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Op dit punt van het onderzoek aangekomen, wil ik graag dank betuigen aan
een aantal personen en instanties.
A. Weijnen heeft me ingeleid in de dialectologie en de historische taalkunde
van het Nederlands. Ik heb er geen spijt van dat ik de waarschuwing van mijn
leraar Nederlands in de wind heb geslagen om in Nijmegen Nederlands te gaan
studeren. Daar was een hoogleraar taalkunde die je zou noodzaken om met
lieslaarzen aan in de polder zoiets als veldwerk te doen. Ik heb, maar pas na het
afstuderen, heel veel veldwerk gedaan en daarbij nooit laarzen nodig gehad. R.
Kraak heeft me in 1967 gestimuleerd toen ik meer wilde weten van generatieve
taalkunde en formele grammatica’s en hij heeft me later aangeraden bij het
Meertens Instituut te solliciteren. Ik voel me ook verplicht aan D. Hérault die
me voor het studiejaar 1967-1968 toegelaten heeft aan het Centre de Linquistique
Quantitative de l’Université de Paris. Hij heeft me gewezen op het belang voor
taalkundige gegevens van het werk dat Bezécri aan het ontwikkelen was en dat
toen beloofde een soort factoranalyse voor categoriale data te worden en uiteindelijk de correspondentie-analyse geworden is. Dat heeft mijn aandacht gescherpt voor de eigenlijke meerdimensionele structuur in ogenschijnlijk chaotisch lijkende taaldata.
De infrastructuur van het Meertens Instituut is buitengewoon, niet alleen op
het terrein van de dialectologie. Het dagelijks contact met de collega’s is stimulerend. Ik noem speciaal de opeenvolgende hoofden van de voormalige afdeling
Dialectologie: Jo Daan, Jaap de Rooij, Jan Berns en Jaap van Marle. Samen met
Carla Wijers en Henk Harmsen heb ik bovendien een bijzonder jaar als interim
Managementteam van het instituut doorgemaakt.
Enkel vanuit het Meertens Instituut is het mogelijk geweest om het grote
veldwerkproject Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis
van Veldwerk (in de wandeling GTP), waarvan deze studie een deelresultaat is,
te realiseren. Heel stimulerend is gedurende de voorbereidingsfase de samenwerking binnen de Nederlands-Belgische commissie geweest die dit veldwerkproject heeft vormgegeven: J. Taeldeman, J. Goossens, G. Kocks en R. Wilemyns.
Ondersteuning in Nederland werd later verleend door het Departement van
Onderwijs en Wetenschappen en in België door het Nationaal Fonds voor Kollektief Wetenschappelijk onderzoek. De beslissing van D. Blok, toenmalig directeur van het Meertens Instituut, om vrijgekomen gelden in te zetten voor een
eerste veldwerkdeelproject in de Betuwe heeft de mogelijkheid tot de uiteindelijke totale realisatie geschapen. De Fryske Akademy heeft aanleiding gezien om
voor Friesland een gelijksoortig project in uitvoering te nemen. Dat deze plannen
niet geresulteerd hebben in een een data-kerkhof is te danken aan de medewerking van de Vrije Universiteit Amsterdam, die vanaf het begin van de uitvoering de computatieve middelen voor de opbouw van de database heeft geleverd;
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de drijvende kracht hierachter is P. van Reenen geweest. In een aantal gezamenlijke en afzonderlijke publicaties hebben we kunnen laten zien dat de resultaten
van het project al vanaf het begin aan de verwachtingen beantwoordden.
In de periode dat het project nog verwezenlijkt moest worden is toenmalig
collega Henk Heikens een steunende gesprekspartner geweest.
Bijzonder veel dank zijn we verschuldigd aan de informanten die zoveel tijd,
minimaal twee en een half uur, aan de veldonderzoekers en aan mij gegeven
hebben. Ik dank de veldonderzoekers, die meestal ook de transcribenten en
invoerders waren (zie ook blz. 65). In het bijzonder moeten hier genoemd
worden Peter van Vliet en Els van Houten die in Nederland het leeuwendeel
van de opnames hebben gemaakt en Rob Belemans en Véronique de Thier die
de opnames en transcripties in België hebben verzorgd. De samenwerking met
de veldonderzoekers en de uitwisseling van ervaringen zijn heel stimulerend
geweest. In een later stadium hebben Karin van Reenen-Stein en Boudewijn
van den Berg een aantal nog onuitgewerkte Nederlandse opnames alsnog
getranscribeerd en ingevoerd. Vervolgens zijn Thera de Jong en Boudewijn van
den Berg nog betrokken geweest bij de correctie van datafiles.
Dit boek was niet en zal niet het enige resultaat van deze databank zijn. Het
eerste deel van de Fonologische Atlas (Gent) is eind 1998 verschenen, dat van
de Morfologische Atlas (Amsterdam) verschijnt binnenkort. De NederlandsBelgische samenwerking van het prille begin van dit project laat zich dus ook
zien in de resultaten.
Door haar grote opmaakervaring heeft Ineke Meijer ervoor gezorgd dat een
ingewikkeld ‘typoscript’ tot een heel mooi geheel geworden is. Willem
Vleeschouwer heeft voor de omslag het t-deletieprobleem tot menselijke proporties teruggebracht. Annelies Roeleveld heeft hoofdstuk 3 gecorrigeerd op
het Engels; ze leverde bovendien de vertaling van hoofdstuk 12.
Mijn bijzondere dank geldt P. van Reenen, niet alleen op wetenschappelijk
vlak met betrekking tot dit boek, maar ook voor wat we op het gebied van
veldwerk en computerisering. Dank ben ik ook verschuldigd aan Evert Wattel
voor de probabilistische kaarten en de discussies daarover en aan C. van Bree in
het bijzonder voor zijn gedetailleerde en gedegen commentaar. Ook van het
commentaar van F. Hinskens, en van de opmerkingen van J. Taeldeman en A.
van Leuvensteijn heb ik voordeel gehad. Ik dank bovendien Hermann Niebaum
niet alleen voor discussies betreffende Nederduitse aangelegenheden en de Duitse
vertaling van hoofdstuk 8, maar ook voor zijn en Suzanne’s vriendschap. In het
laatste stadium heeft Ton Dekker nog zijn kritisch oog laten gaan over het
Duits van de ‘Nachtrag’.
Het slot moet natuurlijk het meest beklijven. De meeste dank gaat uit naar
wie mij het dierbaarst zijn. Allereerst zijn dat natuurlijk mijn vader, die dit niet
meer kan meemaken en mijn moeder. Zij hebben me ook gesteund toen ik in
Parijs wilde studeren in een tijd dat er nog lang geen uitwisselingsprogramma’s
bestonden. En tenslotte zijn dat natuurlijk Gerrie, Brecht (met Philippe) en
Dirk; jullie liefde, geduld, opmonterende mentaliteit en jullie eigen doorzettingsvermogen zijn nog steeds de aanjagers van mijn leven.
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Inleiding

... Das hier besprochene gehört zur quantitativen Seite des sprachlichen Denkens.
... es werde ja das scheinbar psychisch identische bei seinem Austreten in die
Außenwelt bald zu einer positiven Größe, bald wieder zu einer Null.
Baudouin de Courtenay, (1929): “Fakultative Sprachlaute”

1.1. Probleemstelling: universaliteit, variatie en structuur

Het probleem dat in dit boek wordt behandeld is de deletie van woordfinale -t in
de Nederlandse dialecten: er zijn dialecten waar Standaardnederlandse woorden
die eindigen op -t zoals knecht of loopt (3sing pres) stelselmatig gerealiseerd
worden zonder -t: bijvoorbeeld knech of löp. De kwalificatie ‘stelselmatig’ hoeft
niet ‘altijd’ te betekenen. Er is met andere woorden variatie en dat vraagt om een
kwantitatieve benadering. Het doel van dit onderzoek is de verwerving van een
beter inzicht in t-deletie, en de vaststelling van systematiek binnen de variabiliteit.
T-deletie is een vereenvoudiging van de woordvorm en kan gezien worden als
een uiting van het universele fenomeen van vermijding van consonantclusters aan
het woordeinde -al dan niet in interactie met het begin van het volgende woord
(zie hier speciaal hoofdstuk 6, 10 en 11). Als het om een werkwoord met een
uitgangs-t gaat, betekent de vereenvoudiging van de woordvorm tegelijk het
verlies van een morfologisch kenmerk.
Er worden in de literatuur een aantal aspecten van universele aard met betrekking
tot t-deletie naar voren gebracht. Deze betreffen:
a) de woordstructuur, dat wil zeggen de bouw van het woord, en niet alleen op
het vlak van het vermijden van consonantclusters1 maar ook de medebepalende
rol die de sonoriteit van het voorafgaande consonantisme speelt (bijv. occlusieven
minder sonoor dan fricatieven en die weer minder sonoor dan sonoranten als

1

Vergelijk de conditie No Complex Coda uit de Optimality Theory.
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n, r, l, waarbij t bij grotere sonoriteit meer behouden blijft; zie hier hoofdstuk
6, 10 en 12).2
b) de complexiteit van consonantclusters, waarbij bijvoorbeeld articulatorische
verschillen deletie kunnen bevorderen (zie hier hoofdstuk 6), maar waar
anderzijds gelijksoortige kenmerken in een cluster ook tot dat resultaat kunnen
leiden3 (Guy 1997).
c) een gepostuleerde natuurlijke tendens tot deletie als gevolg van ‘uitspraakgemak’
of toegeven aan de inertie van het menselijk spraakorgaan. Over het algemeen
ziet men deze tendens duidelijker bij substandaardtaal en dus ook bij de dialecten
en dan vooral bij de groep sprekers uit lagere sociale klassen. Hogere sociale
klassen proberen daarentegen hun distinctie ook in uitspraak te realiseren en
bieden dan weerstand aan natuurlijke processen (Kroch 1978).
We zullen zien dat sociale variatie in ons materiaal maar heel weinig van de
mate van t-deletie verklaart. Het is ook tekenend dat in het westen van het
land t-deletie meer een stedelijk dan een landelijk verschijnsel is (Kloeke 1950)
en dat in de steden Haarlem en Amsterdam t-deletie vroeger juist beperkt was
tot de hogere sociale klassen en niet tot de lagere (Ponelis 1989; 1993), en pas
later in de 18e eeuw in de substandaard bij lagere sociale klassen geattesteerd
wordt (Raidt 1974).
d) de gelaagdheid van het lexicon in relatie tot de morfologische klasse van woorden
en beider relatie tot de zinsfonologie (vgl. hoofdstuk 11). Baudouin de
Courtenay (1929) wees reeds op rol van de graad van morfologisering en de
mate van semantisering van een woordfinale -t met betrekking tot het tegengaan
van t-deletie:
... hängt der relative Grad der Widerstandsfähigkeit eines scheinbar identischen
Phonems gegen quantitative und sogar qualitative Wandlungen von dem Grade
seiner relativen Semantisierung und Morphologisierung ab.
... Es spielt also hier der Stammauslaut -t, als morphologisches Gelenk oder
morphologische Grenze zwischen zwei Morphemen, eine höchst wichtige Rolle
und erinnert ständig an dieselbe.

In hoofdstuk 6 wordt die morfologische rol en semantisering gezien als conceptuele
prominentie, al dan niet samengaand met fonische prominentie. In hoofdstuk 710 worden de t-suffixen geplaatst binnen het totaal van de ontwikkeling van het
paradigma waarbinnen ze functioneren. In hoofdstuk 11 wordt die morfologische

2

3

In het Chicano English is het omgekeerde het geval: daar is sprake van meer t-deletie naar mate
de stamconsonant een grotere mate van sonoriteit heeft, zie Santa Ana (1996) die ook een
overzicht geeft van zowel universele als taalspecifieke sonoriteitsrangordes.
Een voorbeeld van de werking van de Obligatory Contour Principle uit de generatieve fonologie,
waarbij gelijke klankkenmerken in twee adjacente klanksegmenten in principe uitgesloten
worden. Een van de manieren om zo’n constellatie weg te filteren is deletie van een consonant
die gelijke specificaties heeft als zijn nabuur in een consonantcluster.
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rol geplaatst binnen het kader van een gelaagd model van het lexicon dat deze
morfologische tegenwerking pretendeert te verklaren.
Gezien deze aspecten van universele aard zou t-deletie zowel op het vlak van de
fonologische als op het vlak van de morfologische conditionering in alle talen en
dialecten hetzelfde patroon moeten volgen. Toegespitst geformuleerd moet deze
vaststelling tot de hypothese leiden dat t-deletie in de Nederlandse dialecten en in
Engels-Amerikaanse dialecten zowel gelijke condities als gelijke effecten van deze
condities vertoont.
Dat nu is op een aantal punten niet het geval. We zullen zien dat er in de
Nederlandse dialecten in het algemeen minder sprake is van t-deletie bij nomina
dan bij verba. Frequenter treedt deletie op in de positie vóór consonant dan in die
voor vocaal of in pausa, en na bepaalde occlusieven of fricatieven is er meer tdeletie dan na andere stamconsonanten. Daarbij is articulatorische prominentie
in de Betuwse en Hollandse dialecten belangrijker dan fonische prominentie
(hoofdstuk 6), terwijl dat in de Engelse dialecten omgekeerd ligt (Neu 1980; Guy
1980).4
De situatie wijkt in belangrijke opzichten af van de toestand in het Amerikaanse
Engels, niet alleen door de hoge frequentie van t-deletie van bepaalde flectiemorfemen maar ook door het achterblijven ervan bij nomina en verwante woorden
(zie hfdst. 11). Deze constellatie levert problemen op voor een bepaalde theoretischfonologische interpretatie: interpretatie binnen een model van het lexicon met
niveaus (zie hfdst. 11).
Een ander verschil is de grote rol die het stamconsonantisme in de Nederlandse
dialecten speelt tegen het kleine gewicht van het volgconsonantisme, terwijl dat
in het Amerikaans Engels duidelijk andersom het geval is (Van Hout 1989). In
hoofdstuk 11 wordt het relatief belang van stam- en volgconsonantisme, in samenhang met de rol van de (morfologische) woordcategorieën, nader bepaald.
De constatering van de ‘eigen’ aard van de Nederlandse t-deletieverschijnselen
heeft sommigen er toe gebracht om bij de “achtergebleven” woordvormen herinvoeging van een -t te postuleren (Jansen (1977), onder invloed van de standaardtaal
(Romaine 1986) of onder invloed van regelmatige morfologische processen als
suffixaanhechting of onder invloed van frequentie (Knott 1986). We zullen zien
dat dit niet het geval is: zie hoofdstuk 5, 10 en 11.
Anderen gaan eveneens uit van invloed van de standaardtaal bij de achteruitgang
van t-deletie, maar veronderstellen een bijzondere weerstand tegen herinvoering
bij bepaalde flexiecategorieën (Schouten 1984, m.b.t. 3sing pres).
Anderzijds is er voor bepaalde dialecten ook een toename van t-deletie
geconstateerd (hoofdstuk 5; Schouten 1982, 1984; Hinskens 1992), hetgeen de
globale interpretatie van t-deletie als recessief verschijnsel onder invloed van de
standaardtaal verder aantast.

4

Hajek (1997) is eveneens kritisch over universaliteitsaanspraken; in zijn geval betreft het
verondersteld universele factoren bij nasalering.
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Aan woordfinale t-deletie zitten aspecten van de woordfonologie, de zinsfonologie en de morfologie, van frequentie-uitbreiding of -inkrimping en die aspecten
kunnen per dialect verschillen.
Niet alleen verschilt de Nederlandse situatie bij t-deletie sterk van die in het
Amerikaanse Engels, ook binnen Nederland zijn er grote verschillen en het is dus
onterecht om, zoals Van Ginneken (1933) en Ponelis (1989, 1990) doen, de
bestaande Nederlandse gebieden met t-deletie te zien als expansie van t-deletie
vanuit het Rijnland (Keulen). Die verschillen liggen op het vlak van de
conditionerende rol van het consonantisme, van de woordstructuuur en de
morfologische conditionering (zie hierna sectie 1.2.1 - 1.2.3.5 Ook een
veronderstelde expansie vanuit het Oudfrans naar de Vlaamse dialecten (Weijnen
1991) is niet aannemelijk (zie hoofdstuk 11).
De Noordoostelijke dialecten vertonen juist minder t-deletie bij woorden met
een (ad)nominaal karakter, voor een deel omdat in een aantal woorden -t daar
niet woordfinaal is, maar gevolgd wordt door woordfinale -e: bijv. predicatief
vaste. En de deletie in 3sing pres is er wel zeer gemorfologiseerd (zie hoofdstuk
10) omdat een aantal ontwikkelingen tesamen een subklasse van de sterke
werkwoorden creëert waarin t-deletie zich voordoet. Het verlies van een
morfologisch element -het suffix- dat resulteert uit de vereenvoudiging van de
woordvorm is op die manier gecompenseerd. T-deletie is ook regionaal verschillend
als we de Hollandse dialecten vergelijken met de dialecten van het Rivierengebied.
Al deze regionale verschillen binnen de Nederlandse dialecten en de verschillen
met het Amerikaanse Engels lijken argumenten tegen het universele karakter.
Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ten eerste hoeven universele kenmerken
niet een alles of niets karakter te hebben, en ten tweede kunnen algemene
kenmerken tot heel verschillende uitkomsten leiden als de taalstructurele inkadering
verschilt. Dat wordt in dit boek aangetoond voor de Noordoostelijke dialecten,
waar de loop van twee processen, Open Syllabe verLenging (OSL) en syncope van
de suffixvocaal, tot andere constellaties in de woordstructuur leidt als in andere
Nederlandse dialecten; hetgeen gevolgen heeft voor t-deletie.
Universele claims vanuit een theoretische optiek zijn naar voren gebracht op
twee gebieden. De eerste is reeds aan de orde geweest en betreft de niveaustructuur
van het lexicon en de postlexicale processen. De tweede is de claim dat er dan wel
5

Men zou aan Rijnlandse expansie kunnen vasthouden op grond van de veronderstelling dat tdeletie wordt overgenomen, maar dat de condities op Rijnlandse t-deletie geheel worden
omgeïnterpreteerd naar de condities die we momenteel in de ontlenende dialecten zien. Dit
impliceert dat van bepaalde Rijnlandse factoren het gewicht ongeveer in dezelfde verhouding in
Nederlandse dialecten wordt overgenomen, maar dan voor andere factoren. T-deletie is voor
het Rijnland variationeel niet onderzocht. Het Limburgse gebied dat door Hinskens (1992) op
dit vlak gedetailleerd is geanalyseerd sluit bij het Rijnland aan. Als we uitgaan van de
veronderstelling dat dit Limburgse gebied representatief is voor de Rijnlandse constellatie en we
vergelijken de situatie in dit specifieke Limburgse gebied met die in de Noordoostelijke dialecten,
de Betuwe en Holland dan blijkt uit onze studie (hoofdstuk 10 en 11) dat de verschillen met
Limburg niet alleen groot zijn, maar dat er geen zodanige herinterpretatie van de ene groep
factoren naar de andere groep aan te wijzen valt.
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verschillen tussen dialecten mogen bestaan in algemeen t-deletie niveau, maar dat
de waarden voor de afzonderlijke structurele beperkingen - dus het gewicht/het
belang van hun invloed - over de dialecten heen constant zijn (Kiparsky 1972,
1988). In hoofdstuk 11 wordt aangetoond dat dat niet het geval is.
In dit boek worden deze onderlinge verschillen duidelijk in het licht gesteld.
De concentratie ligt daarbij op het Rivierengebied, Zuid-Holland en op de Noordoostelijke dialecten.6 Voor de ligging en de afgrenzing van deze onderzoeksgebieden
zie hoofdstuk 12, kaart 1.
T-deletie aan het woordeinde heeft een sterk variabel karakter. Zoals gezegd
vereist dit een kwantitatieve benadering. Het gaat daarbij telkens om de systematiek
in de structuur van dit taalkundig verschijnsel, in afgrenzing van de onsystematische
aspecten. Dat wordt hier zowel in ruimte als in werkelijke tijd onderzocht.
Het blijkt dat een groot deel van de huidige systematiek door het samenlopen
van soms toevallige afzonderlijke factoren bepaald is, en dat die systematiek
geografisch gezien sterk kan verschillen a) omdat de uitgangssituatie verschilt en
b) omdat er per dialectgebied onderscheiden ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Variabiliteit kan bij een en dezelfde spreker voorkomen. In de linguïstiek
wordt het taalgebruik van één informant sinds Bloomfield als idiolect aangemerkt
en men neemt aan dat zowel het taalgebruik als het taalsysteem op dit niveau
homogeen is. In dit onderzoek is er in principe voor iedere plaats een informant
ondervraagd. Dat zou kunnen impliceren dat de variabiliteit op het analyseniveau
van de afzonderlijke informant en in deze ene tijdsdoorsnede relatief homogeen
is. Die homogeniteitsassumptie moet evenwel sterk gerelativeerd worden: er is
wel degelijk variabiliteit binnen een spreker. De taal van een taalgebruiker is
gedurende diens leven niet noodzakelijk homogeen. In de socialisatieperiode van
zuigeling tot adolescentie vindt ook de taalverwerving passief en actief plaats,
waarbij veranderingen optreden en ook na die periode zijn er leeftijdseffecten, die
maken dat variatiepatronen niet altijd constant zijn. Ook binnen eenzelfde
tijdsdoorsnede kan er binnenspreker-variatie optreden.
Binnen sprekers bestaat er dus variatie, tussen sprekers bestaan er eveneens
verschillen en dus in variatiepatronen. Door de locatie van hun socialisatie en
hun domicilie zijn sprekers in de sociale en geografische ruimte gefixeerd.7 Van
dit kenmerk van sprekers maakte de klassieke dialectologie gebruik door een
dialectspreker als representant van het dialect van een bepaalde plaats te beschouwen
teneinde de variatie binnen en tussen dialecten te kunnen bestuderen. Het hier
gerapporteerde onderzoek sluit op die traditie aan maar beperkt zich niet tot het
constateren van de overeenkomsten en de verschillen tussen dialecten of groepen
van dialecten. Het gaat veeleer om de structuur in die variabiliteit, onder aftrek
van de ‘toevallige’ factoren.
6

7

De situatie in Limburg komt in dit boek zijdelings aan de orde; ik verwijs naar de dissertatie van
Hinskens (1992).
Deze fixatie is relatief vanwege de dagelijkse mobiliteit.
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1.2. Stand van zaken in de Nederlandse dialecten

De stand van zaken met betrekking tot de studie van t-deletie in de Nederlandse
dialecten valt op te delen in drie aspecten: taalstructurele, taalgeografische en
diachrone aspecten.
1.2.1. Structurele aspecten

