
oud

jong

convergent gedrag
o.i.v. frequent contact
veel Franse kenmerken

taalstrijd afgesloten
divergentie weggenomen
indifferentie in attitude

toegenomen

gedrag
tijdsbalk

afgenomen

attitude

vermindering contact
door versterking grenzen
verlies Franse kenmerken

divergente strategie
o.i. v. taalstrijdperiode
getemperd door contact
Figuur 9

En zo ontstaat het volgende beeld :
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Ik heb niet alles meer bijgehouden zoals vóór 20 jaar, ben een beetje weggedeemsterd van de taalgrens en het onderzoek daar, niet uit gebrek aan belangstelling,
maar vanwege de andere zaken die zich aandienden, vooral het WLD en de
publicatiedruk om het project af te ronden, het aanvullen en op het internet zetten
van de PLANO, en nog zo veel andere bezigheden.
Van het bestaan van sommige zaken heb ik nog wel kennis genomen, zoals van
Eugène Dethier (1994), Dictionnaire Walion de Uège et de Hesbaye, maar deze niet
meer in het onderzoek geïntegreerd. Daarnaast heb ik met veel plezier het nieuw
Limburgs etymologisch woordenboek van Frans Debrabandere (2011) verwelkomd
en natuurlijk ook, zoals ik reeds zei, de uitgebreide studie van Romaanse elementen
in het dialect van Bilzen, van Patriek Slechten (2013) in Jaarboek 15 van onze
Vereniging.
In het afgelopen voorjaar, ik vermeldde het al, is, vooral op instigatie van Roeland
van Hout, het oude onderzoek opnieuw ter hand genomen en het oude plan, dat nog
op de dag van de verdediging werd gemaakt om nieuwe statistiek los te laten op de
bijna 18.000 gegevens, uitgevoerd. De invalshoek is hier de "exosmosis", dat is ook
de titel van het nieuwe artikel (Van Hout e.a., te verschijnen), of wel de doorlaatbaarheid van de taalgrens. Nieuwe studies, zoals die van Jeanine Treffers-Daller en
Roland Willemyns (2002) met nieuwe gegevens over de Germaans-Romaanse
taalgrens en Donald Winford (201 0) over taalcontact en ontlening in het Handbook of
Language Contact, zijn erbij betrokken, en dus vooral veel statistiek.
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De statistische verwerking van de gegevens uit 1995 is verder doorgezet. We gingen
op zoek naar distributiepatronen van niet-ingeburgerde leenwoorden, naar een
onderliggend algemeen proces van co-variatie, waarin "tout se tient"; op zoek niet
alleen naar relaties binnen de variabele delen van fonologie, morfologie en syntaxis,
maar ook naar relaties en afhankelijkheden tussen deze delen en afgezet tegen de
onafhankelijke variabelen van afstand, leeftijd en contact.
Het gaat hier, met andere woorden, om het in elkaar grijpen van de geografische,
sociale en taalkundige verspreiding (diffusie) van de niet-ingeburgerde leenwoorden
met variabele taalkundige aanpassingspatronen.

voornamelijk dat er heel wat 'ruis' uit 1995 kon worden weggefilterd en dat de
resultaten daarmee een stuk betrouwbaarder zijn geworden.
Er kon, met andere woorden, sterker en overtuigender dan in 1995 patroonvorming
worden aangetoond, een statistisch aanwijsbaar verband tussen alle taalkundige
variabelen, afgezet tegen de onafhankelijke variabelen van afstand, leeftijd en
contact. Met behulp van statistische analyse konden we 55,9% van de totale variatie
tussen de informanten tot een systematisch verband brengen, en dat is voor deze
methode indrukwekkend hoog.
Slot

Daarbij is een zogenaamde "zwakke hypothese" geformuleerd, waarbij het bestaan
aangetoond zou moeten worden van eenzelfde set factoren of tendensen onder de
sociale variabelen van afstand, leeftijd en contact bij het kiezen van een variant; en
een zogenaamde "sterke hypothese" die zo'n set factoren aantoont op het niveau
van de individuele sprekers die dan vergelijkbare taalkundige keuzes maken. Zo zou
er een sterke correlatie moeten worden aangetoond tussen alle processen of
subprocessen die worden aangetroffen bij de informanten.

Afstand/leeftijd

Oud

Jong

Gemiddeld

Zone C (ver)

-0.73

- 1.15

-0.93

Zone 8 (midden)

- 0.11

-0.61

-0.36

Zone A (nabij)

+1.09

+0.11

+0.59

Gemiddeld

+0.35

-0.35

0.00

Ontlening is een proces dat zich afspeelt in een taal die voortdurend aan verandering
onderhevig is. Begin- en eindpunt zijn te bepalen: het begin is het moment waarop
een nieuw vreemd woord een taalsysteem binnenkomt, zoals ook in de standaardtaal
een neologisme in de krant wordt opgespoord en meteen als nieuw en vreemd wordt
herkend, als een gast in de taal. Daarna volgt een lang proces van aanpassing dat
onderhevig is aan allerhande taalkundige en sociale factoren. En ten slotte wordt
zo'n woord eigen, een volwaardig en algemeen gebruikt onderdeel van de taal.
We hebben hier het veranderings-, het inburgeringsproces willen betrappen,
herkennen en de patronen van de aanpassing willen vaststellen, en daarmee een
bijdrage willen leveren aan de verklaring van de variatie.

Figuur 10

Daartoe zijn nieuwe statistische analyses uitgevoerd over alle data: de taalkundige
variabelen van voortaan, nasaliteit, genus, woordaccent en lexicale keuzes, én de
sociale variabelen van afstand, leeftijd en contact. Het gaat dan met name om
betrouwbaarheidsanalyses ('reliability analysis') en factoranalyses. De vraag daarbij
is of er een onderliggend variatiepatroon aan te wijzen valt dat gemeenschappelijk is
aan alle opgaven. Ik zal u de stortvloed van cijfers en tabellen uit het artikel besparen
en verwijs u natuurlijk graag daarvoor naar het artikel zelf, maar ik laat hier één tabel
zien uit dit onderzoek (blz. 212): het distributiepatroon van de 'leenindex' waarin het
leengedrag van de vier taalkundige variabelen is samengenomen en afgezet tegen
de onafhankelijke variabelen afstand en leeftijd; het zijn zogenaamde factorscores,
resultaat van factoranalyses, met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie
van 1.
Hier is af te lezen hoe gemiddeld, over alle taalkundige variabelen, de oudere
generatie aanzienlijk hoger scoort dan de jongere, en hoe, uitgezet naar de drie
afstanden, vlakbij de taalgrens de hoogste scores worden gemeten, hoe in de
midden-afstand de invloed van het Frans al flink aan het tanen is, maar de oudere
generatie daar nog sterker aan het Frans vasthoudt dan de jongere, en hoe veraf die
invloed nog sterker is afgenomen, bij de jeugd nog meer dan bij de ouderen. De
winst van dit statistisch geweld ten opzichte van de resultaten uit 1995 is
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