Thematisch kunnen er vier groepen onderscheiden worden.
a) Stamconsonantisme en volgende omgeving
T-deletie komt overwegend voor na fricatieven, minder na occlusief: Van Ginneken

(1933) in het gehele taalgebied; Van Veen (1964) Utrecht; Daan (1965) Amsterdam; Van Hout (1995) Rivierengebied, Noord-Oost Brabant en Noord Limburg.
In de twee laatste gebieden gedragen de occlusieven zich mogelijk niet uniform.
Ook is vastgesteld dat t-deletie meer voorkomt na occlusief dan na fricatief en
na liquida en nasaal het minst. In de zinsfonologie is het effect van volgende
consonant groter dan het effect van een volgende vocaal, in pausa is er de minste
deletie: De Vries e.a. (1974) Leiden; Schouten (1982, 1984) Utrecht, Zuiden
provincie Utrecht; Goeman en Van Reenen (1985; hfdst. 6), Ottow-Kolman
(1989): Zuid-Holland en Rivierengebied; Van Hout (1989) Nijmegen.
Na -s- gedraagt t-deletie zich wat afwijkend: Jansen (1981) Amsterdam; Goeman
en Van Reenen (1985) Zuid-Holland en Rivierengebied; Van Hout (1989)
Nijmegen.
b) Woordstructuur
Er bestaat mogelijk ook een verband met de woordstructuur of de syllabestructuur.
In de Ripuarische dialecten zou t-deletie uitsluitend voorkomen in woorden met
gerekte klinker. Op deze manier wordt een superlange stamsyllabe (VVCC)
gereduceerd tot een van normale lengte (VVC): Frings (1922), Van Ginneken
(1933). Deze hypothese van Frings geeft Van Ginneken de mogelijkheid om een
relatie met Keulen8 te postuleren overal waar gerekte stamvocaal voorkomt binnen
t-deletiegebieden (Kortrijk, Zuidelijk Utrecht en verspreid in de Noordoostelijke
dialecten). De mate van t-deletie heeft evenwel geen relatie met de verlenging van
een korte stamvocaal, omgekeerd leiden verkorting of verlenging van de stamvocaal
ook niet tot meer t-deletie: Goeman (1987a) voor Zuid-Holland en Rivierengebied.9 Aangetoond is bovendien dat de klinkerverlengingen in het Rivierengebied
hypercorrect zijn en geen natuurlijk fonologisch proces representeren (Goeman
en Van Reenen 1986; Goeman 1987a). Hieruit volgt dat een syllabebalans, als
gepostuleerd door Van Ginneken, als die al voor het Limburgs geldt, zeker niet
overal gelding kan hebben. Van Ginneken verlaat overigens dit idee later weer
8
9

Keulen als uitstralingshaard is niet aannemelijk; zie hieronder.
De geografische distributie van verkorting en verlenging is te vinden in Goeman en Van
Reenen (1987). Groothuis (1885) observeert eind 19e eeuw na korte stamvocaal verlenging van
fricatief bij t-deletie in de westelijke Betuwe. Daar zijn in de huidige dialecten geen voorbeelden
meer van gevonden.
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(1938), omdat hij de oorzaak in de sonoriteitsopbouw van de syllabe zoekt en
niet meer zoals Frings in de more-structuur van de syllabe. Verband met de
sonoriteitsopbouw is ook aangetoond door Van Hout (1989a) Nijmegen.10 We
tonen aan dat de woordstructuur, en met name die van de woordstam, in de
Noordoostelijke dialecten (hoofdstuk 10) wel een duidelijke rol speelt met
betrekking tot t-deletie en dat de sonoriteitsschaal alleen in bepaalde dialecten
een rol speelt (Middelwestvlaams en Noordoostelijke dialecten wel, Betuws en
Zuid-Hollands niet) en met betrekking tot vocaalsyncope mogelijk alleen in het
Middelnederduits van Goor (hoofdstuk 12).
c) Morfologische woordklassen
komt in de Nederlandse dialecten meer voor in 3sing dan bij part pret
en nomina: Van Veen (1964) Utrecht, De Vries e.a. (1974) Leiden, Schouten
(1982, 1984), Goeman en Van Reenen (1985, hier hfdst. 6) en Ottow-Kolman
(1989), Zuid-Holland en Rivierengebied, Van Vliet (1988), Van Hout (1989)
Nijmegen, Scholtmeijer (1993) Zuidelijk Utrecht. Goeman en Van Reenen (1985)
tonen de volgende hiërarchie van woordklassen aan: 1) onregelmatige pret, 2)
23sing pres, 3) part pret, nomina en adjectieven. Op een onderdeel is Nijmegen
afwijkend. De monomorfematische woorden hebben er een hogere t-deletiefrequentie dan de part pret-vormen: Hinskens en Van Hout (1994). Oostelijk
Zuid-Limburg gedraagt zich eveneens anders. T-deletie komt er meer voor bij
monomorfematische woorden dan bij flectie-t; 2plur pres vertoont pas recentelijk
t-deletie: Hinskens (1992). In de noordoostelijke dialecten komt t-deletie beperkt
voor bij nomina en zeer specifiek in 3sing pres, dat wil zeggen, uitsluitend in
bepaalde sterke en onregelmatige werkwoorden: Bezoen (1938) Enschede, Entjes
(1970) Vriezenveen, Knott (1986) noordoostelijke dialecten. In de Vlaamse
dialecten bestaat t-deletie vrijwel uitsluitend bij 23sing en 2plur pres: Goeman
(1983 [=1976]; 1976b), Taeldeman (1979 en 1985), De Schutter en Taeldeman
(1986). In Kortrijk is t-deletie echter een algemener proces (Vauterin 1961).
T-deletie

d) Natuurlijk proces
Gezien het veelvoud aan condities, vooral ook in morfologisch opzicht, zou tdeletie, in plaats van een uniform proces te vormen, uit verschillende processen
kunnen bestaan. Zo lijkt bijvoorbeeld het onderscheid woordfonologisch proces
versus zinsfonologisch proces zinvol en wordt het bestaan van t-deletie als natuurlijk
proces in de Nederlandse dialecten ontkend omdat het proces inmiddels sterk
gelexicaliseerd zou zijn (Knott 1986). Maar ook al bestaan deze onderscheidingen,
dan nog is er sprake van éénzelfde onderliggend proces voor alle woordvormen
(Van Hout 1980) in het Rivierengebied. Dat volgt uit het feit dat alle woordvormen
zich op één dimensie -die van een deletie-proces- laten ordenen. Goeman (1988,
hier hfdst. 5) betoogt ook dat t-deletie één natuurlijk proces is in het middengebied
van het land.
10

Voor Chicano Engels is die rol ook aangetoond door Santa Ana (1996).
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Algemene frequentie-niveaus worden gemodificeerd door de onderscheiden
waarden van de afzonderlijke taalinterne, dialectspecifieke constraints (Van Hout
1980). Verderop komt het omgekeerde standpunt aan de orde, namelijk dat de
algemene t-deletiefrequentie-niveaus wel variëren, maar dat de waarden voor de
afzonderlijke constraints constant zouden zijn (universaliteitsaanspraak): Kiparsky
(1972, 1988).
1.2.2. Geografische aspecten

Voor alle niet-noordoostelijke dialecten wordt aansluiting gepostuleerd met de
Ripuarische dialecten, met als uitstralingskern Keulen (Van Ginneken 1933) en
datzelfde verband ziet Ponelis (1989, 1990, 1993) in een Middelnederlands
continuum van het Zuidoosten (Limburg) -en expanderend vanuit het Rijnlandnaar het Zuidwesten: naar Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Van
Ginneken schetste het taalgeografische beeld voor het gehele taalgebied aan de
hand van één, nominaal, voorbeeld: de taalkaart knecht. Het Noordoostelijke
deletiegebied wil hij ook in dat Ripuarisch-Rijnlandse verband zien, maar hij
overweegt een alternatieve aansluitmogelijkheid, namelijk een verband met het
Nederduitse t-deletiegebied aan de Elbe-monding, We zagen reeds dat hij (1938)
voor het Zuidoosten van het taalgebied terugkomt van het idee van een
syllabebalans zodat dit argument voor de Ripuarische connectie is vervallen.
We zullen in hoofdstuk 10 zien dat het geografisch beeld in Duitsland zelf al
versnipperd is.
Het platteland van Zuid-Holland vertoont nauwelijks t-deletie, maar de
Zuidhollandse steden ’s-Gravenhage en Rotterdam wel; minder t-deletie is er in
Leiden, nog minder in Gouda maar verder weer algemeen in Utrecht, Woerden,
Gorcum, Dordrecht en Culemborg: Kloeke (1950) op grond van gegevens van
het eind van de negentiende eeuw uit de enquête van het Aardrijkskundig
Genootschap en voor Culemborg op basis van de Belgische enquête Willems.
Deletie op het Zuidhollandse platteland wordt wel in de achttiende eeuw in
Lekkerkerk aangetroffen (Raidt 1974), maar deze plaats sluit dicht aan op het
Utrechtse gebied.
Het Utrechtse t-deletiegebied wordt zelf weer geacht aansluiting te hebben
met het (Zuid)oosten en omdat het Zuid-Hollandse platteland nauwelijks deletie
vertoont maar de steden wel, is er een Utrechtse expansie gepostuleerd, richting
Zuid-Holland (Van Veen 1964, 1966). Binnen Utrecht is er een continuum met
groeiende deletie frequentie van West naar Oost geconstateerd (Scholtmeijer
1993). Goeman en Van Reenen (1985, hier hfdst. 6) zien Utrecht en het
Rivierengebied als een geheel. Het Rivierengebied is niet homogeen, er kunnen
drie groepen van dialecten onderscheiden worden, de middelste groep heeft de
laagste deletiefrequentie (Van Hout 1980). Die niet-homogeniteit komt in dit
boek ook in hoofdstuk 4 en 5 aan de orde.
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1.2.3. Diachrone aspecten

In de dertiende eeuw zijn er al aanwijzingen voor t-deletie in Utrecht (voornamelijk de stad), Zuid-Holland (de stad Leiden) en in Limburg; in de veertiende
eeuw is het verschijnsel geattesteerd in Brabant: Diest, Mechelen en Brussel (Van
Loey 1976). Ook in Vlaanderen zijn er attestaties gevonden voor Ieperen, Brugge,
Gent en Kortrijk. In deze steden treft Mantou (1972) ook t-deletie aan in franstalige
oorkonden en rechtsoptekeningen uit de periode 1265-1348; daar komen ook
Nederlandstalige plaatsnamen met t-deletie in voor: Delf, Does en Deurdrech..
Vanaf de veertiende eeuw wordt t-deletie ook in de Noordoostelijke dialecten
aangetroffen (Kloeke 1956; zie hier hfdst. 10).
In schriftelijke bronnen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, van
Hollandse steden, is het verschijnsel eveneens bekend. Het beeld van het eind van
de negentiende eeuw vinden we dan nog terug: nauwelijk of niet op het platteland,
wel in de steden. Aanvankelijk komt in de zestiende en zeventiende eeuw t-deletie
in schriftelijk taalgebruik tot uiting van vooral de sociale bovenlaag, althans in
Amsterdam en Haarlem.11 De volkstaal in de kluchten van Bredero biedt geen
voorbeelden van t-deletie op de momenten dat Amsterdams of ‘Noord-Hollands’
taalgebruik wordt weergegeven. Later, in de achttiende eeuw, lijkt t-deletie zich
meer te beperken tot de schriftelijke productie van lagere sociale klassen (Raidt
1974) en in de negentiende eeuw wordt het in Amsterdams dialect aangetroffen
(Thijm en van Lennep 1885) waar het in de twintigste eeuw nog weinig frequent
is (Daan 1965) maar in de jaren ’70 nog steeds voorkomt (Jansen 1981).12
Voor Kortrijk is uit de 14e eeuw algemenere t-deletie aangetoond (Debrabandere
1973) dan nu in Vlaanderen voorhanden is (Goeman 1983); zie ook sectie 1.2.1.c.
hierboven. In later Middel-Westvlaams zijn er ook attestaties voor Werveke
(Vermeersch 1962). In het typische relictgebied Frans-Vlaanderen treft men vaak
11

12

Van den Berg (1965): Woerden, Delft, Delfshaven, Rotterdam, Weesp, (alle 16e eeuw), Gouda
(16e eeuw); Van Loey (1976): Utrecht (13e eeuw), Leiden (14e eeuw), Dordrecht (15e eeuw);
Van Veen: (1964) Utrecht (13e, 14e en 15e eeuw), Crena de Jongh (1959): Delft (17e eeuw),
Raidt (1974): Oudewater, Amsterdam (2e helft 17e eeuw), Rotterdam (2e helft 18e eeuw; deze
scribent gebruikt ook uitgangsloze 3plur), platteland Holland, Lekkerkerk (3e kwart 18e eeuw;
deze scribent gebruikt ook uitgangsloze 3plur pres), Zevenbergen (N.Br. aansluitend bij Holland,
midden 18e eeuw; 13plur pres en pret uitgangsloze vormen). Raidt: Amsterdam, weesbriefjes
van ongeschoolde schrijvers 1e kwart 18e eeuw. Attestaties uit de sociale bovenlaag zijn beschreven
door Snyman (1979) voor Amsterdam (17e eeuw) en door Stoops (1980) voor Haarlem (16e
eeuw).
Raidt wijst op het nog ongestandaardiseerd karakter van de Amsterdamse schrijftaal in de
tweede helft van de 17e eeuw. In een ongestandaardiseerde situatie hebben lokale uitspraakvarianten de kans om genoteerd te worden. Voor standaardisatie-processen op macro- en
microniveau in de zeventiende eeuw zie nu samenvattend Van der Wal (1995). Het macroniveau betreft de keuze voor een bepaald dialect als standaard, op het microniveau staan de
afzonderljke sprekers iedere keer weer voor de keuze welke specifieke woordvormvarianten te
gebruiken.
Het komt dan vooral voor in meer formeel getint taalgebruik, minder in spontane taal. Jansen
verklaart dit uit het feit dat de monitoring van taalgebruik weggedrukt werd ten gunste van de
monitoring op het juist beantwoorden van de formele vragen.
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de archaïsche vormen aan, maar t-deletie doet zich daar niet voor. Het feit dat er
in Vlaanderen nog een klein groepje dialecten rond Kortrijk, de stad incluis,
algemenere t-deletie kent, tesamen met het feit van vooral de 14e eeuwse algemene t-deletie in Kortrijk,13 heeft ertoe geleid dat er een samenhang gezien werd
met De Oudfranse t-deletie aan het woordeinde (Weijnen 1991). De t-deletie in
het Oudfrans lijkt evenwel een ander karakter te hebben en in de direct aansluitende Noordfranse dialecten komt t-deletie juist minder of niet voor, er is dus
geen geografisch continuum tussen Oudfranse en Vlaamse t-deletie. Zie daarvoor
verder hoofdstuk 11 in dit boek.
Reeds opgemerkt is dat Weijnen en Ponelis vanwege de geografische aansluiting
bij het Rijnland expansie vanuit Keulen aannemen. Weliswaar is t-deletie in het
Rijnland nog niet uit het oogpunt van variabiliteit onderzocht, maar het door
Hinskens (1992) geanalyseerde gebied maakt deel uit van de Ripuarische dialecten
of sluit er nauw bij aan. De constellatie van t-deletie is er totaal anders (zie voor
de spreiding hoofdstuk 10, krt. 1-3). Algemene expansie vanuit Keulen is dus niet
aannemelijk.
Voor Holland wordt aangenomen dat de oorspronkelijke algemene t-deletie er
later onder invloed van de standaardtaal teruggedrongen is (Daan 1965; Raidt
1974; Ponelis 1989; 1990). Dit standpunt wordt ook gedeeld door Romaine
(1986) en Knott (1986).
Voor het Hollands-Afrikaans, de overgangsfase van 1739-1851 naar het
Afrikaans, heeft Conradie (1981) aangetoond dat er een duidelijke tweedeling is
tussen enerzijds monomorfematische woorden en part.pret en anderzijds flectiet. Flectie-t wordt meer gedeleerd. Pas later treedt er een differentiatie tussen
monomorfematische en partpret-vormen op. Het patroon van meer deletie bij
flectie-t dan bij partpret geldt er ook bij stammen op sonorante consonant.
Ponelis (1989) zet dat deels op rekening van het deflectieproces in het HollandsAfrikaans.
Een andere kolonistentaal, New Netherland Dutch of New Yersey Dutch
vertoont daarentegen geen spoor van t-deletie. Buccini (1996) wijst ter verklaring
op het ontbreken van t-deletie in de Amsterdamse en Noord-Hollandse volkstaal
en in de Zuid-Hollandse plattelandsdialecten. Het relatieve succes van t-deletie
in Afrikaans wijt hij eerder aan imperfect learning dan aan selectie uit Nederlandse
dialectkenmerken. Goeman en Van Reenen (1985, hier hoofdstuk 6) vestigen
echter voor Afrikaans de aandacht wel op de dialectachtergrond (i.c. die van
goeverneur Van Riebeeck c.s).
Niet in real time, maar in apparent time is er sprake van teruggang van tdeletie in Zuid-Utrecht (Schouten 1984) in een aflopend continuum van de
oudste generatie naar de middelste en de jongste generatie. In real time is er
eveneens sprake van teruggang, maar anderzijds is er voor bepaalde plaatsen juist
een toename van t-deletie geconstateerd. Toename zowel als afname is in real
time geconstateerd voor het Rivierengebied (Goeman 1988, hier hoofdstuk 5).
13

Vg. ook de door Mantou gesignaleerde gevallen te Ieperen, Brugge, Gent en Kortrijk.
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Toename in apparent time is aangetroffen in Limburgse dialecten (Hinskens
1992) terwijl te Nijmegen een afname van deletie bij partpret is aangetroffen
(Hinskens en Van Hout 1994).
Vanwege de geografische verschillen, die ook diachroon een rol spelen, worden
in dit boek de verschillen bij t-deletie zowel in geografisch opzicht apart als in
relatie met de interntalige verschillen nader geanalyseerd.
1.3. De data

De meeste gegevens voor deze studie zijn afkomstig uit het z.g. Goeman-Taeldeman
Project: het project “Fonologie en Morfologie van de Nederlandse dialecten op
basis van Veldwerk”. De opzet van het project is nader beschreven in Goeman en
Taeldeman (1996). Dit project beoogt een representatieve uitsnede van de
fonologische en de morfologische verschijnselen in de Nederlandse dialecten te
verzamelen en gemakkelijk toegankelijk te maken in een database. De vragenlijst
werd ontwikkeld door een commissie van Belgische en Nederlandse dialectologen
die ook de selectie maakte van de plaatsen die in het project opgenomen moesten
worden.14 De kenmerken van die plaatsen en de sociale kenmerken van de
informanten komen aan de orde in hoofdstuk 2. Van de oorspronkelijke voor
Nederland geplande plaatsen zijn er nu 363 getranscribeerd in een enge transcriptie
en in de database opgenomen. De manuscript-transcripties zijn in het systeem
van de International Phonetic Association (IPA). Voor de invoer in de computer
is een aangepaste versie van het IPA ontworpen: keybord-IPA; die maakt uitsluitend
gebruik van de normale, alfnumerieke ASCII-codes teneinde uitwisselbaarheid
tussen verschillende besturingsplatforms (Unix, Mac-OS en DOS/Windows) te
garanderen. Er wordt momenteel gewerkt aan een conversie van het in het project
gebruikte keybord-IPA naar gewoon IPA.
Het onderzoek waarover in de hiernavolgende hoofdstukken wordt gerapporteerd vond plaats in verschillende fasen van het project, vandaar dat niet in alle
hoofdstukken dezelfde aantallen plaatsen voorhanden waren. Een overzicht biedt
hoofdstuk 12: voor de onderwerpen (16) en voor de betreffende data (17a-c). Zo
was er bijvoorbeeld voor de noordoostelijke dialecten een wat kleiner aantal
plaatsen beschikbaar in hoofdstuk 7, 8 en 9 (situatie 1992) dan in hoofdstuk 10
en 11 (situatie 1994). Zo zijn ook de overzichten van hoofdstuk 2 gebaseerd op
de situatie van 1992.
1.4. Taalvariatie en kwantitatieve modellering
1.4.1. T-deletie en taaltheorie

In een pre-structuralistisch kader is t-deletie door Baudouin de Courtenay (1929)
aan de orde gesteld, zoals hiervoor aangegeven. Hij gaat ervan uit dat een klank
14

Zie voor nadere gegevens en voor de lijst van items uit de vragenlijst Goeman (1984), een
monografie waarvoor mede gegevens uit het project voor het eerst integraal konden worden
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die drager is van morfologische of semantische informatie minder aan deletie
onderhevig is dan een klank die zulke informatie niet draagt. In een structuralistisch
kader wordt een gelijksoortige verklaring door Twaddell (1936) gegeven: t-deletie
kan optreden als elders in de pret-vorm een klank verschilt van de pres-vorm: keep
- kep+ø, maar blijft achterwege als de twee vormen zouden samenvallen: heap heap(ed).15 Beide verklaringen kunnen gezien worden als het behoud van een
functioneel onderscheid (Kiparsky 1972). Daarna is t-deletie sinds het begin van
de kwantitatieve sociolinguïstiek permanent op de onderzoeksagenda geweest.16
Labov et al. (1968) verklaren t-deletie in termen van fonetische omgeving van
de slot-t, de consonant die eraan voorafgaat, wat er op het desbetreffende woord
volgt en de morfologische categorie van het woord, de generatieve fonologische
regel wordt voorzien van frequentiegewichten, waarbij ook de deelregels (de
condities) van een regel gewichten toegekend krijgen.17
Vanaf het begin wordt daar ook op gereageerd door theoretisch taalkundigen.
Over het algemeen wijzen die de verbinding van taalstructuur en frequenties af;
zo bijvoorbeeld Kiparsky (1972). Frequenties horen in die optiek niet tot de
grammatica, de mentale toerusting van de spreker, iets wat nog wel door Baudouin
de Courtenay werd aangenomen blijkens het motto van dit hoofdstuk. Kiparsky
stelt dat de frequentieverhoudingen geheel of gedeeltelijk voorspelbaar zijn uit
universele condities van functionele aard die voortvloeien uit de ’speech
performance’. Die condities betreffen enerzijds de fonotaxis: die oefent een positieve
invloed op deletie uit, en anderzijds de behoefte aan onderscheid: die oefent een
negatieve invloed uit, wat tot behoud van -t leidt.
Guy (1991a) ent zijn model op het model van de lexicale fonologie, dat gaat
uit van een lexicon waarin een aantal niveaus te onderscheiden valt, te weten het
niveau van monomorfematische woorden, vervolgens dat van woorden met een
onregelmatige morfologie, en dan op het niveau van woorden met een regelmatige
morfologie. Op ieder niveau kunnen dezelfde regels opnieuw werken en dan
komt vervolgens na de lexicale fonologie, dus buiten het lexicon, de postlexicale
fonologie (woordgroep- en zinsfonologie) waar nog eens dezelfde regels toegepast
kunnen worden; die niveaus vindt Guy terug in de frequentie-verhoudingen bij
t-deletie.
Sinds het begin van de jaren ’90 convergeren beide onderzoekstradities enigzins
en dat komt door de ontwikkeling van Optimality Theory. Optimality Theory
gaat uit van universele condities, maar daarnaast van taalspecifieke rangordening
van die condities en van die rangordes kunnen er verscheidene zijn. De theorie

15

16
17

gebruikt dankzij de gekozen vorm van computerisering. Zie verder ook Veenhof-Haan en Van
Vliet (1989) voor een latere fase van het project en Goeman en Taeldeman (1996).
Zo’n functionalistische verklaring is door Bezoen (1938) en Entjes (1970) ook voor Twentse tdeletieverschijnselen gegeven. We komen daar in hoofdstuk 10 nog op terug.
Zie voor een overzicht van de Amerikaanse onderzoeksthema’s Labov (1997).
Labov, Cohen, Robins en Lewis (1968), Wolfram (1969), Fasold (1972), Guy (1980), Neu
(1980), Guy (1991, 1991a, 1994, 1997, 1997a) Guy en Boberg (1997), Santa Ana (1992,
1996) en Labov (1975, 1994, 1997).
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kan op die manier variatie tussen talen en dialecten verklaren, variatie die door
Antilla (1997) in frequentie-termen beschreven wordt: er zijn dan binnen een
grammatica condities die geordend zijn met andere condities (totale ordening),
daarnaast zijn er condities of groepen van condities die ongeordend zijn ten
opzichte van een bepaalde condities (partiële rangorde) en dat leidt tot variatie.
Er zijn dan namelijk verschillende rangordes mogelijk. Als een woordvorm
voorspeld wordt door de ene rangorde en ook nog door andere rangordes, dan is
de voorspelde frequentie:
p(a) = n / t

waarbij p de waarschijnlijkheid van de vorm a is, die voortvloeit uit n verschillende
rangordes ten opzichte van t het totaal aantal rangordes dat mogelijk is.
Een andere mogelijkheid tot frequentievariatie is dat een bepaalde universele
conditie niet alleen ongeordend is ten opzichte van een blok andere condities,
maar binnen dat blok op elke willekeurige plaats kan voorkomen (z.g. ‘floating
constraints’: Nagy en Reynolds (1997).
Kiparsky (1994) blijft evenwel bij zijn vroegere standpunt dat frequentie niet
tot de grammatica behoort18 en herformuleert Guy’s model uit de Lexicale
Fonologie in termen van de Optimality Theory (zie hoofdstuk 11).
Binnen een generatief kader met cyclische en postcyclische fonologische regels
plaatsen Hinskens en Van Hout (1994) hun bevindingen voor de dialecten van
Nijmegen en Rimburg. Monomorfematische woorden deleren sigificant meer t
dan partpret: een deel van de regels is postcyclisch, maar komt nog voor de
zogenaamde postlexicale regels van de zinsfonologie. Zij laten evenwel de status
van flextie-morfeem-t, die vaker gedeleerd wordt dan partpret-t,19 buiten
beschouwing.
In dit boek ligt de nadruk minder op regels en meer op condities,20 we komen
daar aan het eind van sectie 1.4.2 nog op terug.
Beneden het niveau van het klanksegment, dat van de ‘features’ of klanksegmenten worden de deletieregels ook in termen van features als ‘coronaal’ en ‘sonorant’
geformuleerd, al dan niet verbijzonderd naar de overeenkomsten en de verschillen
in klankkenmerken die een cononantcluster op -t uitmaken. Goeman en Van
Reenen (1985), hier hoofdstuk 6, bepalen die overeenkomsten en verschillen
voor Zuid-Holland en het Rivierengebied zowel op auditorisch als articulatorisch
vlak en ze vatten ze samen onder het begrip ‘prominentie’ en ‘complexiteit’. Al
vroeg generaliseerde Van Hout (1989a) de segmentele aanpak in de richting van
18

19

20

“...variation comes from competition of grammatical systems (in the individual or in the
community), not from a probabilistic component in the rules of the language”. Bezwaren tegen
frequenties zijn eerder ook te vinden bij Bickerton (1971) die een implicationeel schaalmodel
prefereert boven het variabele regelmodel.
Het verschil flextie-t en partpret-t reflecteert mogelijk het verschil tussen flectie en derivatie.
Zie hier hoofdstuk 11 en 12.
De hoofdstukken 4-6 zijn eerder ontstaan dan de andere en daardoor wordt er vaker de
regelterminologie aangetroffen.
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de sonoriteitsopbouw van de syllabe. Later zijn er ook formuleringen in een
autosegmenteel kader te vinden (Hinskens 1992 en Guy 1997).
Kenmerkovereenkomst en verschil worden door Guy en Boberg (1997) samengevat onder het hoofd van het Obligatory Contour Principle waarbij gelijke
specificaties voor kenmerken binnen een consonantcluster t-deletie in meerdere
of mindere mate bevorderen: zo wordt verantwoord dat die deletie bij voorkeur
na niet-sonoranten voorkomt en meer specifiek na coronale consonanten. De
variabiliteit in de aangetroffen specifieke OCP-effecten kunnen niet in het kader
van de Optimality Theory verantwoord worden (Guy 1997), ook niet in de
Antilla-versie of de Nagy-Reynolds-versie omdat de meervoudige schending voor
hetzelfde kenmerk -die tot een hogere deletiefrequentie leidt- niet gemodelleerd
kan worden.
In hoofdstuk 11 wordt aangetoond dat Guy’s formulering in termen van het
model van de lexicale fonologie niet voldoet voor de data uit Nederlandse dialecten.
Ook Kiparsky’s herformulering in termen van OT voldoet niet.
Boven het niveau van het segment speelt de woord(stam)structuur een rol en
dan met name de syllabestructuur en de voetstructuur. De syllabestructuur bepaalt
de woordstructuur doordat er duidelijke voorkeuren in syllabebouw bestaan. Dit
betreft de minst gemarkeerde vorm (CV), de regeling van toegestane of geprefereerde
slotconsonantclusters, de preferentie voor lichte of zware syllaben (CVC(C), CVV(C))
en de rol van de voetstructuur, dat wil zeggen de toegestane typen in de
opeenvolging van een zware plus een of meer lichte syllaben. Zo hadden woorden
met een flectie-t vroeger twee syllaben die samen een voet vormden: breket 3sing
pres ‘breekt’: CCVC+VC. De structuur van suffixen, meestal VC, wijkt duidelijk af
van de geprefereerde syllabestructuur CV, ze zijn meestal onbeklemtoond.21
De de neerslag daarvan is ook te vinden in studies over Open SyllabeverLenging
(OSL) (Ritt 1994, Kusmenko 1995, Riad 1995) die zich in het woord binnen het
domein van de voet. Zo had bijvoorbeeld breekt in zijn vroegere vorm breket een
korte vocaal die door OSL wordt gerekt: ...VCVC > ...VVCVC.
Deze studie over t-deletie stelt zich niet ten doel om een zelfstandige bijdrage
aan dit theoretisch debat te geven. Er wordt in hoofdstuk 10 wel met
woordstructuurtemplaten gewerkt (VC, VVC, VCC) maar die hebben hier een pretheoretisch karakter. Ze zijn echter heel wel in een moren-theoretisch kader met
lichte en zware lettergrepen te interpreteren en onder te brengen in een theorie
die gebruik maakt van voetstructuur.
1.4.2. De modellering van variatie

Deze studie gaat uit van een variationeel kader. Dat betekent niet dat hier variatie
door middel van frequentieverhoudingen in de regelstructuur wordt “ingebouwd”.
Over het nut van dit inbouwen, waarbij aan taalregels en subregels frequenties
“hangen”, neem ik een agnostisch standpunt in. De variatielinguistiek is er mijns
21

In het Westgermaans dragen ze in 23sing aanvankelijk wel klemtoon (Boutkan 1995).
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inziens meer mee gebaat als het normale “handwerk” beoefend wordt: uitgaan
van, meestal partiële, theorieën over een verschijnsel en kijken welk deel van de
variatie systematisch is en welk deel van de variatie verstoringen zijn om te zien
waar er gegeneraliseerd kan worden en of een hypothese weerlegd of, voorlopig,
gehandhaafd kan worden. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in de taalstructuur
en in de geografische structuur, dus in de systematiek in de variatie. De hoofdscheiding die we aanbrengen is dus in de systematiek tegenover andere variatiebronnen
die beschouwd kunnen worden als verstoringen.
Geobserveerde waarden (data) = systematische ‘echte’ waarden + verstoringen

De component systematische waarde kan bestaan uit een combinatie van meerdere
relevante variabelen en hun waarden.
De component verstoringen kan toch nog een zekere systematiek vertonen:
a) verstoring door de verkeerde variabele of de verkeerde proefpersonen voor het
gestelde doel die de validiteit van de gegevens beïnvloeden (dit komt aan de
orde in hoofdstuk 2);
b) verstoring door systematische vertekening in een bepaalde richting die de
betrouwbaarheid van de gegevens nadelig beïnvloedt (dit komt aan de orde in
hoofdstuk 3);
c) verstoring door niet opgenomen relevante variabelen die alsnog tot meer
systematiek zouden leiden (dit is aan de orde in hoofdstuk 3-5);
d) verstoring door systematische onderlinge samenhang tussen aparte onderzoekseenheden; naburige onderzoekseenheden vertonen dan stelselmatig gelijksoortige
scores in positieve of negatieve richting. Dat is bijvoorbeeld het geval in de
regionale samenhang tussen gegevens die leidt tot wat we ‘kaartbeeld’ noemen
(dit is aan de orde in hoofdstuk 3 en 5, en in de gevolgde procedures voor de
automatisch getekende dialectkaarten).
De fouten door a en b22 moeten zo klein mogelijk gehouden worden, c kan
ondervangen worden door de juiste selectiviteit toe te passen met betrekking tot
de variabelen; een deel daarvan kan als ze bij statistische toetsing irrelevant blijken
verder veronachtzaamd worden, en voor d zijn specifieke technieken ontwikkeld
(rekenschap geven van autocorrelatie).

22

In de klassieke testtheorie geldt dat de betrouwbaarheid zijn validiteit is ten opzichte van een
gelijksoortige test. De validiteit is dan de correlatie van de debetreffende test met de gelijksoortige
maar die validiteit kan nooit groter zijn dan de berekende betrouwbaarheid. De klassieke
testtheorie gaat het meest op voor experimentele onderzoeksopzetten maar niet voor survey
onderzoek of veldonderzoek. De cruciale vooronderstelling in de klassieke testtheorie is dat alle
meetfouten toevallig zijn. In survey- en veldonderzoek is deze vooronderstelling niet te handhaven
(Zeller en Carmines 1980). Doordat de situatie minder manipuleerbaar is dan in een experiment
kunnen er sytematische afwijkingen optreden. De verklaarde variantie is in survey-onderzoek
dus meestal lager dan in experimenteel onderzoek.
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We gebruiken in hoofdstuk 2 en 3 de metafoor van het meten met een thermometer om validiteit en betrouwbaarheid te illustreren: een groot deel van wat
ons in dit boek bezighoudt is inderdaad meten: we verbinden abstracte theoretische begrippen als bijvoorbeeld [sonorant] met door ons aangebrachte groeperingen in de gegevens die dan fungeren als empirische indicatoren voor die abstracte
begrippen. We proberen door de foutenbron (de niet verklaarde variatie) zo klein
mogelijk te houden hun relatieve invloed zo zuiver mogelijk te schatten, zodat we
uitspraken over de theoretische begrippen kunnen doen.
Voor de rol van variatie en informatieve meerwaarde van kwantitatieve gegevens
verwijs ik naar de inleidingen van hoofdstuk 7 en 8. De kruisklassificatie van
deterministische en kwantitatieve onderzoekstradities die in die hoofdstukken
opgesteld is, werd later, ook toegepast door Guy (1994).
Modeleigenschappen

deterministisch
probabilistisch

kwalitatief

kwantitatief

A
C

B
D

Deterministische modellen postuleren een ideale wereld waarin alle geconstateerde
variatie veroorzaakt wordt door variatie in informanten/proefpersonen en variatie
in stimuli/variabelen. Er bestaat geen onsystematische variatie of verstoring.23
Dat betekent dat iedere schending tot verwerping van het model zou moeten
leiden, maar in de praktijk gebeurt dat niet; deze modellen beantwoorden niet de
vraag of ze bij de gegevens passen, maar wel of ze die gegevens in ‘voldoende’
mate benaderen. Het implicationele schaalmodel dat voor creool-continua en
voor fonetische en lexicale diffusie aangewend is,24 hoort tot deze categorie.
Probabilistische modellen gaan ervan uit dat de wereld minder ideaal in elkaar
zit; ze geven ook rekenschap van variatie in informanten en variabelen, maar
bovendien houden ze rekening met onsystematische en met onverklaarde variatie.
Daardoor kunnen ze de vraag beantwoorden of het model bij de data past. Daar
bestaan statistische criteria voor de “goodness of fit” tussen model en data.25
Kwalitatieve modellen zijn gebaseerd op kwalitatieve data: iets komt voor of
niet waarbij de mate van voorkomen er niet toe doet, of iets hoort tot een
bepaalde categorie of niet: bijv. oud - niet oud en dat kan ook multicategoriaal
zijn: jong - middelbaar - oud.
23

24

25

Zie Torgerson (1958); er zijn overigens ook probabilistische schalen mogelijk. Een sociolinguïstische deterministische variant is: “vrije variatie bestaat niet, variatie is altijd sociaal bepaald”.
Cfr. Bickerton (1971; 1973; 1975), Bailey (1973), Cheng (1972) en door Chen en Wang
(1975) is gebruikt. Het model is voor taalkundige doeleinden het eerst geïntroduceerd door
DeCamp (1971b: noot 1). De schaalmethode is door Van Hout (1980) toegepast op t-deletie
data uit het Rivierengebied.
Baayen (1998) poneert het IJsbergvermoeden: “Deterministische regels en intuïties zijn slechts
het topje van een ijsberg van merendeels probabilistische regels en intuïties”.
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Kwantitatieve modellen zijn gebaseerd op kwantitatieve data: een verschijnsel
heeft een aantal voorkomens, of de categorie heeft een (semi)continue karakter:
bijv. leeftijd.
Kwantitatieve gegevens zijn altijd te dichotomiseren en worden dan kwalitatief
van aard: leeftijdsindeling in de klassen jong - oud; aantal voorkomens van 1-35 >
ja (of 1), niet voorkomen > nee (of 0). Dit leidt wel tot informatieverlies.
Omgekeerd is onder bepaalde assumpties een kwalitatieve indeling te waarderen
als een kwantitatieve. Als een categorie uit deelcategorieën bestaat en er is een
stricte rangorde tussen die deelcategorieën en als aan die rangorde een continue
schaal ten gronslag kan liggen dan kan de rangorde als een kwantitatieve schaal
gezien worden: bijvoorbeeld leeftijd is gecodeerd als kind/adolescent - jongvolwassene - middelbaar - oud levert een schaal van 1 - 4; zeker als deze vier klassen
een ongeveer gelijk bereik in jaren hebben.
Alle multivariate statistische technieken als Variantieanalyse en Regressie horen
thuis in kwadrant D.
In deze taxonomie van modellen kunnen ook een aantal taalkundige theorieën of
modellen ondergebracht worden. Voor ieder kwadrant geven we een voorbeeld.
Er is al gewezen op het feit dat de implicationele analyse in kwadrant A thuishoort.26
De generatieve fonologie uit het pre-Optimality Theory (OT) tijdperk is ook een
voorbeeld van A: ze is kwalitatief/categoriaal en deterministisch; maar ook
Kiparsky’s opvatting van OT hoort daartoe. Het OT-model van Antilla (1995) is
een voorbeeld van B (kwantitatief en deterministisch).27 Het variabele regelmodel
dat ontwikkeld is door Labov, en later door Cedergren en Sankoff (1974) verfijnd,
is een voorbeeld van C: kwalitatief/categorisch28 en probabilistisch.
Modellen die een probabilistische implicationele schaal gebruiken vallen ook
in C: ze zijn kwalitatief/categorisch, maar met een probabilistische component29
26

27

28

29

Deze deterministische scalogramanalyse werd speciaal ontwikkeld met het oog op kwalitatieve
data door Guttman (1944).
OT is een model met gereduceerde informatie ten opzichte van het oorspronkelijke model waar
het uit afgeleid en dat behoort tot de z.g. neurologische netwerken. Het oorspronkelijke model
hoort tot kwadrant D. De kwantitatieve informatie uit het oorspronkelijke model is in OT
gereduceerd tot informatie over de rangorde van constraints. Het oorspronkelijke model kent
daarentegen numerieke constraints, zie Smolensky 1986a,b). Naar hun belangrijkheid hebben
constraints een bepaald gewicht. Een belangrijke constraint heeft een zwaar gewicht, minder
belangrijke constraints hebben lagere gewichten. De constraints zijn niet ‘hard’ in de zin dat er
aan voldaan moet worden, maar het zijn ‘zachte’ constraints waaraan in zekere mate, d.w.z. op
de best mogelijke wijze voldaan wordt: het doel is om een oplossing te vinden waarin aan de
belangrijke constraints zoveel als mogelijk is voldaan (McClelland en Rumelhart 1989: 50). Er
bestaan overigens ook deterministische connectionistische modellen of neurale netwerken.
Smolensky is ook betrokken bij de ontwikkeling van OT.
Het programma kent voor de afhankelijke variabele twee (binomiaal) of meer (multinomiaal)
categorieën. De Goldvarb-versie kent alleen de binomiale mogelijkheid.
Over de verhouding variabele regelmodellen en implicationele analyse als meetmodel zie Goeman
(1983a). Rousseau en Sankoff (1978) hebben het variabele regelmodel met het categoriale
implicationele model verbonden. Dat gebeurt doordat afzonderlijke sprekers aan optimaal
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en ook de Correspondentie-Analyse van Benzécri (1973a,b) voor categorische
variabelen hoort hiertoe.30 In de sociolinguistiek overheerst het variabele regelmodel, maar daarnaast wordt ook het logit-regressiemodel gebruikt, bijvoorbeeld
door Van Hout (1989a, b). Voor zowel het variabele regelmodel als voor het
logit-model valt echter ook te verdedigen dat ze in kwadrant D horen; de nadruk
ligt dan op de onafhankelijke variabelen die als kwantitatief karakter hebben:
aantallen voorkomens. Logit-model en variabele regelmodel zijn beide varianten
van de klasse van modellen waar de variabele een logistische transformatie heeft
ondergaan (een vergelijking van beide vindt plaats in hoofdstuk 11). Voorbeelden
van dergelijke logmodellen komen verderop in dit boek voor.
Het variabele regel-model is dus niet de enige manier die men onder D kan
tegenkomen. Het meeste van wat in dit boek aan de orde is hoort eveneens onder
D thuis, zonder zich aan het variabele regel-model te committeren.
Deze studie naar t-deletie is meer toetsend dan exploratief. Maar met nadruk
moet gezegd worden dat de studie geen experimentele opzet heeft. Over het
algemeen zal men dus geen specifieke variantie-analyses aantreffen. Wel is er
gebruik gemaakt van technieken die toestaan om voor de in het materiaal aanwezige
talige variabelen, buitenlinguïstische aspecten als sociale positie, leeftijd en geslacht
van de informanten te controleren.
Uitgangspunt zijn duidelijke modellen, opgesteld op basis van inhoudelijke
theoretische overwegingen van taalkundige, specifiek dialectologische, aard. Uit
die modelmatige aanpak vloeien voorspellingen voort die toetsbaar zijn en uit de
meer of mindere frictie met de data kan meer inzicht verkregen worden over de
structuur van de taalvariatie.
In Goeman (1983) signaleerde ik dat met de jaren bij de variabele regelmodellen het regelkarakter afnam waardoor de nadruk veel meer kwam te liggen
op de conditionerende factoren voor een fonologisch proces. Die conditionerende
factoren interpreteerde ik toen in termen van taalinterne contexten, de distributie.
De ontwikkelingen van de laatste jaren in de taalkundige theorievorming, met de

30

samengestelde groepen worden worden toegedeeld. Een directe benadering kan m.i. via Correspondentie-Analyse plaats vinden; dit probabilistische model ordent namelijk net als implicationele
analyse sprekers en variabelen tegelijk, maar legt niet de procrustes-restrictie op dat er sprake
moet zijn van slechts 1 schaal (dimensie) zoals bij de implicationele schaal het geval is.
Correspondentie-Analyse zoekt het optimale aantal dimensies waarop individuen en variabelen
georden zijn. Voorbeelden van toepassingen van Benzécri’s ideeën in de dialectologie zijn
Cichocki (1993) voor een groep franstalige dialecten in Canada (Acadien) en Mooijaart en Van
der Heijden (1992) voor de determinatie van de regionale herkomst van onbekende Middelnederlandse handschriften, maar een beperking van dit soort modellen ligt in hun exploratief karakter.
Bij Mooijaart en Van der Heijden blijft onduidelijk of de reductie tot twee dimensies (die
natuurlijk gekozen zijn vanwege de interpretatie met de twee geografische coördinaten) wel de
meest optimale is. De breuk in hoogte van de eigenwaarden van bijvoorbeeld de eerste 7
dimensies zou dan duidelijk bij 2 moeten liggen (‘screetest’). Zo niet, dan zijn ook de verkregen
schattingen niet optimaal. Bovendien is het dan mogelijk dat niet dimensie 1 en 2 de geografische
coördinaten optimaal representeren, maar dat andere dimensies dat beter zouden doen.
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grote nadruk op structuurconstraints en op representationele in plaats van
derivationele modellen,31 hebben laten zien dat die distributionele contexten in
termen van structurele constraints geïnterpreteerd kunnen worden. Dit boek
staat dus niet primair in een ‘regel’-kader; de meeste nadruk ligt op de relevantheid
van de condities.
1.4.3. De geografische modellering van variatie

Ook bij geografische data kunnen we een onderscheid aanbrengen tussen het
systematische en toevallige verstoringen. Hiervoor is reeds gewezen op het feit dat
we, als we een kaart zien, onmiddellijk de gebieden waar een verschijnsel voorkomt
proberen te herkennen. Deze gebiedsvorming brengt evenwel bepaalde problemen
met zich mee voor een statistische evaluatie van geografische gegevens.32 De extra
samenhang binnen bepaalde gebieden in de geografische ruimte betekent dat
gegevens voor een bepaalde plaats samenhangen met gegevens uit plaatsen in de
buurt: autocorrelatie. Dit probleem komt aan de orde in hoofdstuk 3-5. Er zijn
oplossingen voor dit probleem en die zijn toegepast voor de kaarten in hoofdstuk
7, 8, 10 en 11.
De geografische kaarten in deze studie bestaan grofweg uit 5 typen:
a) eenvoudige distributiekaarten zoals in hoofdstuk 9: ze geven een verschijnsel
in zijn categoriale vorm weer: een vormvariant komt voor of komt niet voor.
Het kaartbeeld ontstaat doordat gelijksoortige vormvarianten meestal in elkaars
nabijheid voorkomen.
b) absolute frequentiekaarten, zoals de meerderheid van de kaarten in hoofdstuk
6: de relatieve frequentie wordt daar als absoluut getal weergegeven. Het
kaartbeeld ontstaat doordat gelijksoortige aantallen zich vaak in elkaars buurt
voordoen: de zwartste tekens komen in elkaars buurt voor, de witste tekens
onderling ook.
c) frequentiekaarten waar gecorrigeerd is voor bepaalde effecten, die het effect
waar men belangstelling voor heeft zouden kunnen verstoren of beïnvloeden:
een voorbeeld is kaart 11 in hoofdstuk 11. Het regionale effect is daar
‘opgeschoond’ van de effecten van taalstructurele aard. Dit kan gemakkelijk als
het aantal regionale gebieden/plaatsen niet al te groot is, ze kunnen dan als
waarden van de geografische variabele regio (of plaats) in een loglineair model
opgenomen worden.
d) gegeneraliseerde frequentiekaarten zoals in hoofdstuk 7, 8, en 10: de frequenties
zijn daar in frequentieklassen ingedeeld. Zo op het oog lijken die frequentieklassen het karakteristieke van die kaarten te zijn, maar dat is niet zo: de
kaarten bevatten zowel geïnterpoleerde als geëxtrapoleerde waarden. Er wor-

31
32

Cumulerend in Optimality Theory.
De technische term hiervoor is dat geografische variabelen ‘geregionaliseerde’ variabelen zijn,
dit in tegenstelling tot gewone variabelen die ‘random’ variabelen zijn.
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den voorspellingen gedaan voor plaatsen zonder gegevens, op basis van bekende waarden in de omgeving. Ook de hoofdstukken 4 en 5 bevatten kaarten
van de voorspelde waarden waar een klassenindeling overheen is gelegd, maar
de schatting van de voorspelde waarde is een polynomische functie (een vergelijking met kwadratische, cubische en eventuele hogere machtsvormen).
Polynomische functies zijn vooral geschikt als het aantal geografische datapunten niet al te groot is. Een bijkomend voordeel ervan is dat ze als multipele
regressiemodellen geformuleerd kunnen worden, want de statistische eigenschappen van deze modellen zijn zeer goed bekend.
Het specifieke van deze laatste groep kaarten is de conceptie die er aan ten
grondslag ligt, namelijk dat de structuur van de gegevens niet gelegen is in de
absolute frequenties van de data die een relatief onherkenbaar beeld van
afzonderlijke pieken en dalen zou vertonen. Dat is eigenlijk ook al enigszins een
probleem bij de kaarten die in de hiervoor genoemde categorie b vallen. De echte
structuur van de gegevens komt beter tot uitdrukking als men rekening houdt
met het feit dat de data verstoringen, error, bevatten die geen deel uitmaken van
de eigenlijke structuur.
Uit de data voor de kaarten uit hoofdstuk 7, 8 en 10 worden verstoringen
weggefilterd door een bewerking, waardoor de werkelijke geografische structuur
van de data tot zijn recht komt en die functie houdt rekening met het feit dat de
plaatsen niet alle even dicht over het onderzoeksgebied gespreid zijn.
Die bewerking bestaat uit 2 gedeelten (zie Wattel 1990; Wattel en Van Reenen
1995).33 Het eerste deel betreft de invloeden van plaatsen op elkaar waarbij voor
elke afzonderlijke plaats er een effect bestaat vanuit die plaatsen die binnen een
bepaalde kring met betrekking tot die plaats liggen. Plaatsen die buiten die kring
vallen hebben geen inloed meer. Het tweede deel geeft een correctie zodanig dat
met toenemende afstand het effect afneemt; op die manier worden kleine effecten
van plaatsen dichtbij niet weggedrukt. Duidelijke lokale effecten mogen niet
geheel “verdrinken”. De zo gevonden “opgeschoonde”, gefilterde waarden kunnen
in frequentieklassen worden ingedeeld en via een algorithme kan men op een
niet-impressionistische manier isoglossen (in feite: isoplethen) construeren tussen
de plaatsen.34
Overigens kan ook voor categoriale data (wel-niet voorkomend) een isoplethenkaart geschat worden. De frequentieklassen geven dan de kans aan dat een bepaalde
variant voorkomt en een lijncontour van de drempelwaarde kan de scheiding
tussen wel en niet voorkomen weergeven (Van Reenen en Wattel 1995).

33
34

Van Reenen en Wattel (1995) geven een wat andere presentatie van de gevolgde procedures.
De techniek is algemeen en kan ook gebruikt worden voor andere drie-dimensionele problemen, zoals (Wattel 1989): hoe interpoleer ik voor niet opgegraven gedeelten bij een opgraving
geschatte waarden vanuit de gevonden hoogtewaarden en locatiewaarden van het gedeelte dat
wél kon/mocht worden opgegraven, omdat het terrein gedeeltelijk is verstoord of omdat een
gedeelte onopgegraven voor toekomstige generaties moet blijven zitten.
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e) de geschatte waarden -ingedeeld in frequentieklassen- worden verkregen door
Kriging. Kriging houdt rekening met het feit dat de geografische variabele niet
helemaal een random variabele is, maar geregionaliseerd is, dat wil zeggen dat
de afzonderlijke waarden nauw kunnen samenhangen met die van andere
plaatsen in de buurt (vg. een voorgaande noot). Kriging is geen extrapolatietechniek, maar een geografische interpolatietechniek voor de schatting35 van
plaatswaarden van plaatsen die niet in de steekproef zitten op basis van de wel
bekende waarden van plaatsen uit de steekproef. Kriging optimaliseert de uit
de data te schatten waarden36 via een afstandsbepaling die men vooraf door
variogramschatting moet verwerven. Deze afstandsbepaling heeft de vorm van
een functie die het gedrag van plaatsen beschrijft die elkaars scores negatief of
positief beïnvloeden (autocorrelatie). De variogramschatting geeft bovendien
informatie over de invloed van scherpe overgangen, breuken, in het geografische
patroon en over de invloed van de richting van die breuken.
De grote hoeveelheid informatie over de geografische distributie die bij Kriging
verdisconteerd is heeft tot gevolg dat Kriging exacte schattingen geeft: voor de
datapunten uit de steekproef wordt als geschatte waarde de werkelijk aangetroffen waarde voor dat punt gegeven, of zeer nauw benaderd. Bij andere methoden,
zoals hierboven aan de orde geweest, zullen in het algemeen de voorspelde waarden
een grotere afwijking van de datawaarden vertonen. Een nadeel van Kriging is dat
op die manier het mogelijke effect van andere verklarende variabelen weliswaar
meegenomen is, maar niet meer bestudeerd kan worden.37 Normaal zou het
effect van niet opgenomen variabelen in de error-component tot uitdrukking
komen, zoals we in de vorige sectie hebben betoogd, maar die error-component,
de foutenbron, is in deze techniek extreem geminimaliseerd. Dat wil zeggen dat
35

36
37

Zie voor de procedures Deutsch en Journel (1998); meer inleidend is, met Nederlands illustratiemateriaal, Burrough en McDonnell (1998), waar de relatieve voor- en nadelen van (inverse)
afstandsmethoden als bijv. door Wattel gebruikt en geostatistische methoden als Kriging nader
worden besproken.
Dus niet via een kleinste kwadratenmethode (OLS = Ordinary Least Squares).
Voor exploratieve voorspellingen is dat juist irrelevant. Kriging is oorspronkelijk ontwikkeld
voor de exploratie van bepaalde gesteenten of ertsen in de mijnbouw (Krige, 1951) en is vooral
door Franse geostatistici verder ontwikkeld. Er bestaat in de mijnbouw, gezien de exploratiekosten, behoefte aan een zeer nauwkeurige voorspelling in welk gebied gesteente of erts
aangetroffen zal worden met de daarbij behorende waarschijnlijkheidsgrenzen voor de geschatte
waarden. De factoren die tot het ontstaan van erts hebben geleid zijn voor exploratieve doeleinden
niet direct relevant, het gaat alleen om de preciese localisatie. In tegenstelling tot wat verwacht
zou kunnen worden op grond van de naam is Co-Kriging geen methode om covariatie te
schatten. Integendeel, er worden uit covariërende variabelen waarden voor de afhankelijke
variabele afgeleid voor die plaatsen waar wel data voor de onafhankelijke variabelen voorhanden
zijn, maar geen data voor de afhankelijke variabele zelf. Het is dus een vorm van missing data
imputation. Een practisch nadeel van Kriging zou kunnen bestaan uit het feit dat de procedure
de data aan de rand van het onderzoeksgebied verbruikt om tot nauwkeurige schattingen aan de
periferie te kunnen komen. Dat is ook aan kaart 5 in hoofdstuk 10 te zien: de geschatte
waarden lopen niet tot de landsgrenzen.
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het effect van alle niet-geografische variabelen grotendeels in de geschatte waarden zitten verwerkt. Om dat te ondervangen zou men eerst een regressieanalyse
met relevante niet-geografische variabelen uit moeten voeren en op de residuen,
die normaliter als error worden beschouwd, Kriging toepassen. Dit lost het probleem maar ten dele op, want ook deze schattingen zullen niet geheel juist zijn,
want de meest preciese schattingen krijgt men als alle relevante variabelen tegelijk
in het model zijn opgenomen (vgl. hoofdstuk 4). Een voorbeeld van Kriging is
kaart 5 hoofdstuk 10. De schatting is exact, maar omvat tevens het effect van
eventuele niet geziene andere variabelen als bijvoorbeeld de invloed van sociale
factoren en van specifieke taalkundige categorieën. Zie voor een techniek waar
dat wel kan, maar die weer zijn eigen specifieke nadeel heeft, punt c. hiervoor.
Voor de kaarten in hoofdstuk 7, 8 en 10 is op een onderdeel een waarschuwing
op zijn plaats.38 Gebieden die vrijwel leeg zijn op de kaart zullen zeer onzuivere
extrapolaties vertonen in de voorspelde waarden. Dat geldt temeer als er in
werkelijkheid een andere variant voorkomt. Zo moeten de voorspelde waarden
voor Friesland niet gebruikt worden. De waarden zijn er de resultante van de
waarden in noordelijk Noord-Holland en Groningen, Drente en de Stellingwerven,
en een beetje in toom gehouden door de ene plaats in de database op een van de
eilanden. In feite doen zich in Friesland geen eenheidspluralia op -n voor in het
presens, maar op -e. De argumentering in deze studie hangt daar niet op. Friesland
zelf is geen voorwerp van onderzoek. Wel worden te bestemder plaatse facetten
van het Fries te berde gebracht, maar die steunen op bestaande literatuur.
1.4.4. De diachrone modellering van variatie

Voor de in deze studie geanalyseerde tijdreeksen zijn drie technieken gebruikt.
Multipele regressie, splines en loglineaire analyse.
In hoofdstuk 5 worden twee tijdsdoorsneden vergeleken door multipele
regressiemodellen. Dat gebeurt op twee manieren. Ten eerste worden de data van
1950 als variabele in de multipele regressie van 1982 meegenomen. Vervolgens
worden 3 multipele regressiemodellen met elkaar vergeleken: die voor 1950, die
voor 1982 en die voor de verandering van 1950 naar 1982.
In hoofdstuk 8 wordt modellering door splines gebruikt voor goed gedateerde,
telkens apart ingeschreven fragmenten, die niet noodzakelijkerwijs in hun
chronologische volgorde in het manuscript staan. De procedure wordt uitgelegd
in de appendix bij dat hoofdstuk (Anhang 1). We volstaan hier met een concreet
voorbeeld. Zo kan bijvoorbeeld 13 febr. 1434 op bladzijde 12 van een manuscript
komen, en 13 mei 1937 op bladzijde 10 als daar nog plaats was. Dit keer wordt
de modellering van de tijdsvolgorde op grond van de paginering niet gebruikt om
de systematiek te scheiden van de vertekening, maar het gaat er in dit geval om
het totale beeld, inclusief de verstoring (in dit geval vertoring van het juiste
38

Zie ook de betreffende noot in de secties over de kartografie in hoofdstuk 7 en 8.
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chronologische beeld door bladzijdegebruik), te modelleren. Bij de plaatsing van
de ongedateerde fragmenten heeft dezelfde systematiek (aanhouden van de chronologie) mét dezelfde storingsbron (plaatsing op voorhanden lege bladzijde(gedeelten)) een rol gespeeld als bij de plaatsing van de wel gedateerde fragmenten.
Als de chronologische tijdsas tegen de bladzijdevolgorde afgezet wordt ontstaat er
zeker geen rechte lijn: de lijn vertoont veel op en neergang op bepaalde trajecten.
Liniaire interpolatie, door een strakke lijn is dus niet juist, maar splines kunnen
de ‘brokkeligheid’ goed modelleren. De gevonden ‘brokkelige’ curve wordt gebruikt
om de fragmenten zonder datering op de curve te interpoleren op basis van hun
bladzijdevoorkomen en zo hun meest waarschijnlijke plaats in de chronologie
vast te stellen. De totale reeks wordt vervolgens gebruikt in de analyse.
In hoofdstuk 2 wordt een logistisch loglineair model, dat bekend staat als het
variabele regelmodel, gebruikt buiten zijn regelcontext, omdat het een toepassing
is van een ‘normale’ statistische techniek; in hoofdstuk 11 wordt een vergelijking
van dit specifieke model met meer algemene modellen gemaakt.
1.5. Indeling van deze studie

In verband met het onderscheid dat gemaakt wordt in deze studie tussen systematische patronen en verstoringen in de data gaan we eerst na welke factoren een
storende rol zouden kunnen spelen.
Meetfouten vormen een van de storingsbronnen die de werkelijke structuur
van de data verhullen. Daarom wordt vooraf de vraag aan de orde gesteld in welke
mate eventuele meetfouten het beeld vertekenen. Die vraag wordt gesplitst in de
vraag naar de validiteit en vraag naar de betrouwbaarheid van de gegevens.
In hoofdstuk 2 komt de validiteit van de dialectdata aan de orde oftewel de
vraag of de data representeren wat we denken dat ze doen: namelijk dialect.
In hoofdstuk 3 komt de betrouwbaarheid van de data aan de orde: hoe
nauwkeurig zijn deze data.
In hoofdstuk 4 bekijken we in welke mate de data dialect als geografisch
fenomeen representeren en welke rol andere, waaronder sociale factoren, die
eigen zijn aan de data, eventueel een rol meespelen. We zullen zien dat de
geografische variatie voor t-deletie het meest saillant is, vergeleken met de nietsignificante of zwakkere impact van sociale variabelen. Vandaar dat de aandacht
in de overige hoofdstukken voornamelijk aan de niet-sociale variabelen gewijd is.
Ook in de hoofdstuk 3 wordt de betrouwbaarheidsvraag toegespitst op t-deletie.
In hoofdstuk 5 wordt bekeken of en in hoeverre t-deletie in werkelijke tijd
ontwikkelingen vertoont; een van de conclusies is dat de invloed van de
standaardtaal het geografisch patroon van meer of minder t-deletie niet kan
verklaren.
Vervolgens komen in hoofdstuk 6 de interntalige factoren aan de orde die een
rol bij t-deletie spelen. Gewezen wordt op de hiërarchie in deletie-frequentie van
morfologische woordklassen. Er wordt uitgegaan van een paar generalisaties van
de taalinterne constraints: conceptuele en fonische prominentie, conceptuele en
articulatorische complexiteit en de rol van woordfrequentie. Mogelijke onder-
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linge systematische verbanden komen in tweezijdige, bivariate analyses aan de
orde. Tot en met dit hoofdstuk zijn de data allemaal afkomstig uit Zuid-Holland
en het Rivierengebied, te weten zuidelijk Utrecht en de Betuwe. De hoge waarden voor t-deletie in het laatstgenoemde gebied zijn taalextern deels te verklaren
vanuit de contactsituatie. Het gebied vormt een, inmiddels passieve, contactzone
tussen Utrechts en Brabants en tussen Hollands en Gelders. Dit hoofdstuk bevat
waarschijnlijk de eerste poging in de literatuur om dialectgeografische variatie via
een eenvoudig lineair model te verklaren. Verschillen tussen de geografische
resultaten van dit hoofdstuk en van eerdere hoofdstukken zijn toe te schrijven aan
het feit dat de geografische coordinaten een oplopende precisie vertonen (oplopend
van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 via hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 5 en latere
hoofdstukken). Daardoor neemt de error af. Hier is dus sprake van een duidelijke
relatieve reductie van de meetfout. Een van de taalinterne bevindingen van
hoofdstuk 6 is dat t-deletie in de Nederlandse dialecten het meest frequent bij
werkwoordsuffixen voorkomt. Deze situatie wordt ook door andere studies
geconstateerd, die voor, gelijktijdig met, of na wat hier hoofdstuk 6 is, zijn
verschenen.
Om die reden wordt er in hoofdstuk 7 tot en met 9 speciaal aandacht geschonken
aan de inbedding in de werkwoordsmorfologie en dus aan het gehele presensparadigma.
Hoofdstuk 7 geeft de achtergrondkennis voor de rol van t-deletie bij werkwoorden doordat daarin een totaaloverzicht van de suffixen van de presensvervoeging wordt gegeven. In een aantal dialecten vervult het t-morfeem meer functies
dan in de standaardtaal. Het t-suffix vervult verscheidene functies: het is niet
alleen 3sing markering, maar in sommige dialecten ook 2sing en/of 2plur en in
de Noordoostelijke dialecten zelfs het complete meervoud: eenheidspluralis op -t.
T-deletie in 123plur is maar zeer beperkt voorhanden en het ontbreken van tdeletie kan fonologisch verklaard worden (zie hoofdstuk 10). Als t-deletie wel
optreedt kan dat schijnbaar zijn. De zero-vormen in 123plur kunnen ook het
resultaat zijn van suffixconcurrentie tussen -t en -n.
Hoofdstuk 8 werkt daarom een onderdeel van het voorafgaande hoofdstuk
over het presensparadigma verder uit: het gaat hier over de ontwikkelingen over
een zeer lange tijd bij de eenheidspluralis op -t in het Noordoosten van het
taalgebied. Alle personen van de pluralis vertonen hier een t-suffix, maar dat
suffix ondervindt concurrentie van andere vormen, met name van die op -n.
Hoofdstuk 5 was ook al gewijd aan veranderingen van t-deletie in werkelijke tijd,
maar daar betrof het deletie in zijn totaliteit, en de tijdsspanne is aanmerkelijk
korter. In een naschrift wordt een vergelijking gemaakt met Middelengelse
suffixconcurrentie omdat suffixconcurrentie tot zero-vormen kan leiden die dus
niet gezien moeten worden als t-deletie.
Mede als vervolg op een sectie in hoofdstuk 6 waarin is aangetoond dat de
hogere frequentie van t-deletie rechtreeks samenhangt met het feit of er in inversie
een nulsuffix alterneert, is hoofdstuk 9 gewijd aan de suffixen van de 2e persoon
enkelvoud in inversie: jij loopt-loop jij, waarvan aangetoond wordt dat het
ontbrekende suffix (zero-suffix) in een groot aantal gevallen niet op t-deletie
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terugvoerbaar is: de mogelijke processen worden gedemonstreerd aan het
monosyllabische werkwoord doen: jij doet-doe jij.
Tegen de achtergrond van de drie voorafgaande hoofdstukken komen vervolgens
in hoofdstuk 10 de t-loze 3sing vormen bij sterke werkwoorden in de
Noordoostelijke dialecten aan de orde in interactie met de syncope van de
oorspronkelijke vocaal van het suffix en in interactie met Open Syllabe verLenging.
Verklaard wordt waarom de eenheidspluralis op -t geen deletie vertoont. Voor
de deletie van het t-suffix in 3sing worden factoren als wortel- en lettergreepstructuur, sonoriteit van de stamconsonant en verkorting of verlenging van de
stamvocaal alsmede woordfrequentie gescreend op hun relatieve invloed, en wordt
het optreden in een beperkte klasse van woordvormen verklaard. Het ontstaan
van deze constellatie is het gevolg van diachroon aanwijsbare toevalligheden.
Hoewel universele natuurlijke ontwikkelingen wel een rol spelen is het uiteindelijke
hedendaagse synchrone patroon niet het effect van monocausale, natuurlijke
processen. De processen zijn natuurlijk, maar hun gezamenlijk effect niet.
Was hoofdstuk 6 voornamelijk bivariaat van aard, hoofdstuk 11 is evenals het
vorige sterk multivariaat van aard. Hoofdstuk 11 neemt onderdelen van zowel
hoofdstuk 6 als het voorafgaande hoofdstuk 10 op. De effecten voor taalstructurele
beperkingen op t-deletie hebben niet het gepostuleerde karakter van constanten.
T-deletie in het Rivierengebied en in Zuid-Holland verschillen in algemene zin
van elkaar, maar ook het gewicht van de dooslaggevende condities verschilt in die
twee dialectgroepen. De noordoostelijke t-deletie wijkt zeer sterk af. Het proces
van t-deletie in het 13e eeuwse Westvlaams verschilt zowel van het contemporaine
Westvlaams als van het 13e eeuwse Oudfrans. Tenslotte komt een model van het
lexicon uit de Lexicale Fonologie aan de orde met een verschillende status voor
woordeinde-t naar niveau en met een gradueel verschillende regelmatigheid. Dit
model zou een verklaring kunnen bieden voor de morfologische conditionering
van het deletie-proces. De t-deletiedata evenwel van geen der onderzochte dialecten
bieden evidentie voor zo’n model.
Hoofdstuk 12 vat de conclusies van de voorafgaande hoofdstukken op zo’n
manier samen dat het kan volstaan voor wie verder geen kennis wil nemen van de
afzonderlijke hoofdstukken. Het perkt bovendien aspecten voor nader onderzoek
af. Leest men daarbij dit inleidende hoofdstuk, dan heeft men ook een beeld van
de onderzoeksvragen die in de literatuur aan de orde zijn of geweest zijn.
1.6. Verantwoording van eerder gepubliceerd materiaal

Een aantal hoofdstukken of hoofdstukdelen hebben eerder als afzonderlijke
publicatie het licht gezien,39 of zijn sterk bewerkt. Deze worden hierna genoemd.

39

Ik dank de uitgevers van de tijdschriften Taal en Tongval en Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung, en ook de uitgevers ICG Publications en John Benjamins Publishing Co voor
hun toestemming om de betreffende artikelen hier als hoofdstuk op te nemen.
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- Hoofdstuk 3 sectie 3.2-3.3 is een bewerking van: Goeman, A. (1986). Alleged
unreliability of European continental dialect geography. A statistical appraisal. Sprachnormen: lösbare und unlösbare Probleme/Kontroversen um die neuere deutsche Sprachgeschichte/Dialektologie und Soziolinguistik: Die Kontroverse um die Mundartforschung
[Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses
Göttingen 1985, Bd. 4], ed. Polenz, P., J. Erben en J. Goossens, 305-318. Tübingen,
Max Niemeyer Verlag.
- Hoofdstuk 5 is eerder verschenen als: Goeman, A. (1988): Les modèles spatiaux et
temporels dans la dialectologie. Comment séparer les tendences régionales et générales
des fluctuations systématiques au niveau local. Distributions spatiales et temporelles,
constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distributions, Manuscript Constellations.
Etudes de variation linguistique offertes à Anthonij Dees à l’occasion de son 60ème
anniversaire/Studies in language variation offered to Anthonij Dees on the occasion of his
60th birthday, ed. Reenen, P. en K. van Reenen-Stein, 77-92. Amsterdam/Philadelphia:
John Benjamins Publishing Co.
- Hoofdstuk 6 heeft gecirculeerd als: Goeman, A. and P. van Reenen (1985). Word-final
t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity,
paradigmatic properties, token frequency and geographical distribution. [Vrije Universiteit
Working Papers in Linguistics 16]. Amsterdam: Vakgroep Algemene Taalwetenschap
VU.

- Hoofdstuk 7 is gepubliceerd als: Goeman, A. (1992). De Presensvervoeging in de
dialecten van Nederland; ja-nee versus gradueel. Taal en Tongval 44, 97-139.
- Hoofdstuk 8 is, afgezien van de Nachtrag, gepubliceerd als: Goeman, T. (1993). Der
Einheitsplural im Präsens Indikativ der (Ost) Niederländischen Dialekte. Synchrone
und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden.
Niederdeutsches Jahrbuch, Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 116,
134-169.
- Hoofdstuk 9 is gepubliceerd als: Goeman, A. (1992a). Voorbeelden van Paardekooper
z’n “vaste aansluiting”: werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische
werkwoorden, 2e persoon enkelvoud. De Binnenbouw van het Nederlands. Een Bundel
artikelen voor P.C. Paardekooper, ed. Bennis, H. en J.W. de Vries, 95-106. Dordrecht:
ICG Publications.
- Hoofdstuk 11, sectie 11.4 en 11.5 zijn een nadere uitwerking van een squib die
oorspronkelijk gepubliceerd is als: Goeman, A. (1995). Een exponentiëel model met
niveaus in de Lexicale Fonologie is voor t-deletie in Nederlandse dialecten niet van
toepassing. Tabu 25, 142-147.

Het betreffende onderdeel van hoofdstuk 3 is sterk bewerkt en dat geldt ook voor
het onderdeel van hoofdstuk 11. De Nachtrag van hoofdstuk 8 en de overige
hoofdstukken of hoofdstukdelen verschijnen hier voor het eerst.
Voor publicatie in dit boek moesten de kaarten voor hoofdstuk 7 en hoofdstuk
8 opnieuw getekend worden. Inmiddels is de programmatuur veranderd en
daardoor zijn de kaarten op onderdelen anders. In de meeste gevallen heeft dat
geleid tot meer generalisatie. Enkel in de gevallen dat de maximale frequenties
lager dan of gelijk aan 21% waren is de klassenindeling in 7 frequentieklassen
gespreid van 0-21. Daar is dus meer detail te zien dan in de oorspronkelijke
publicatie.

2

De validiteit van dialectgegevens

2.0. Inleiding

De traditionele vorm van Westeuropese dialectologie stelt zich ten doel het taalgedrag van sprekers van de “Grundmundart”, van lokaal gebonden dialect, te
beschrijven en zo mogelijk te verklaren. Haar methode van onderzoek dient aan
twee eisen te voldoen: ze moet betrouwbaar en ze moet valide zijn.
Een methode is betrouwbaar (“reliable”) als ze bij herhaalde toepassing consistent
is in resultaat: telkens dezelfde resultaten geeft. Van onbetrouwbaarheid is sprake
als de resultaten vertekend worden door onsystematische, toevallige fouten. Een
thermometer meet niet betrouwbaar als hij zonder systematiek net iets boven of
onder de werkelijke temperatuur aangeeft. Ook met betrekking tot taal- en
dialectdata willen we dat onze gemeten gegevens betrouwbaar zijn. In het volgende
hoofdstuk, hoofdstuk 3, wordt de betrouwbaarheid van dialectgegevens1 die op
de traditionele manier verzameld zijn, aan de orde gesteld.
In dit hoofdstuk gaat het over de validiteit van dialectgegevens. Een methode
is valide als de resultaten ook werkelijk representeren wat ze moeten weergeven,
dus als ze niet tot een systematische vertekening leidt. Een thermometer is niet
valide als hij systematisch de verkeerde temperatuur aangeeft. Als systematisch
consistent een bepaalde, verkeerde temperatuur wordt aangewezen, dan is de
meting wel betrouwbaar maar niet valide. In verband met dialectgegevens houdt
validiteit in dat dialectgegevens werkelijk de “Grundmundart”, het lokaal gesproken
1

Het betreft hier gegevens uit het project “Fonologie en Morfologie van de Nederlandse dialecten
op basis van Veldwerk.” Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Vrije
Universiteit - Algemene Taalwetenschap en KNAW - P.J. Meertens-Instituut. Aan de VU maakt
het project deel uit van het voorwaardelijke financieringsprogramma Woordgebaseerde Fonologie,
LETT 83-87; tegenwoordig IFOTT afdeling VU; aan het P.J. Meertens-Instituut is het onderdeel
van het project Fonologie en Morfologie. Projectleiders zijn van de zijde van de VU P.Th. van
Reenen, en van de zijde van het Meertens-Instituut A.C.M. Goeman.
Van 1 februari 1985-1 februari 1990 is een groot deel van het project uitgevoerd met steun van
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Een parallel project voor de Friese dialecten
is geëntameerd door de Fryske Akademy. In 1990 is er in België begonnen met het Vlaamse
gedeelte van het project aan de universiteiten van Gent en Leuven.
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dialect representeren en niet een vorm van taalgebruik die daar systematisch van
afwijkt ofwel in de keuze van wat geregistreerd wordt, ofwel in de transcripties
van het geregistreerde.
Het validiteitsprobleem van dialectgegevens vertoont dus twee hoofdaspecten.
Hieronder wordt in sectie 2.1 de validiteit van transcripties aan de orde gesteld.
De vraag waar het hier om gaat is: resulteert de transcriptievaardigheid van de
linguïst in een valide, geldige, weergave van het taalgebruik van de informant.
Vervolgens komt in sectie 2.2 de validiteit van dialectgegevens in het algemeen
aan de orde: hierbij zijn aspecten als taalstrata, oordelen en houding van sprekers
met betrekking tot hun dialect, sprekerskenmerken en spreekstijl van belang.
Daarbij wordt met name aandacht gegeven aan werk op dit gebied met betrekking
tot niet-Nederlandse dialecten.
In wat volgt ligt het accent op de relevantie van deze twee hoofdvragen voor
grootschalig dialectonderzoek als het GTProject. De validiteit van GTP-transcripties
wordt behandeld in sectie 2.1. De aspecten van de validiteit van dialectgegevens,
die in sectie 2.2 besproken zijn, komen opnieuw aan de orde in sectie 2.3 maar
dan toegespitst op de validiteit van de gegevens van het GTProject. In sectie 2.4
wordt voor een bepaald dialectverschijnsel aangetoond, dat de GTP-gegevens van
dat verschijnsel passen in de typologie die voor dat dialectverschijnsel geldt. Dat
is een bevestiging van de validiteit van de gegevens.
In dit boek wordt ervan uitgegaan dialecten in vergaande mate variabiliteit
vertonen, en dat variabiliteit zich zelfs bij een enkele spreker voordoet. Dialecten
werden in het verleden als wel homogeen voorgesteld, maar die homogeniteit
werd bereikt door homogeniseringsstrategieën toe te passen, waardoor slechts
bepaalde sprekers als ‘valide dialectsprekers werden aangemerkt. De aspecten van
dit hoofdstuk, voorzover betrekking hebbend op het afwijzen van homogeniseringsstrategieën, zijn ook relevant voor historisch dialectonderzoek op basis van
oorkonden en andere schriftelijke stukken, hetgeen van belang is in verband met
hoofdstuk 7 sectie 7, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10. In 2.5 worden de conclusies
samengevat.
Vooraf moet worden opgemerkt dat de vraag naar de validiteit van gegevens
moeilijk is te beantwoorden. Er zijn weliswaar statistische procedures voorhanden,
maar die garanderen geen eenduidige oplossing. Dat komt omdat er verschillende
interpretaties2 van validiteit bestaan. Er kunnen drie vormen onderscheiden
worden:
a) Criterium-validiteit: hoe goed stemt het meetinstrument overeen met een
ander meetinstrument waarvan men vooraf heeft vastgesteld dat het maatgevend
is, een ijkpunt? Een voorbeeld is lengtemeting: stemt op het oog schatten
overeen met het meten door middel van een liniaal? Of: stemt zelfrapportage
van dialectgebruik overeen met geobserveerd dialectgedrag?

2

Zie voor deze interpretaties, en de voors en tegens, Carmines en Zeller (1979).
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b) Inhoudelijke validiteit: hoeveel van het bereik van de te onderzoeken eigenschap dekt de meting met het instrument? Een voorbeeld is of een intelligentietest ook sociale intelligentie meet. Of: meet kennis van de dialectwoordenschat
ook kennis van het dialect in het algemeen?3
Als er geen of onvolledige overeenstemming bestaat in het wetenschapsgebied
over de criteria voor of de inhoud van hetgeen gemeten moet worden, dan zijn
deze vormen van validiteit minder nuttig. Dan blijft over:
c) Construct-validiteit: valt er iets te weten te komen uit twee of meer van elkaar
verschillende groepen van variabelen die verwante aspecten van hetzelfde
concept/object vertegenwoordigen? Die groepen van variabelen vertegenwoordigen dan maximaal van elkaar verschillende manieren om de bedoelde eigenschap
te meten. De validiteit van de gemeten uitkomsten is gewaarborgd als de
samenhang (de correlaties) tussen de gemeten methoden positief en groot is
want dat betekent dat de gebruikte methoden niet tot meetverschillen hebben
geleid. Het oordeel of er van validiteit sprake vloeit voort uit de vergelijking
van de mate van samenhang binnen de gebruikte methoden met de mate van
samenhang tussen de methoden. Zijn de binnen-methode samenhangen tussen
variabelen groter dan de tussen-methode samenhang van variabelen dan is er
een validiteitsprobleem omdat de resultaten dan methodeafhankelijk zijn. In
het omgekeerde geval dekken de gemeten constructen het te meten concept
omdat er geen methodeafhankelijkheid is: alle resultaten convergeren in dezelfde
richting, ondanks dat men zijn best heeft gedaan de methoden maximaal te
laten verschillen. Deze benadering is theorieafhankelijk, omdat men vooraf
een duidelijk idee van de juiste richting en de samenhang van die variabelen
met de te meten concepten moet hebben, waarbij verscheidenheid van methoden
bij de operationalisatie van de concepten door de meten variabelen moet
worden gerealiseerd.
Een voorbeeld is: het meten van conservatisme door zowel opiniepeiling als door
stemgedrag. Of: het meten van dialectkwaliteit 1) door zelfrapportage van gebruik
door de spreker, 2) door bepaling van kwaliteit van het dialect door een beoordelaar
en 3) door beoordeling van de vlotheid van de opname.
In het vervolg van dit hoofdstuk komen de drie vormen van validiteit aan de
orde. Vanwege de gesignaleerde verschillen in interpretatie die met de drie vormen
van validiteit gegeven is zal de nadruk meer op algemene overwegingen liggen
dan op statistische, zonder deze uit de weg te gaan.
2.1. Validiteit en fonetische transcriptie

Fonetische transcripties kunnen fouten bevatten. Die kunnen van toevallige aard
zijn en hebben dan betrekking op de betrouwbaarheid (zie daarvoor hoofdstuk
3), zijn ze systematisch dan betreffen ze de validiteit.

3

Vgl. in dit verband voor methodologische kanttekeningen Hinskens (1986).
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Voor de twee veldwerkers in het GTProject die het grootste aantal transcripties
op hun naam hebben staan (in het vervolg V en H)4 is door Glorie (1989)
nagegaan hoe het zat met de validiteit van hun transcripties. Ter vergelijking
werd de transcriptieopleider van V (in het vervolg R) gevraagd eenzelfde stuk te
transcriberen als V en H. De bedoeling van Glorie was om in de persoon van R
een ijkpunt te hebben teneinde de validiteit van de transcripties van V en H vast te
stellen.5 De overeenstemming met dat ijkpunt (R: in feite de betrouwbaarheidsmaat van de overeenstemming van V en H met R) kan gelden als maat voor de
validiteit van de transcriptie die door V en H werd geleverd. Deze opzet is parallel
aan wat door Vieregge (1985; 1986; 1987) is voorgesteld.6 Het bleek echter dat R
niet als ijkpunt genomen kon worden omdat de transcripties van V en H onderling
meer overeenstemming vertoonden dan V met R en H met R. Dat is eigenlijk niet
zo verwonderlijk omdat V en H veel ervaring hadden gekregen door het veldwerk,
en omdat ze over hun transcripties vaak onderling overleg pleegden (zie verderop
ook schema 5 en 6 en verder hoofdstuk 3).
Teneinde toch een uitspraak te kunnen doen over de validiteit van de transcripties volgde Glorie de procedure van Goossens (1965).7 Hij gebruikt als ijkpunt
het onafhankelijk vastgestelde foneemsysteem van een aantal lokale dialecten,
waarbij een bepaalde klank als foutief getranscribeerd geteld wordt in het geval
dat hij buiten het allofoonbereik van een foneem valt. Dit geeft geen directe
validering van een transcriptie op eng-fonetisch niveau (als ‘narrow’ transcriptie)
aangezien de ijking plaatsvindt aan de hand van een fonologische transcriptie
(fonetisch breed of ‘broad’) gerepresenteerd door het foneemsysteem van een
4

5

6

7

V en H hebben binnen het GTP de meeste opnamen getranscribeerd: resp. 122 en 81. Samen
verzorgden zij bijna 58% (203) van de 353 transcripties. Transcribenten (een enkele maal werd
een opname afgemaakt door iemand anders, of was er nauw overleg over de transcriptie, in dat
geval wordt er een tweede transcribent genoemd; als een reeds bestaande transcriptie uit
kwalitatieve overwegingen werd overgemaakt, dan werd deze uitsluitend op naam van de laatste
transcribent geboekt):
J. Aben (7), B. van den Berg (4), J. Buitenhuis (6), D. Coppes (7), M. Fransen (2), L. Gijsbers
(9), A. Goeman (3), B. Hermans (1), E. van Houten (81), I. Kemperman-van Driel (11), A.
Klaassen (1), M. Klamer (7), G. Kocks/B. van den Berg (2), G. Kocks/A.Ottow-Kolman (1), E.
Matthijs (4), E. Matthijs/K. van Reenen-Stein (1), M. van Mulken (2), A. Ottow-Kolman
(20), A. Ottow-Kolman/G. Kocks (7), K. van Reenen-Stein (16), A. de Reus/A. Goeman (1),
M. Schellevis (5), H. Veenhof-Haan (21), M. Veenhof-Haan/B. van den Berg (1), P. Veerman
(5), P. van Vliet (122) en C. van Zaanen (6); (27 personen/koppels).
Voor de validering van fonetische transcripties zie ook Hartman Keiser e.a. (1997) en Strand
e.a (1998). Twee van de vier in deze studies gebruikte methoden betreffen eigenlijk betrouwbaarheid. De factoranalyse op de scoring van vocaalhoogte en de ijking aan formantmetingen
zijn valideringen.
Glorie beschikte nog niet over de geamendeerde berekening van Vieregge en Cucchiarini
(1989, 39). Deze geamendeerde manier vertoont een aantal bezwaren en werd daarom door
Cucchiarini (1993) niet meer toegepast.
Goossens noemt het begrip validiteit niet expliciet. Wel gebruikt hij (1965, 18) het begrip
“zuverlässig” (betrouwbaar), maar hij heeft wel degelijk validiteit op het oog als hij als eis stelt
“..ob eine Aufname uns das richtige (curs. van mij) Phonemsystem der betreffende Mundart
zeigt” (Goossens 1965, 7).

31

DE VALIDITEIT VAN DIALECTGEGEVENS

bepaald dialect, waarbij door het fonetisch ‘broad’-karakter de allofonie niet
geheel buiten beschouwing blijft.
Glorie past de benadering van Goossens toe op drie transcripties van het
dialect van Egmond voor de lange vocalen (transcribenten V, H en R) waarbij hij
als criterium het foneemsysteem neemt dat opgemaakt kan worden uit Heeroma
(1935, 1970).8 De lange vocalen in de drie transcripties die Glorie bekeek bleken
in hoge mate met het door Heeroma opgestelde systeem overeen te komen, en
daarmee is de validiteit van de transcripties verzekerd (Glorie 1989,38-39).
Die overeenstemming geldt in ieder geval op ‘broad’-transcriptieniveau en
geldt, alleen onder verdiscontering van de allofonie, indirect voor het niveau van
de ‘narrow’-transcriptie.
Voor dit laatste niveau is een extra check mogelijk door de drie transcripties te
vergelijken met een RND-opname van Egmond, die eveneens in ‘narrow’-transcriptie weergegeven is (Daan 1969, RND dl. 13). Daartoe ben ik als volgt te werk
gegaan: vastgesteld werd welke etymologische categorieën correspondeerden met
de vocalen van Heeroma’s lange vocaalsysteem (Schema 1 met de daar aangegeven
modificaties), vervolgens werden de items gekozen uit de RND die lid van deze
etymologische klassen waren en uit de GTP-transcripties de items die met die van
de RND overeenkwamen. De correspondenties van de transcripties van R, V en H
werden tegen die van de RND afgezet, analoog aan de werkwijze van Goossens
(1965). Dit levert drie verwarringsmatrices op, één per transcribent, zie Schema 2
tot 4. In de verwarringsmatrix staat de transcriptie van de RND voor Egmond
tussen “/ /”. Van boven naar beneden staat het basisteken dat in de GTP-transcripties
gebruikt werd, de aantallen op de diagonaal geven volledige overeenstemming
weer, de niet gelabelde tussenregels en tussenkolommen bieden ruimte voorzien
voor allofonen, in de transcripties worden die meestal aangegeven door diacritica
op een basisteken. Die diacritica geven aan: verhoging (fonetisch [ §] boven het
fl eronder geplaatst),
getal dat het basistype aangeeft), verlaging (fonetisch [ ],
fronting (fonetisch [+] ervoor) of backing (fonetisch [-] erachter geplaatst). Om
ruimtelijke redenen komen daarbij verhoging van een basisteken en verlaging van
het naasthogere basisteken in dezelfde tussenrij en dat zo komen eveneens fronting
van een basisteken en backing van het naastvoorgelegen basisteken in dezelfde
tussenkolom.
Schema 1: Lange Vocaal-systeem in Egmond aan Zee
Systeem Heeroma
i:
e:
È:

u:
o:
ø:
a:

8

i:
È:
e:

u:
ø:
o:
a:

Heeroma koppelde zelf zijn foneemsysteem aan het transcriptiesysteem van Zwaardemaker en
Eijkman (1928) dat verwant is met het IPA.
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De fonetische plaats van /È/ en /ø/ is een idiosyncrasie van Heeroma, de eigenlijke IPA-plaats ervoor is boven /e/ en /o/. Het schema rechts vormt het uitgangspunt. Verder werd rekening gehouden met het feit dat de RND voor Wgm. o in
de positie voor /r/ [ø:] heeft, en dat dezelfde representant soms ook optreedt bij
Wgm. u, verder bij Wgm. o en u zonder umlautsfactor in open lettergreep (een
enkel geval bij Wgm. u + uml.fact.) en verder deels bij Wgm. au zonder uml.factor.
In resterende gevallen vindt men dan [o].
In de schema’s 2 tot 6 zijn er kolommen en rijen die niet van labels voorzien
zijn en die liggen tussen de gelabelde kolommen en rijen. De niet gelabelde
vakken zijn tussenvormen; zoals hiervoor toegelicht zijn het de plaatsen voor van
diacritica voorziene tekens. Voor de overzichtelijkheid zijn enerzijds hoger en
lager anderzijds voor en achter van opeenvolgende basistekens samengevat: zo
zijn bijvoorbeeld i¯: =~ È≤: en i-: =~ È+:.
Het eenvoudigst is het systeem van R, maar dat komt omdat hij heel weinig
diacritica gebruikt. Met een afwijking in de regio rond /a/ ligt verder vrijwel alles
op de diagonaal.9
Schema 2: Vergelijking RND met de transcriptie van R
/i:/
i:
È:

/È:/

/e:/

/a:/

/O:/

/o:/

6
1

30

/ø:/

/u:/

/@/

2

u: 106
ø:

1
e:

15

12
16

E:
{:
a:

9

5

o:
O:

1

Q:

8

A:

De drie transcribenten volgden het IPA-systeem van Chapman (1983). In dat systeem is [a]
centrale lage vocaal, en [{] frontaal en laag. Zie hoofstuk 3 noot.
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Schema 3: Vergelijking RND met de transcriptie van V
/i:/
i:

7

/È:/

/a:/

/O:/

/o:/

/ø:/

1
2

È:

/e:/

/u:/
3

24

/@/
u: 109

4

ø:

1
e:

5

3

9

1

E:

1

{:

1

a:

11

8

3

3

4

4

10

1

o:
O:

1
Q:
7

2

1

A:

De afwijkingen bij V zijn grotendeels aan het gebruik van diacritica te wijten, met
uitzondering van de /a/-regio.
Schema 4: Vergelijking RND met de transcriptie van H
/i:/
i:
È:

/È:/

/a:/

/o:/

/ø:/
1

10

3
12

/u:/

/@/

2

u: 109
ø:

3
8
7

E:

/O:/

8

4
e:

/e:/

9
1

1

6

1

2

2

5

o:

4
O:

1
{:

1

a:

15

3

1

2

1

1

Q:

A:

Ook bij H liggen de meeste realisaties op of vlak bij de diagonalen.
Teneinde een beeld te krijgen van de overeenstemming van V en H op het vlak
van de enge, fonetische transcriptie vergelijken we nu apart V en H in een
verwarringsmatrix. Dat gebeurt op basis van alle vocaalnuclei (enkelvoudige vocalen
en eerste elementen van diftongen) zonder rekening te houden met andere diacritica
dan alleen hoger/lager/voor/achter bij het basisteken (Schema 5 en 6).

34

HOOFDSTUK 2

Schema 5: Voorvocalen (vlnr H; vbno V)
i
i

24

È

1

È

e

E

{

a

A

24
28
6

e

14
4

E

23
{

1

a

4

16

A

Schema 6: Achtervocalen (vlnr H; vbno V)
A

Q

O

o

ø

u
16

1

u

1
ø
2

13

1

1

17

29

7

o
11

O

1

Q

1

A

1

2

1

17
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Niet in het schema ondergebracht zijn de volgende correspondenties:
V

H

y

=

y

1

@

=

@

109

@

=

∏

1

@

=

O

3

∏

=

∏

1

In de categorie achtervocalen bij [O] (uitgaande van H) zijn de twee transcribenten
het 4 maal niet met elkaar eens. Wat ernstiger is, dat van de 18 gevallen die V als
/O/ scoorde, H er 7 als /o/ en 11 als /o§/ waardeerde. Dit betekent dat er in het [O][o] gebied in 22 op de 70 gevallen geen overeenstemming bestaat (31%). Er is
dus in 69% van de gevallen wel overeenstemming tussen V en H. De 3 afwijkingen
van @ = O betreffen onbeklemtoonde lettergrepen in de positie voor /l/, in welke
positie sprake is van ronding. Toch is er sprake van vergaande overeenstemming
tussen beide transcribenten. Als men de diacritica (de allofonen) buiten
beschouwing laat dan stemmen de transcribenten in 90.3% van de gevallen met
elkaar overeen, namelijk 243 overeenkomsten op een totaal van 269 (hierbij is de
/@/ regio niet meegerekend). De overeenstemming stijgt tot 92.1% indien die
regio wel meegerekend wordt (352 van de 382 gevallen).
Als we de diacritica wel verdisconteren met als waarde 0.5 dan is de
overeenstemming uiteraard lager: 76% (204.5 op 269) zonder de /@/ regio, en
82.1% (313.5 op 382) inclusief de /@/ regio. En daarmee is de validiteit (in dit
geval criteriumvaliditeit) van de transcripties op ‘broad’ niveau in vergaande mate
verzekerd, ook al gaat het om percentages van overeenstemming en niet om een
exacte maat van validiteit. Op eng niveau bestaat die validiteit ook, maar in
mindere mate.10
2.2. Validiteit van dialektgegevens en “Grundmundart”

Omdat het door Goossens voorgestane criterium de vorm heeft van het systeem
van een strikt lokaal gebonden dialect, wordt de validiteitsvraag ruimer beantwoord
dan alleen maar voor wat betreft de transcriptie van dat dialect, namelijk ook ten
aanzien van de validiteit van het taalgebruik van de informanten.
10

Een mogelijkheid om transcripties van verbonden spraak te valideren aan fysiologische data
(i.c. serieel in de tijd gesamplede 10 ms. electropalatogrammen) wordt besproken door Kerswill
en Wright (1989). Deze procedure is uitsluitend werkbaar als men een niet te grote hoeveelheid
“connected speech processen” te behandelen heeft.

36

HOOFDSTUK 2

Maar ik moet hier een paar praktische en methodische voorbehouden maken.
1) In de praktijk bestaat er niet voor ieder van de onderzochte plaatsen een
onafhankelijke taalbeschrijving. Zelfs al zou dat wel zo zijn dan is er nog
2) het methodisch probleem dat er een aanzienlijk tijdsverschil kan zitten tussen
de datum van het criterium - de dialectbeschrijving die gebruikt wordt als
ijkpunt - en het onderzoek dat geijkt wordt. Inmiddels kan het dialect op
bepaalde punten veranderd zijn. Dat heeft tot gevolg dat er op die punten niet
geijkt kan worden. Zo zijn er aanwijzingen voor veranderingen in het
foneemsysteem van Egmond sinds Heeroma’s beschrijving van 1935.11 Dat
hoeft niet altijd grote gevolgen te hebben voor de validatie. Als de veranderingen
beperkt van aard zijn en goed traceerbaar dan is het probleem beperkt.
3) Een bijkomend methodisch punt is de vraag of het fonologisch systeem - het
criterium zelf - niet ook op validiteit en betrouwbaarheid onderzocht zou
moeten worden. Meestal wordt ervan uitgegaan dat zo’n systeem, indien
opgesteld door of met behulp van een native speaker, het “echte” systeem
weergeeft, en daarom de ‘Grundmundart’ representeert.
Omdat zowel het ijkpunt - waarvan de structuur bekend verondersteld wordt als het geijkte - waarvan de ontdekte structuur geëvalueerd wordt - bepaalde
marges van onzekerheid vertonen, is er naar middelen gezocht om die marges te
verkleinen en om zo “betere”, meer valide data te krijgen, om systematische
verschuivingen uit te sluiten. In de volgende subsecties komen een aantal aspecten
die daarmee samenhangen aan de orde. In 2.2.1 is dat de validiteit in verband
met taalstrata; dan in 2.2.2 de validiteit in verband met oordelen van sprekers, de
houding van de spreker ten opzichte van zijn dialect; in 2.2.3 de validiteit en de
keuze van sprekers, de sprekerskenmerken. In 2.2.4 wordt de validiteit van de
spreekstijl tegen het licht gehouden; formeel en informeel taalgebruik.
2.2.1. Validiteit en taalstrata: operationaliseringen van “echt dialect”

Op zoek naar de meest lokale vorm van dialect heeft men, teneinde de “echte”
dialectvormen te eliciteren, verschillende strategieën gevolgd. Ze hebben bijna
allemaal gemeen dat ze tot homogenisering van de dialectgegevens leiden. Homogeniseren is het resultaat van het zoeken naar meer regelmatigheid dan er feitelijk in
het dialect is, het leidt tot reductie van variatie. Dat kan onder andere gebeuren
doordat de veldwerker, soms tegen de zin van de informant, probeert de vorm Y bijvoorbeeld [rE:k] “rijk” - te eliciteren nadat de informant al de vorm X bijvoorbeeld [dwE:l] “dweil” - heeft gegeven. Een tweede manier is om het aantal
informanten tot één te beperken, ook dat vermindert de variatie, en een derde
variatievermindering wordt bereikt door een beperking tot één stijlniveau. De
belangrijkste strategieën komen hierna uitgebreider aan de orde.
Eén van de pogingen om de meest lokale vormen te betrappen is om zeer
kleine gemeenschappen voorwerp van onderzoek te maken. Deze strategie levert
11

Zie hoofdstuk 3.1.
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niet het gewenste resultaat. Weijnen (1966, 161) wijst er terecht op dat de druk
van buiten in die kleine plaatsen soms zeer groot is en dat er daarom juist minder
oudere vormen kunnen voorkomen dan verondersteld; hij releveert ook dat om
die reden voor de RND alleen plaatsen met meer dan 2000 inwoners gekozen
werden behalve als het niet anders kon.12
Overigens wordt in de geschiedenis van de dialectgeografie al betrekkelijk
vroeg de homogeniteit van de kleine plaatsen, het dorpsdialect, ontkend. Zo
bijvoorbeeld door Jaberg en Jud (1928, 216). Ze stellen dat het principieel
onmogelijk is het “oorspronkelijke” dialect in handen te krijgen; hun enige doel
is “... die letzte, die jüngste Entwicklungsstufe, die moderne Mundart mit allen
modernen Mischungen und Infiltrationen” te registreren. “...genuine Mundart
gibt es so wenig wie es eine einheitliche Mundart gibt. (t.a.p. 241)” Blancquaert,
de instigator van de RND, sluit zich hier in gelijksoortige bewoordingen bij aan en
ziet zelf lokale gebondenheid in allerlei taalstrata van algemene omgangstaal tot
strikt lokaal (Goeman 1976b, 116). Rousselot (1891), Gauchat (1905) en
Terracher (1914) waren hem daar trouwens al in voorgegaan. Rousselot ontkent
de homogeniteit binnen één dorpsfamilie op het gebied van de uitspraak, Gauchat
doet dat voor een hele dorpsgemeenschap met betrekking tot klankontwikkeling
en Terracher concludeert hetzelfde, maar dan voor de morfologie. In zeer kleine
dorpsgemeenschappen bestaat er dus al geen homogeen taalgebruik, “echt” dialect
is heterogeen van aard.
Een tweede belangrijke strategie tot homogeniseren beperkt het informantenbestand tot NORMs (non-mobile, older, rural males (Chambers en Trudgill 1980).
Echter, het standpunt van het “zuivere” dialect is ook dan een fictie, omdat er
altijd een bepaalde mate van variatie is en was, dus niet alleen in het heden, maar
ook diachroon. Soms wordt verondersteld, dat door het ontbreken van mobiliteit
er een grotere mate van overeenstemming is met een oudere fase van het dialect.
Dat is in zijn algemeenheid onjuist, want die veronderstelling gaat aan het gegeven
voorbij dat er ook in het verleden duidelijk sprake is geweest van migratie en
mobiliteit. Een bekend voorbeeld is de toevloed van Zuid-Nederlanders naar de
republiek gedurende de tachtigjarige oorlog. Briels (1978, 21) schat het totaal
van deze inwijkelingen op 10% van de bevolking en voor een aantal grotere en
kleinere steden omvat de immigratie tot 1622, zowel van Zuid-Nederlanders als
Noord-Nederlanders, gerekend als totaal van de bevolking per plaats, percentages
die variëren van 14,5% in Alkmaar tot 67% in Leiden.
“Oud dialect” betekent dus niet “zuiverheid van dialect” of homogeen dialect.
En “meest lokale vorm” betekent niet “enige authentieke vorm” en betekent niet
het ontbreken van variatie en het ontbreken van vormen die in competitie met
elkaar staan. “Echt dialect” kan niet in termen van “zuiverheid” gedefinieerd
worden.

12

Bijvoorbeeld als aan de eis om iedere 5 kilometer een plaats te kiezen, niet voldaan kon worden.
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Een ander voorbeeld van mobiliteit die ook al in het verleden optrad vormen
de migratiepatronen die zich nog altijd laten aflezen aan achternamen die de
herkomst (bijv. Van Lierop) aanduiden.13 Een speciale vorm van mobiliteit vormen
de ontginningen in het veen die vanaf de 11e eeuw tot in deze eeuw plaatsvonden
door mensen die van elders kwamen; dijkwerken, droogmaken en kanalengraven
werd uitgevoerd door gespecialiseerde arbeiders die van heinde en ver kwamen en
die dan vaak ter plaatse bleven hangen. Zo kan het dialect van Schoonoord
enerzijds op grond van het lange vocaalsysteem aangemerkt worden als NoordDrents (Kocks 1970), waar het geografisch ook bij aansluit, maar anderzijds wijkt
het dialect van deze pas na 1850 gestichte kolonie op een aantal punten af van
zijn directe Drentse omgeving zoals in zijn vormen voor de presens-pluralis
(Goeman 1992, 112, hier hoofdstuk 7). Op dat punt komt het meer overeen met
het Stellingwerfs, ten Westen van Drente, en met het Gronings in het Noorden.
Met geen van beide heeft het, gelegen als het is in (oostelijk) centraal Drente,
geografisch aansluiting.
Leidt een beperking tot zeer lokale gemeenschappen en meer specifiek tot de
oudere sprekers daarin al niet niet tot homogenisering, zelfs beperking tot één
zegsman/-vrouw doet dat niet -ook al vermindert het de kans op variatie. Want
kijken we naar de andere kant van het spectrum lokaal dialect - idiolectisch dialect,
dan is zelfs het idiolect van één persoon al niet homogeen. Stellmacher (1993,
596) noemt een aantal gevallen waar “systemfremde Auskünfte keine Fehlleistungen der Gewährsleute sind”. Hij toont dat aan de hand van een voorbeeld aan
waarbij de alternanties niet allofonisch zijn te interpreteren en ook niet samenhangen met een verschil in stijlniveau. De afzonderlijke spreker vertoont dus vaak
meer variatie dan diens blootgelegde taalsysteem dat wellicht uitsluitend in de
gedachten van de explorator leeft (id., 599).
Dit niet-homogene gedrag van een en dezelfde taalgebruiker is zeker niet iets
van onze moderne samenleving, het heeft zich ook in het verleden voorgedaan. In
oorkonden kan sterke variatie voorkomen, zelfs binnen dezelfde hand, dus bij een
en dezelfde persoon. Gerbenzon (1960) heeft aannemelijk gemaakt dat een
dergelijke schriftelijke variatie (in bijvoorbeeld de spellingen voor het Friese woord
“recht”: <riucht> versus <riocht>) bij een aantal scribenten correspondeert met
werkelijk bestaande uitspraakverschillen, er is namelijk een bepaalde langzame
ontwikkeling van meer <u> naar meer <o> die parallel loopt met een klankontwikkeling van /u/ naar /o/ en waarbij over de hele periode zowel in als buiten
dezelfde schrijfhanden in documenten variatie <u>/<o> bestaat.14
De veronderstelling dat men bij enig type dialectgebruikers altijd homogeen
taalgedrag kan eliciteren berust dus op een fictie. Datzelfde geldt voor de homogeniteitsaanname bij schrijfhanden.

13
14

Deze migratiepatronen komen aan de orde in hoofdstuk 6.
Variatie in oudere taalfasen is het onderwerp van hoofdstuk 7,8 en 10.
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Een derde belangrijke strategie om het taalmateriaal te homogeniseren bestaat in
het opdelen van het taalgebruik in verschillende lagen of taalstrata (de opdeling in
stijlstratificatie komt verderop in dit hoofdstuk aan de orde). Ook die strategie
van opdelen in taalstrata is onbevredigend. Ze wordt veel gebruikt in de Duitse
dialectologie, bijvoorbeeld Bach (1950, 230). Bach onderscheidt de volgende
typen taalstrata: a) een standaardtaal die niet noodzakelijk homogeen is en die
voornamelijk in de “Bildungschicht”, de hogere sociale klasse gepraktizeerd wordt;
b1) een regionale omgangstaal met een breed spectrum aan variatie; b2) halfdialect;
beide worden voornamelijk in de middenklasse gebruikt; c) lokaal gebonden
dialecten die voornamelijk in de “Grundschichten”, de lagere klassen, aangetroffen
worden, waar men soms nog wel halfdialect, maar meestal niet de regionale
omgangstaal gebruikt.
In deze indeling zijn taalstrata en sociale klasse-stratificatie nauw gekoppeld en
dat heeft dan ook geleid tot de benaming Grundmundart als correlaat van
Grundschicht. Bachs indeling is bekritiseerd door Heinrichs (1961), die erop
wijst dat een spreker weliswaar tot een sociale klasse behoort, maar dat hij zich
heel goed in méér dan twee strata kan bewegen. Bachs onderscheidingen zijn
vrijwel compleet terug te vinden bij Wiesinger (1980, 179 e.v.): Basisdialekt
(=Grundmundart), Verkehrsdialect, Umgangssprache en Standardsprache en is
dus als typologie aan dezelfde bezwaren onderhevig. Wiesinger heeft evenwel
meer dan Bach en Heinrichs oog voor de variabiliteit binnen en tussen de lagen.
Daarnaast geeft hij een aantal functionele omschrijvingen van gebruiksmogelijkheden en situaties. Het basisdialect verbindt hij met extern-linguïstische factoren
als landelijkheid, sterke lokale gebondenheid, conservatisme in de interne ontwikkeling, een weinig mobiele bevolking en een sterk beperkt domein van toepasbaarheid.
In het vervolg beschouw ik ‘Grundmundart’ dan ook als ‘diep’ of basisdialect,
niet direct gebonden aan één sociaal stratum en met zijn eigen variabiliteit.
Een aantal van zoëven genoemde taalexterne factoren werd hiervoor al door
mij als niet noodzakelijk toepasselijk afgewezen bij de bespreking van de
veronderstelde behoudendheid. Er is in kleine plaatsen juist kans op minder oude
vormen. Ook de veronderstelde immobiliteit moet men sterk relativeren. Er is al
vanouds voortdurend mobiliteit in en naar de steden maar ook op het platteland.
Hieronder zullen we bij de bespreking van het standpunt van Dressler en Wodak
zien dat het criterium van landelijkheidheid ook niet noodzakelijk van toepassing
is. Het enige ankerpunt lijkt mij de lokale gebondenheid te zijn.
Dressler en Wodak (1982, 341-342) menen dat er te weinig argumenten zijn
om een vaststaand aantal taalstrata te onderscheiden en om bepaalde taalvarianten
aan een specifiek stratum toe te kennen. Zij vermoeden dat dat de reden is dat
dialectologen zich proberen te beperken tot “zuivere”, homogene dialecten. Voor
Oostenrijkse stadsdialecten gaan zij, op basis van de attitude van sprekers en hun
intentie om de ene of de andere variant te spreken, uit van slechts twee strata
(stads)dialect en standaardtaal (SAG= Standard Austrian German), beide zijn niet
homogeen. En deze aanname lijkt me gezien het voorgaande juist.
De laatste jaren is het in de Duitse dialectologie gebruikelijk geworden om in

40

HOOFDSTUK 2

dit verband de term tweedimensionale dialectologie te gebruiken, waarbij de
strata van Grunddialect tot standaardtaal de ene dimensie vormen en de geografische spreiding de andere (Bellmann, 1986; Auer, 1993; Schmidt, 1993). Stellmacher (1993) legt in ditzelfde kader weer expliciet het verband van de eerstgenoemde Grunddialekt-standaardtaaldimensie met de sociale dimensies zoals
we dat hierboven al aantroffen bij Bach (1950).
Ruoff (1973, 193) vindt de problematiek die met de gelaagdheid van taal te
maken heeft te veelomvattend om tot een theoretische verantwoording te komen
en operationaliseert “Grundmundart” als: “..die im Lautstand älteste schicht der
im Ort gesprochene Sprache”. Zo kan men zijn taalgegevens niet meer valideren
omdat men in een cirkelredenering verzeilt. Dit soort leeftijdgebonden operationalisaties wordt ondergraven als Löffler (1980,47) opmerkt dat er voor het geïntendeerde stratum “Grundmundart” toch hele goede ervaringen zijn met mobiele
middelbare en jonge sprekers, terwijl anderzijds opgemerkt wordt dat de validiteit
van gegevens vaak zeer nadelig beïnvloed wordt door het slechte geheugen en de
beperkte concentratie bij oudere sprekers (zie ook Goossens hieronder).
De homogenisering via taalstrata leidt niet tot het echte dialect of de echte
spreker, omdat taalgedrag onder alle omstandigheden een grote mate van
heterogeniteit vertoont.
Het standpunt van Dressler en Wodak (1982) dat men uit moet gaan van de
intentie van de informant om een of andere variant te spreken betekent dat men
een potentiële informant selecteert met de vraag “spreekt u het dialect van uw
plaats en spreekt u regelmatig dialect in uw omgeving”. Men gaat er daarbij
vanuit dat de informant, zoals Grijns (1991, 57) uiteenzet, een “linguistic competence” heeft binnen het kader van een bepaalde taalvariëteit die a) de norm van
die variëteit omvat, maar ook b) het receptief en productief communiceren met
andere sprekers van die variëteit. Deze opvatting omvat zowel systematische
aspecten als heterogeniteit.
Daarmee stelt zich de vraag naar de validiteit van de informant zelf.
2.2.2. Validiteit van informanten en oordelen van informanten

Het is belangrijk om via empirisch onderzoek na te gaan of ‘gehomogeniseerde’
informanten valide zegslieden zijn en of ‘niet-gehomogeniseerde’ informanten
ook valide kunnen zijn.
De vraag naar de validiteit van de informant is bij mijn weten het meest
uitgebreid aangesneden door Werlen (1984) voor de Südwestdeutsche Sprachatlas.
Voor die taalatlas werden als informant bij voorkeur NORMs (Non-mobile Older
Rural Males) gekozen. Uitgaande van het standpunt dat het lokale dialect niet
homogeen hoeft te zijn onderzoekt ze de vraag of de atlasinformanten als sociaal
gehomogeniseerde sprekersgroep (NORMs) specifieke kenmerken vertonen die
afwijken van andere groepen dialectsprekers, die sociaal heterogeen waren
samengesteld. Op grond van de ingeperkte selectie van sprekerskenmerken als
leeftijd, sociale klasse, geslacht en plattelandsgemeente werd verondersteld dat
men bij die informanten de oudst bereikbare vorm van “Grundmundart” had
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(vgl. Ruoff). Werlen onderzocht de attitude van deze sprekers ten opzichte van
hun dialect en ten opzichte van de standaardtaal, ze staat dus duidelijk in de
traditie van de “Zweidimensionalität” (verg. Dressler en Wodak 1982). Als de
taalattitudes van ‘gehomogeniseerde’ dialectinformanten duidelijk verschillen van
die van de andere groepen dialectsprekers dan kan men zich volgens haar afvragen
of de gegevens van de dialectinformant wel valide zijn.
De validatieprocedure die zij volgt is in beginsel analoog aan die in dit hoofdstuk
gevolgd werd met betrekking tot de validering van de transcripties: breng het te
ijken materiaal in verband met een ijkingsinstrument waarvan structuur wel
bekend is. Bij haar is het ijkingsinstrument de structuur van de attitudes die in
haar onderzoek werd vastgesteld enerzijds ten opzichte van het dialect en anderzijds
ten opzichte van de standaardtaal. Deze attitudestructuur bevat in beide gevallen
dezelfde componenten, maar verschilt bij dialect en standaardtaal en verschilt
ook in de vier onderscheiden groepen van dialectsprekers. Ze laat echter een
belangrijke stap in de validering na door niet het taalgedrag (te valideren) rechtstreeks in verband te brengen met het ijkingsinstrument (de structuur van de
attitudes). Wij zullen deze relatie op basis van het door haar verzamelde materiaal
alsnog leggen.
De eerste drie groepen bestonden uit dialectsprekers van het Schwabisch, de
vierde bestond in contrast daarmee uit sprekers van Badisch dialect. Groep 1 was
de qua sprekerskenmerken gehomogeniseerde groep van informanten (Schwabisch); groep 2 was een qua sprekerskenmerken gehomogeniseerde groep van
potentiële informanten die in reserve werd gehouden (Schwabisch), maar nog
niet voor de atlas benaderd was; groep 3 bevatte een qua sprekerskenmerken
heterogene groep dialectsprekers (Schwabisch) die niet voor de atlas benaderd
was en groep 4 bestond uit een qua sprekerskenmerken heterogene groep dialectsprekers (Badisch) die evenmin voor het Badische gedeelte van de atlas benaderd
was.
Werlen constateert dat er inderdaad verschillen in attitudestructuur tussen de
vier groepen dialectsprekers bestaan (t.a.p. 304 e.v.). Dat wekt, omdat er natuurlijk
een relatie bestaat tussen dialectgedrag en attitudes ten opzichte van dialect en
standaardtaal, wel twijfel aan de validiteit van bepaalde sprekers. Maar, zoals
gezegd beantwoordt Werlen die vraag niet echt, omdat ze nalaat het echte dialectgedrag - dat moet immers geijkt worden - te vergelijken met de attitudestructuur
per groep.15 Werlen geeft (t.a.p. 203) wel een tabel waarin de gegevens staan over
de mate van dialectgebruik in de vier sprekersgroepen volgens de eigen subjectieve
inschatting van de dialectspreker. Die gegevens over de mate van dialectgebruik
noem ik gerapporteerd dialectgedrag en dat dekt zich niet noodzakelijkerwijs met
het echte gedrag, maar is er wel duidelijk aan gerelateerd.
Het gaat om “ik gebruik(te) frequent dialect” in vier domeinen: a) vroeger met
vriend(inn)en, b) vroeger als kind in het gezin, c) huidig taalgebruik thuis en d)
vroeger op school. Deze gegevens, die, hoewel het om gerapporteerd dialect15

Overigens zijn attitudinele factoren geen duidelijke voorspellers gebleken van het gedrag.
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gedrag gaat toch in relatie met werkelijk dialectgedrag staan, worden door haar
niet in verband gebracht met het ijkingspunt.
Dat kan alsnog gedaan worden op basis van de ruwe gegevens die zij meedeelt.
Helaas zijn die per sprekersgroep gegroepeerd, zodat ik ze niet op individueel
niveau kan heranalyseren. Wel is het mogelijk om op grond van haar gegevens
een idee van de samenhang tussen gerapporteerd dialectgedrag, positieve attitude
ten opzichte van dialect en positieve attitude ten opzichte van de standaardtaal te
krijgen met behulp van een categoriale multivariate techniek.16 Omdat de resultaten
uit Werlens factoranalyse niet bruikbaar waren (de resultaattabellen waren niet
meer direct naar de sprekersgroepen terug te koppelen), werden haar gegevens
betreffende de oorspronkelijke attitudeitems ingedeeld in 5 factoren op de manier
die Werlen in een vooronderzoek had vastgesteld (t.a.p. 267 en 339). Overigens
gaat het ons hier niet zozeer om de resulterende verschillende scores met betrekking
tot de attitudinele factoren17 en het gerapporteerd dialectgebruik, maar het gaat
ons vooral om de verschillen tussen de groepen dialectsprekers.
Ik formuleerde drie modellen:
1) gerapporteerd dialectgebruik met de vier situaties/domeinen en de vier
sprekersgroepen (8 factoren) als onafhankelijke variabelen;
2) positieve houding ten opzichte van dialect met de vijf attitudinele factoren en
de vier sprekersgroepen (9 factoren) als onafhankelijke variabelen;
3) positieve houding ten opzichte van de standaardtaal met de vijf attitudinele
factoren18 en de vier sprekersgroepen (totaal dus 9 factoren) als onafhankelijke
variabelen.
In figuur 1 zijn de resultaten betreffende de attitudestructuur tesamengebracht
met die van het dialectgedrag. Men kan de mate van (v.r.n.rl.) positieve attitude
zien ten opzichte van de standaardtaal, de mate van postieve attitude ten opzichte
van het dialect, en de mate van dialectgebruik in de vier onderscheiden groepen.

16
17

18

Gebruikt werd Goldvarb 2.0 (Rand en Sankoff 1990).
Voor de twee taalvariëteiten dialect en standaardtaal waren dat de factoren: vitaliteit/productiviteit,
gebruikswaarde, economisch/pregnant, duidelijke structuur en sociaal gewaardeerd/mooi.
Werlens attitudegegevens (Werlen, 217-242) werden herschaald naar 1 indien men positief
scoorde met betrekking tot de taalvariant in kwestie (dialect resp. standaardtaal), naar 0 indien
men de negatieve pool verkoos, middenscores werden gelijkelijk over de twee polen verdeeld.
Bij gerapporteerd dialect/taalgedrag werd per domein/situatie eveneens gedichotomiseerd tot
dialect- versus standaardtaalgebruik. Het resultaat van een Goldvarb-analyse bestaat uit gewichten
voor de factoren tussen 0.00 en 1.00 die het relatief belang weergeven van de factoren met
betrekking tot mate van (gerapporteerd) dialectgebruik,en de mate van positieve attitude ten
opzichte van dialect en standaardtaal. Deze gewichten kunnen nog verder uitgesplitst worden
in een algemeen gemiddelde, gemeenschappelijk aan alle factoren, en een gewicht dat specifiek
is voor iedere factor afzonderlijk. Ik ga uit van de niet-uitgesplitste gewichten vanwege de
vergelijkbaarheid tussen de drie modellen.
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Figuur 1: Dialectgebruik en attitude t.o.v. dialect/standaardtaal
inf. homogeen Schwaben
dial.spr. heterog. Schw.

.95

pot. homog. Schw.
dial.spr. heterog. Baden

Groepen dialectsprekers

.9
.85
.8
.75
.7
.65
.6
.5

1
frequent dial.gebruik

1.5

2
dialect pos.

2.5

3

3.5

standaardtaal pos.

Horizontaal: 1 = frequent dialectgebruik in 4 domeinen;
2 = positieve houding t.o.v. dialect;
3 = positieve houding t.o.v. standaardtaal.

De vier groepen sprekers gedragen zich in attitudineel opzicht (het ijkpunt)
gelijksoortig, dialect wordt lager gewaardeerd dan de standaardtaal. De waardering voor dialect blijft achter bij het gerapporteerde gebruik, behalve bij de groep
dialectsprekers uit Baden, want daar ligt de waardering hoger dan wat gerapporteerd
wordt.
Weliswaar is het (gerapporteerde) taalgedrag van de Schwabische NORMs, de
z.g. “echt-dialect”-sprekers uniformer dan de groep dialectsprekers met een heterogene achtergrond, de drie groepen Schwabische sprekers hebben toch heel gelijksoortige profielen;19 de heterogene groep dialectsprekers kan, gegeven de mate
van dialectgebruik en de attitude, toch als representant van het “echte” dialect
gelden: het niet noodzakelijk homogene, lokale dialect, de “Grundmundart”.
Anders ligt de situatie in Baden. Hier lijkt een regionaal verschil in mate van
dialectgebruik een rol te spelen, maar zonder nadere gegevens over qua sprekerskenmerken homogene groepen van sprekers in Baden valt daar verder niets met
zekerheid over te zeggen.
De attitudinele structuur van alle onderscheiden groepen dialectsprekers
vertoont onderling grote gelijkenis, uit dien hoofde hoeft er geen twijfel te bestaan
aan de validiteit. Een groep (Baden) heeft een wat ander taalgedrag.
19

Een correlatie- of een regressieberekening is, omdat er slechts drie sprekersgroepen zijn, betrekkelijk zinloos; een significantiewaarde kan onder de gegeven omstandigheden niet berekend
worden, er blijft maar 1 mogelijkheid tot schending over.
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De conclusie is, dat ook groepen van dialectsprekers met heterogene achtergrondkenmerken valide data leveren en dus representanten van hun lokale dialect
kunnen zijn - in dit geval met betrekking tot hun eigen (gerapporteerd) dialectgedrag - en dat spoort met het criterium van Dressler en Wodak die de intentie20
van de spreker als uitgangspunt nemen.
2.2.3. De praktijk van het Nederlandse dialektonderzoek
2.2.3.1. ACHTERGRONDKENMERKEN VAN SPREKERS

In de voorafgaande secties 2.2.1 en 2.2.2 hebben we gezien dat een beperking tot
NORMs (=non-mobile, older, rural males) die meestal afkomstig zijn uit een
lagere sociale klasse, geen noodzakelijke voorwaarde is om valide dialectmateriaal
te verkrijgen. In deze sectie onderzoeken we hoe men in de praktijk van het
Nederlandse dialectonderzoek gehandeld heeft.
Men veronderstelt vaak dat ook het Nederlandse dialectonderzoek zich beperkt
heeft tot de NORMs. Goossens (1977, 73) is die mening in ieder geval met
betrekking tot de ‘O’ van NORMs - het leeftijdsaspect - niet toegedaan. Hij vindt
dat men eigenlijk alleen op oudere informanten is aangewezen als men op zoek is
naar taalantiquiteiten. Dat oudere mensen het dialect het best zouden kennen is
volgens hem “een algemeen verspreid” bijgeloof (vgl. hierboven wat Löffler (1980,
47) opmerkte). Daartegenover staat de visie van Hoppenbrouwers (1990, 9 en
84) die vermoedt dat de situatie in Nederland zal gaan lijken op de Britse:
langzamerhand zal het dialect op het verstedelijkte platteland beperkt worden tot
de kring van NORMs, de oudste autochtone mannen en wel door de uitbreiding
van het communicatieve bereik van het regiolekt over meer en meer situaties.
Taeldeman (1986, 1987, 1989) daarentegen beperkt zich niet tot NORMs.
Voor de Vlaamse situatie toonde hij aan dat er enerzijds sprake is van dialecten
die sociale en leeftijdsgebonden variatie vertonen en dan vaak relatief homogener
zijn met in geografisch opzicht sterk gradueel verlopende taalstructurele overgangen,
maar dat er anderzijds gevallen zijn van overgangsdialecten waarin de taalstructurele
overgangen zeer abrupt zijn, zonder dat de variatie sociaal gebonden is. De twee
typen van overgangen doen zich niet alleen voor op het verstedelijkte platteland,
maar ook in meer rurale gebieden.
De conclusie die we hieruit moeten trekken is dat de keuze van informanten
niet beperkt moet zijn tot a) NORMs en bovendien niet tot b) homogeen geachte
rurale plaatsen.
Ik bespreek daarom eerst het niet-NORMs-karakter, de heterogeniteit qua
sprekerskenmerken, en vervolgens de heterogeniteit in geografisch opzicht. We
kunnen, net als van bij de analyse van Werlens materiaal hierboven, een uitspraak
20

In de Nederlandse dialectologie werd ook het begrip ‘taalwil’ gebruikt (Heeroma 1956). Taalwil is iets anders dan de intentie van de spreker. Taalwil is een voornamelijk sociolinguïstisch en
taalpolitiek begrip. Het is de inzet van meerdere personen die het eigen dialect een betere status
zoeken te geven. De intentie van de spreker is daarentegen een momentane individuele keuze.
Als die keuze habitueel is komen we mogelijk op het terrein dat Heeroma met taalwil omschrijft.
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doen over de validiteit van onze data ontlokt aan groepen heterogeen samengestelde Nederlandse dialectsprekers.
Een beeld van de spreiding van de achtergrondkenmerken van dialectinformanten is te krijgen uit Daan (1963, xi-xiv) en Gerritsen (1979) voor het informantenbestand van de grootste dialectenquêterende instantie in Nederland.21 Het betreft
de situatie van respectievelijk 1956 en 1979 en het gaat hier om schriftelijke
enquêtes. Voor mondelinge enquêtes kunnen we teruggrijpen op Johnston (1985),
die een deel van de persoonsgegevens van de RND (=Reeks Nederlandse Dialectatlassen) uit de periode 1925-1980 nader heeft geanalyseerd.22 Het gaat hier om
de informanten uit de middenklasse, omdat die, volgens het heersende beeld dat
nogal eens in de sociolinguïstische literatuur naar voren gebracht wordt, niet in
traditioneel dialectonderzoek vertegenwoordigd zouden zijn omdat ze daar als
niet-valide dialectsprekers zouden gelden. In tabel 1 geef ik het materiaal, waarbij
ik me net als Johnston beperk tot opgave van het percentage beroepsopgave uit de
middenklasse.
Tabel 1: Achtergrondkenmerken van de informanten van het Meertens Instituut
en van de informanten uit de RND
Lftd. mannen+vrouwen
jaar
1956
1979
RND 19251980

Tot. inf.

%vrouw

% 0-30

%30-60

%60+

1600
711
4234

15
26
23.1

9.1
27.2
28.7

48.8
21
45.7

42.1
51.8
25.6

Tot. beroepsopgaven
mannen+
%
vrouwen Middenkl.
1380
607
3414

68.6
52.1
47.9

Zowel Daan als Gerritsen gebruiken een fijnere klasseindeling, maar omdat
Johnston met een Engelse indeling in drie sociale klassen werkt, heb ik de fijnere
klassenindeling van Daan en Gerritsen eveneens tot drie strata herleid.23
Uit de cijfers blijkt zeker geen algemene voorkeur voor informanten van boven
de 60, met uitzondering van 1979 zijn de leeftijdsgroepen van jonger dan 60 jaar
ruim vertegenwoordigd. Vrouwen zijn redelijk maar niet genoeg vertegenwoordigd,
de Nederlandse cijfers steken evenwel gunstig af bij buitenlandse enquêtes (zie
daarvoor Johnston 1985). De middenklasse lijkt overgerepresenteerd (68.6, 52.1
en 47.9%), maar komt wel overeen met het huidige overwicht van de middenklasse in de Nederlandse maatschappij.
21
22
23

Het Meertens-Instituut te Amsterdam.
Verg. ook: Hagen (1995).
Onduidelijk is hoe Johnston agrariërs in concreto indeelde. Hij zegt wel dat hij grote boeren
met eigen personeel bij de Middle Class telt, hetgeen zeker voor Groningen overwegend zal
gelden, maar voor andere gebieden leveren de aanwijzingen in de bronnen toch geen
aanknopingspunten.
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De praktijk van het Nederlandse onderzoek om al deze sprekers te beschouwen
als goede representanten van het lokale dialect, de “Grundmundart”, blijkt dus te
stroken met de ideeën van Goossens en Löffler.
Johnston (1985, 87) wijst op de communis opinio dat naarmate men in een
hogere sociale klasse zit er minder lokale dialectvormen gebruikt zouden worden
en dat hun taalgebruik de lokale vorm van de standaard24 nadert; immers: lage
sociale status is geassocieerd met lokaal dialect. Maar hij laat de mogelijkheid
open dat er in Nederland minder sprake is van stigmatisatie dan in Engeland en
Frankrijk, hetgeen zou leiden tot een naar verhouding geringere aanwezigheid
van variatie-patronen van stilistische en sexe-gebonden aard: in Nederland zouden
sprekers dan in een formele context relatief minder naar de standaardtaal neigen,
en vrouwen zouden zich ook relatief minder naar de standaardtaal richten.
De vraag doet zich nu voor of die Middle Class sprekers dan wel echt dialect
spreken, ze vormen immers een hogere sociale laag. Zijn het goede, valide, dialectinformanten? Johnston (1985, 89) heeft deze vraag proberen te beantwoorden
door in de RND na te gaan hoe het lag met de frequentie van gerapporteerd
dialect-gebruik25 van Middle Class-sprekers per RND-atlasdeel en naar grootte
van hun woonplaats.26 Dit laatste geeft mogelijk indicaties over stad-platteland
tegenstellingen. Johnstons (Fig. 5.4) onderscheidt de woonplaatsen in 4 klassen
naar inwonertal: 0-5,000; 5,000-10,000; 10,000-50,000 en meer dan 50,000
inwoners; bij de frequentie van het dialectgebruik onderscheidt hij 4 graden:
nooit, soms, meestal en altijd.
Johnstons bespreekt de tabel, maar analyseert de gegevens verder niet. Evenmin
houdt hij rekening met het tijdsverschil in de RND gegevens. Johnston heeft niet
geanalyseerd of en in hoeverre de mate van dialectgebruik in de middenklassen is
veranderd. Het is belangrijk om dit om dit mogelijke effect wel na te gaan omdat
de gegevens voor de verschillende delen van de atlas verzameld werden over een
periode die loopt van 1925-1980 en in dat tijdsbestek kan de situatie sterk
veranderd zijn.27
Johnstons data, door mij aangevuld met die voor Groningen/Noord-Drente,
Zuid-Drente en Noord-Overijsel, werden geanalyseerd om het effect van de
24
25

26

27

Beïnvloeding door de standaardtaal wordt expliciet besproken in hoofdstuk 5 en 6.
Opgemerkt moet worden dat Johnston niet vermeldt dat de gegevens over de mate van
dialectgebruik geen objectieve vaststelling zijn, maar dat het de subjectieve rapportering van de
informant over hun eigen taalgedrag betreft, in dit opzicht zijn deze sprekersoordelen volstrekt
parallel aan die van Werlen.
De regio Groningen/Noord-Drente laat hij buiten beschouwing omdat er nauwelijks opgaven
zijn over het dialectgebruik. Hij gebruikte het Friese deel niet, en evenmin het laatstverschenen
deel betreffende Zuid-Drente en Noord-Overijssel. In tabel 1 en 2 werd dit laatste deel door
mij wel in de opstelling meegenomen. De schriftelijke enquêtes betreffen alleen Nederland, de
RND betreft zowel Vlaanderen als Nederland.
Taalstructurele verandering met betrekking tot t-deletie wordt besproken in hoofdstuk 5. Het
betreft veranderingen tussen de tijd van de opnamen voor de RND en die voor GTP.
Historische taalverandering met betrekking tot eenheidspluralis op -t komt aan de orde in
hoofdstuk 7 en 8.
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verdeling in “woonplaatsgrootte”, “regio” en “tijd” bij de middenklasse op het
dialectgebruik te schatten. De vraag is dus: zijn er voldoende middenklasse sprekers van “echt dialect”, van de “Grundmundart”. Vanwege het feit dat het om
gegroepeerde gegevens ging werden de gegevens geanalyseerd met behulp van
Goldvarb v.2.0.28
De resultaten van mijn analyse zijn samengevat in tabel 2.29 De analyse verliep
in twee stappen. Het model dat getoetst wordt bevat als afhankelijke variabele
a) de waarschijnlijkheid (schaal [0.0 - 1.0]) van frequent dialectgebruik (naar
zelfrapportage) in de middenklasse; het bevat verder als factoren de onafhankelijke variabelen
b) atlasregio (op basis van atlasdeel), c) grootte van de woonplaats en d) tijd van
de opname.
Als meting voor de tijd waarin de gegevens werden opgenomen werd een indeling
gemaakt in decaden. Daarbij werd uitgegaan van het verschijningsjaar van het
atlasdeel. Viel dit voor of in het vierde jaar van een decade, dan ben ik ervan
uitgegaan dat de gegevens uit de voorafgaande decade stamden.
De eerste stap bestond uit een analyse waar de tijdsvariabele in de analyse
betrokken was. In dat geval kon het programma niet tot eenduidige oplossingen
komen: de variable “tijd” kon zowel meegenomen worden in het model, maar
kon evengoed worden weggelaten.
De tweede stap bestond uit een beperking tot de regionale factor en de
plaatsgrootte-factor. De variabelen “regio” en “grootte van de woonplaats” werden
wel door het Goldvarb-programma meegenomen. Daardoor kunnen we als
conclusie trekken dat bij deze RND-data de twee laatst genoemde factoren/
variabelen volstaan als verklaring voor het gerapporteerde dialectgedrag, en dat de
variable “tijd” geen rol speelt. Om hierover meer zekerheid te krijgen werden de
gewichten30 voor de regio’s gecorreleerd met het verschijningsjaar teneinde na te
gaan of er alsnog een ontwikkeling naar meer of minder dialectgebruik viel te
constateren, maar dit leverde geen significant verband op.31 Dat betekent dat de
mate van dialectgebruik in chronologisch opzicht constant is gebleven.

28

29

30

31

Vanwege beperkingen in het programma Goldvarb was het noodzakelijk om de afhankelijke
variable: frequentie van dialectgebruik te dichotomiseren. Daartoe werden de categorieën
“meestal” en “altijd” samengevoegd tot: “zeer frequent”; de categorieën “soms” en “nooit” tot:
“infrequent”.
Op basis van statistische criteria verwijdert het programma bepaalde factoren eerst uit het
model en voegt ze daarna eventueel weer toe. De procedure is vergelijkbaar met die van
stepwise multiple regression.
Het programma rapporteert drie gewichten: 1) een algemeen gemiddelde dat een soort van
basiswaarde is die alle factoren gemeen hebben; 2) de gewichten van de categorieën waaruit
iedere factor bestaat (resp. de afzonderlijke regio’s en grootte-klassen woonplaats) en 3) 1 en 2
gecombineerd en onderling gewogen.
Spearman’s Rho (gecorr. voor ties) = -0.444, bij p>0.05 en N=14.
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Kaart 1: Atlasdelen Reeks Nederlandse Dialectatlassen
Vakindeling volgens Grootaers-Kloeke
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Tabel 2: Middenklasse: waarschijnlijkheid van frequent dialectgebruik (schaal [01]) naar regio en woonplaatsgrootte; gerangschikt naar dalend gewicht.
RND-gegevens:

regioaanduiding: zie kaart 1.

Alg. Gemiddelde: 0.770
regio

gewicht

Alg.gem.+gew.

jaar atlasdeel

0.731
0.666
0.666
0.661
0.482
0.417
0.367
0.362
0.357
0.297
0.256
0.197
0.196
0.158

0.90
0.87
0.87
0.87
0.76
0.70
0.66
0.65
0.65
0.59
0.53
0.45
0.45
0.38

1938
1946
1962
1930
1935
1966
1973
1925/1952
1940
1958
1980
1968
1969
1952

grootte woonplaats

gewicht

Alg.gem.+gewicht

0- 5,000 inw.
5,000-10,000 inw.
10,000-50,000 inw.
> 50,000 inw.

0.547
0.450
0.367
0.235

0.80
0.73
0.66
0.51

Vlaams Brabant
West-Vlaanderen
Zuid-Limburg
Z-Oost-Vlaanderen
N-Oost-Vlaanderen
O-Noord-Brab.+N-Limburg
Gelderland +Z-Overijsel
Klein Brabant
Zeeuwse eilanden
Antwerpen
Z-Drente +N-Overijsel
N-Zuid-Holland +Utrecht
Noord-Holland
Z-Zuid-Holland+W-Noordbrabant

Bron: Johnston (1985) en eigen tellingen.

Uit Tabel 2 blijkt dat bij de RND-informanten uit de middenklasse over de hele
linie het basisgemiddelde voor frequent dialectgebruik (0.77) zeer hoog is. In
plaatsen met een inwonersaantal van < 5,000 is dat naar verhouding nog meer
(0.80), naarmate de plaatsen groter zijn is dat minder. Tweederde van de
middenklasse-sprekers uit het informantenbestand van de RND, die in middelgrote
plaatsen wonen (> 10,000-50,000) spreekt nog altijd volgens eigen zeggen zeer
frequent dialect (0.66).
De mate van dialectgebruik verschilt naar regio. In de tabel zijn die naar mate
van dialectgebruik geordend: Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Zuid-Limburg
en Zuidoost-Vlaanderen vertonen een frequent dialectgebruik dat hoger ligt dan
gemiddeld (0.770). De overige 10 regio’s zitten lager dan dat gemiddelde; WestNoord-Brabant (voornamelijk bepaald door de regio’s in dat atlasdeel die bestaan
uit een deel van de provincie Zuid-Holland en de streek rond Willemstad),
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, zuidelijk Drente en noordelijk Overijssel,
alsmede Antwerpen, Klein-Brabant en de Zeeuwse eilanden zitten onder de tweederde van de gevallen (algemeen gemiddelde + gewicht). In de westelijke regio’s is
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de druk van de standaardtaal inderdaad erg groot, in andere regio’s uit deze groep
is dat voor dialectsprekers uit de middenklasse eveneens het geval.
Johnston (1985, 89) concludeerde dat frequent gebruik van dialect klassegebonden is in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht32 en in het
Betuwe-gebied: naar verhouding wordt daar minder frequent dialect gebruikt
door de informanten. Overal elders in de middenklasse wordt frequent dialect
gebruikt. Mijn heranalyse van het materiaal leert dat ook Antwerpen en KleinBrabant betrekkelijk laag uitkomen.
Het resultaat voor Antwerpen vinden we bevestigd bij De Schutter (1980) op
het niveau van werkelijk dialectgebruik (dus niet: gerapporteerd dialectgebruik).
Hij onderscheidt in het gebied van Antwerpen twee verschillende soorten
dorpsgemeenschappen naar hun werkelijk gebruik van lexicale, dialect- of
standaardtaal-varianten: 1) dialectaal betrekkelijk homogene dorpen en 2) dorpen
die betrekkelijk heterogeen zijn.
De procentuele verdelingen van werkelijk gebruik in de middenklasse van
dialectbenamingen voor een viertal lexicale velden: kleine dieren, bloemen,
traditionele begrippen, recente begrippen staan in tabel 3 voor de twee plaatsen
uit De Schutters onderzoek waar hij in de tabel de klasseaanduidingen gaf. Heist
op den Berg en Ter Aard zijn plaatsen met een heterogeen karakter. Voor andere
plaatsen waren de gegevens niet naar sociale klasse gescheiden (een voorbeeld van
een homogeen dorp was Vrasene).
Tabel 3: Percentage dialectbenamingen in de provincie Antwerpen in de middenklasse (volgens tabellen I-IV van De Schutter).
Lexicaal veld
Kleine dieren
Bloemen
Trad. begrippen
Rec. begrippen

Heist-op-den-Berg

Ten Aard

46.2
71
94.4
40.7

63
86.8
100
55.8

Deze twee Antwerpse plaatsen vertonen een duidelijke lexicale heterogeniteit in
het werkelijke dialectgedrag.
Overigens vermoedt De Schutter dat het klasseonderscheid (bij hem van laag
naar midden) weinig verschil maakt. Daarentegen spelen volgens hem in heterogene
gemeenschappen generatie- en geslachtsverschillen met betrekking tot dialectgebruik op lexicaal vlak wel een rol.
Wat betreft werkelijk dialectgebruik in het fonetisch-fonologische bereik heeft
Goeman (1984, 121-126) voor Zoetermeer (Zuid-Holland) nagegaan of er op
dialectniveau veranderingen zijn opgetreden. Zoetermeer is thans een zeer heterogene taalgemeenschap en ligt juist in een van de gebieden die door Johnston
32

Groningen werd door Johnston niet opgenomen in de tabel; hij vermeldt wel Sassens (in
Groningen de enquêteur) mening dat dialectspreken daar ook klassegebonden is.
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aangemerkt werden als gekenmerkt door een klassegebonden dialectgebruik waarbij
de situatie meer zou lijken op de Britse situatie met een sterk klasseverschil (vgl.
Hoppenbrouwers (1990, 9 en 84)). Verwacht mag worden dat dit dialect sterk in
de richting van de standaardtaal veranderd is. De gegevens bestonden in Goeman
(1984) uit vier verschillende tijdsdoorsneden, en het ging dus om veranderingen
in werkelijke tijd. De conclusie was dat er aanvankelijk inderdaad een lichte
ontwikkeling in de richting van de standaardtaal-uitspraak was, maar dat er
daarnaast interne ontwikkelingen in het dialect waren die de uitspraak vervolgens
weer van de standaardtaal wegleidden. Ook in dit geval waren de informanten
voornamelijk sprekers uit de middenklasse. Dus zelfs in een meer extreme situatie
zijn middenklas-sprekers valide informanten.
In de Nederlandse onderzoekstraditie zijn dus vanouds veel heterogener
samengestelde groepen van informanten gebruikt. Nieuw in onze conclusie ten
opzichte van Johnston is, buiten de grotere precisie, dat de gegevens van de RND
betrekkelijk homogeen zijn met betrekking tot het tijdsverloop. Regionale factoren
en factoren van kleinschalige aard, namelijk de factor “plaatsen met minder dan
5,000 inwoners” zijn wel in hoge mate indicatief voor gerapporteerd dialectgebruik
in de middenklasse.33
We kunnen dus de conclusie trekken dat in de RND ook via de middenklasse
de “Grundmundart” bereikt kan worden.
2.2.3.2. VALIDITEIT EN SPREEKSTIJLNIVEAU

In deze sectie wordt de invloed besproken van verschillende spreekstijlen op het
geëliciteerde materiaal. Het gaat dus om de validiteit van de dialectdata: komt de
produktie van de informant overeen met de “Grundmundart”.
Dialectmateriaal kan op een aantal manieren geëliciteerd worden: door middel
van schriftelijke vragenlijsten, mondelinge enquêtering en elicitatie van spontane
spraak, waarbij iedere manier specifieke voor- en nadelen heeft.
Eerst wordt relevante literatuur besproken, eerst dialectologische bijdragen en
daarna bijdragen vanuit een sociolinguïstische optiek. Waarschijnlijk maken de
spreekstijlen deel uit van een meerdimensionele structuur en vormen ze dus niet
één schaal. Vervolgens toets ik een aspect van de stijlproblematiek aan de hand
van Nederlands dialectmateriaal. Het blijkt dat informanten toegang kunnen
hebben tot meerdere spreekstijlen.
Vaak komt slechts een belangrijk maar ingeperkt, aspect van validiteit, namelijk
“valid for what?” aan de orde. De validiteitsvraag wordt dan overwegend gesteld
in termen van het onderzoeksdoel, en men heeft naar verhouding wat minder
aandacht voor de algemenere vraag die in deze sectie aan de orde is: “geven de
gegevens weer wat ze weer moeten geven”.
In verband met de validiteit van dialectgegevens heeft Weijnen (1966, 152157), aansluitend bij Kloeke, de bezwaren onderkend die het gebruik van een
33

Het criterium voor opname in de RND: alle plaatsen met meer dan 2,000 inwoners past in dit
beeld.

52

HOOFDSTUK 2

vragenlijst in standaardtaal met zich mee kan brengen, vooral in gebieden als
Utrecht en Zuid-Holland die qua dialect sterk op de standaardtaal lijken. De
vragenlijst van de RND bestaat uit zinnen en uit slechts enkele losse woorden en
als losse woorden afgevraagde delen van werkwoordsparadigma’s. Goossens (1977,
69-70) geeft de voorkeur aan losse woorden voor segmenteel fonologisch
onderzoek. Het is belangrijk voor een fonologie om een invariante vorm te
hebben die het foneemkarakter duidelijk naar voren laat komen, en die wordt
door de z.g. Pausa-variant geleverd - Panzer en Thümmel’s (1971, 33) “PausaPhonetik”. Goossens is het met ze eens,34 en hij acht het materiaal van de RND
voor een deel onbruikbaar voor het klankgeografisch onderzoek van foneemsystemen omdat de vragenlijst voor het grootste gedeelte juist uit woorden in zinsverband
bestaat. Maar aan het afvragen van losse woorden zitten ook nadelen: Bruneau
(geciteerd door Weijnen (1966, 158)) wijst op het gevaar van vertraagde en
oververzorgde articulatie bij het afvragen van losse woorden. Het afvragen in
zinsverband noemen Panzer en Thümmel (1971, 33) “Satzphonetik”, en ze zien
als nadeel dat de contextafhankelijke varianten dan verwaarloosd moeten worden
worden om de achterliggende systematische verschillen uit te laten komen. Op
deze manier wordt een deel van de variabiliteit als irrelevant buiten haakjes gezet.
In ieder geval is materiaal in zinsverband noodzakelijk om data betreffende
assimilatie en sandhi-verschijnselen te verkrijgen.
Sinds de onderzoekingen van Labov (1972 (=1966), 70-109) heeft de
algemenere validiteitsvraag een prominente plaats op de agenda. Labov’s strategie
bestaat eruit om het interview in een aantal onderdelen zo te structureren dat er
informatie over onderscheiden spreekstijlen beschikbaar komt:
a) Casual Speech Style (CSS),
b) Interview Style (IS),
c) Reading Passage Style (RPS),
d) Word List Style (WLS),
e) Minimal Pairs Style (MPS).
Als formeel in verschillende gradatie worden aangemerkt de stijlen b-e; als informeel
stijl a. De afgrenzing van a): CasualSpeechStyle (CSS), levert in de praktijk enkele
problemen op, en ter nadere vaststelling geeft Labov enige paralinguïstische verschijnselen, z.g. “channel cues”, die dat taalgedrag kunnen vergezellen: verandering in spreektempo, toonhoogte, stemvolume, snelheid/diepte van ademha34

Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, omdat in Goossens’ definitie van dialect het criterium
van het intertalige systeem-karakter zeer prominent aanwezig is. Hij bevindt zich hier in de
traditie van Weinreich (1954), die niet zozeer spreekt van dialecten, maar van verschillende
systemen. Overigens is Weinreich daar in zijn laatste publikatie gedifferentieerder over gaan
denken (zie Weinreich, Labov en Herzog (1968, 101)). Daar laat Weinreich de gelijkstelling
van structuur en homogeniteit los; de heterogeniteit is gestructureerd en deel van “unilingual
linguistic competence”. Zie overigens par. 2.2 hierboven voor een vroege afwijzing van de
homogeniteit van het dorpsdialect.
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ling en lachen. Wanneer ze ook voorkomen in stijlen b-e dan wordt ook de uiting
waarin die cue voorkomt gerekend tot stijl a.
Labov (1972, 99 en 208) gaat er van uit dat de stijlen geordend kunnen
worden op één enkele dimensie: van formeel naar informeel, welke dimensie
gemeten kan worden door de hoeveelheid aandacht, de audio-monitoring, die
aan het eigen taalgebruik besteed wordt. Bij taalgebruik dat onderhevig is aan
minimale aandacht bevind men zich op het niveau van de CSS en dat niveau
levert de meest systematische gegevens; het is het niveau van de “vernacular” of,
in traditionele termen: de “Grundmundart”, maar dan niet noodzakelijk lokaal
gedefinieerd.
Dressler (1975, 13 en 16) is het met deze unidimensionaliteit niet eens. Volgens
hem is er geen schaal van stijlen op één enkele dimensie. Hij meent dat langzame
spraak deel uitmaakt van een andere dimensie dan de dimensie waarop casual
speech zich bevindt. Niet alle fonologische processen worden onderdrukt in
formele stijl. Er zijn er integendeel ook heel wat die juist meer aangewend worden
in formele of relatief langzame spreekstijl, zo bijvoorbeeld intervocalische, en
antevocalische initiële insertie van een glottale consonant in het Duits.
Bovendien kan volgens hem emotie, die kenmerkend geacht wordt voor casual
speech, juist tot over-articulatie leiden: lettergrepen met emotionele klemtoon
treden op de voorgrond en krijgen meer tijd waardoor Lento-processen kunnen
worden toegepast. In Lento-stijl kunnen verlengingsverschijnselen optreden als
diftongering, breking, fonologisering van parasitische overgangsklanken (bijv.
/kompt/ in plaats van /komt/).35 In Allegro-stijl verdwijnen daarentegen pauzes en
werken processen over woordgrenzen heen. Het aantal geaccentueerde syllaben
neemt af en hoe meer syllaben er tussen accentpieken liggen, des te minder
fonetisch detail er te vinden zal zijn in de realisering van deze syllaben. Of zoals
Goossens (1977, 69) zegt met betrekking tot het vocalisme: “het eigen vocalisme
van woorden die in zinsverband in bijtonige positie staan, gaat inderdaad zeer
vaak verloren”.
Kritiek van verdergaande aard op het door Labov veronderstelde stijlcontinuüm
is door Bell (1984, 150) geleverd. Hij meent dat factor “aandacht” niet bepalend
is voor de stijldimensie, maar dat het slechts een bijkomende factor bij de elicitatie
is. Volgens hem is aandacht een intermediërende factor voor andere factoren. En
dat verklaart volgens hem meteen waarom aandacht soms met stijlverschuiving
samenhangt en soms niet. Bell wijst er in dit verband op dat aandacht net zo’n
status heeft als tempo, ook daar is er geen consistent verband tussen tempo en
reductieverschijnselen in de uitspraak. Zijn conclusie is dat sprekers hun stijl
aanpassen aan hun gehoor, en dat daarom de intentie van de spreker de belangrijkste factor is.
35

Voor de Great Vowel Shift wijst Samuels (1972, 41-42) op het belang van de ontwikkeling van
onbeklemtoonde vormen in “relaxed style” -resulterend in verlaagde en meer centrale
vocaalvarianten- tot beklemtoonde vormen. Lass (1976, 59n) vindt dat deels onbegrijpelijk,
deels ondocumenteerbaar.

54

HOOFDSTUK 2

Ook Johnston (1985, 83-84) heeft zich beziggehouden met de vraag naar de
rol van de spreekstijlen in traditioneel dialectologisch onderzoek. Hij gaat daarbij
uit van het Laboviaanse model van stijlniveaus. De vraag die hij onderzoekt is of
materiaal uit traditioneel dialectologisch onderzoek zich in stilistisch opzicht
onderscheidt van materiaal dat verkregen is via een sociolinguïstisch design waarbij
expliciet rekening is gehouden met stijlverschil.
Hij vergelijkt daartoe de enerzijds realisaties van finale /p t k/ als ejectieven [p’
t’ k’], de realisaties van finale /i:/ als diftongen, en de realisatie van gevocaliseerde
preconsonantische of finale uvulaire /r/ met ronding, die hij aantrof in eigen
sociolinguïstisch onderzoek, met anderzijds de realisatie van deze verschijnselen
in het materiaal van de Survey of English Dialects (Orton e.a. 1962 e.v.) van
ongeveer dezelfde streek, om vast te stellen a) of verbonden zinnen uit een dialectenquête overeenkomen met ReadingPassageStyle (RPS) en b) of losse woorden en
woordgroepen overeenstemmen met WordListStyle (WLS); de vergelijking heeft
betrekking op de lower class-sprekers omdat de meerderheid van de informanten
voor de Survey hiertoe behoort.
De eerste twee verschijnselen (de ejectief realisaties en de diftongen) komen in
het sociolinguïstisch onderzoek uitsluitend frequent voor in WordListStyle. Ze
zijn zeldzaam zowel in CasualStyle als in FormalStyle (= Labov’s Interview Style).
Daarom komt hij tot de conclusie dat hier in plaats van de dimensie van informaliteit een andere dimensie: namelijk spreektempo een rol speelt. In dit geval is dat
de lento-stijl. De woorden worden in isolatie of met emfase uitgesproken en die
lento-stijl is verantwoordelijk voor de overeenstemming tussen traditioneel dialectmateriaal en de sociolinguïstische WordListStyle-gegevens en niet zozeer de dimensie formeel-informeel. In dit opzicht is zijn mening dezelfde als die van Dressler
en komt ze ook overeen met Panzer en Thümmels (1971) “Pausa”-variant.
Er komt echter ook overeenstemming voor tussen dialectologisch en sociolinguïstisch materiaal die volgens hem niet via lento-stijl verklaard kan worden en
waarvoor de informaliteitsdimensie gehandhaafd kan blijven: op een na alle plaatsen
hebben, in alle stijlen, de ongeronde vorm van gevocaliseerde /r/. Het extra
kenmerk van ronding komt in het sociolinguïstisch materiaal slechts in één plaats
frequent voor en uitsluitend in WordListStyle, terwijl in de Survey dat de gewone
vorm voor alle plaatsen in dat gebied is. Er is voor die ronding dus geen fonetische
verklaring in de lento-stijl te vinden. Johnston denkt daarom dat er bij traditioneel
dialectologisch materiaal niet zozeer sprake is van WordListStyle (WLS), maar van
een aparte stijlsoort naast de traditionele classificatie, waarin de canonische vorm
van het woord (CaS) duidelijk naar voren komt: een soort formele vorm van
spreekstijl, naast de leesstijl (ReadingPassageStyle; RPS), maar formeler dan de
InterviewStyle (IS). Hij postuleert in de categorieën die volgen op de CasualSpeechStyle (CSS) en de InterviewStyle (IS) een splitsing in een spreekmodus en een
leesmodus. De leesmodus bevat dan naar groeiende graad van formaliteit: ReadingPassageStyle (RPS) en WordListStyle (WLS). Parallel daaraan bevat de spreekmodus:
SelfconsciousConnectedStyle (SCS) en CanonicalStyle (CaS). De Nederlandse
RND-data vormen volgens Johnston SelfconsciousConnected Style (SCS), omdat
het materiaal in zinsverband wordt aangeboden. Zie Fig. 2.
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Figuur 2: De informaliteitsdimensie (naar Johnston 1985)
➤

Informeel

CasualSpeechStyle

➤

InterviewStyle

Formeel

SelfconsciousConnectedStyle CanonicalStyle
(spreekmodus)
ReadingPassageStyle

WordListStyle Minimal
PairStyle
(leesmodus)

Daarnaast bevat het materiaal enkele gevallen van losse woorden en paradigma’s,
die in Johnston’s classificatie tot de CanonicalStyle (CaS) behoren. De MinimalPair
Style (MPS) komt in het RND-materiaal niet voor.
In de sociolinguïstiek impliceert een hoge mate aan formaliteit dat de realisaties
sterk in de richting van de standaardtaal zullen gaan. De “Survey of English
Dialects”-data hebben in de typologie van Fig. 2 een hoog formaliteitsgehalte.
Maar Johnston kan er op cruciale punten geen realisaties vinden die in de richting
van de standaardtaal gaan. Hij verklaart dat door aan te nemen dat dialectinformanten blijkbaar het CasualSpeechStyle-stratum gebruiken in Selfconscious
ConnectedStyle en CanonicalStyle voorzover het gaat om die dialectkenmerken
waarvan men zich zeer bewust is (Johnston 1985, 85).36 Voor kenmerken waar
men zich niet van bewust is, De kenmerken waar men zich niet van bewust
dringen niet door tot de SelfconsciousConnectedStyle en tot de CanonicalStyle,
zodat er dan alleen een vergelijking met ReadingPassageStyle en WordListStyle
openstaat.
Deze laatste vaststelling moet mijns inziens gerelativeerd worden. Bij de invulling
van schriftelijke dialect-enquêtes kan de informant juist veel reflecteren op zijn
taalgebruik; in de zin van Johnston zou men dan uitsluitend dialectkenmerken
waarvan sprekers zich bewust zijn, in de antwoorden kunnen aantreffen. Maar er
zijn gevallen dat automatische, onbewuste kenmerken, die juist uitsluitend in de
CasualSpeechStyle zouden kunnen voorkomen, wel degelijk in CanonicalStyle
en SelfconsciousConnectedStyle aangetroffen worden.37 Ik illustreer dit aan de
hand van fonologisering van “parasitaire [p] in Lento-stijl”, om Dressler’s term te
gebruiken: bijvoorbeeld hij kompt/komp en varianten. Dressler (1975) en ook
Ohala (1974, 357-359) beschouwen het fonologische proces als in principe onbewust. Ik vergelijk daarvoor schriftelijk, via vragenlijsten ingewonnen materiaal
(als indicatie voor CanonicalStyle) met RND-gegevens (indicatief voor Selfconscious
36

37

Ook in Katwijk blijkt dit proces te werken. Wald (1984) constateerde zowel bij binnen Katwijk
werkzame informanten als bij Katwijkse forenzen juist in de woordenlijst-stijl het hoogste
percentage Katwijkse vormen (aanzienlijk meer dan in losse zinnen en in verhaalvorm).
Zie over bewust en onbewust ook sectie 2.4.
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ConnectedStyle) en met gegevens van spontane gesprekken in dialect (Casual
SpeechStyle), zie Goeman (1976b), waar ook de geografische verspreiding van
parasitaire [p] in Nederlandse dialecten wordt behandeld. De RND bevat de
woordvorm in SelfconsciousConnectedStyle in twee posities: in de positie voor
een woord dat met [n] begint en tevens in “pausa” (deze laatste positie is min of
meer vergelijkbaar met CanonicalStyle).
De kaartbeelden van de gegevens, die uit de RND en die uit de schriftelijke
enquête, stemmen overeen (Goeman, 1976b en 1983, resp. 122-127 (kaarten 36) en 202-205 (kaart p. 204)), soms vertoont de RND een wat grotere homogeniteit
dan de antwoorden op de schriftelijke enquête. In de RND kwamen een groot
aantal opgaven voor zonder /p/, soms zelfs bij dezelfde informant, in de schriftelijke
enquête was dat eveneens het geval, binnen een plaats indien er meerdere
informanten waren, maar ook ook bij dezelfde spreker. Men zou kunnen denken
dat hier beïnvloeding vanuit de orthografie van de standaardtaal bestaat, waar die
[p] immers niet voorkomt, maar dat is niet waarschijnlijk. Want uit door mij
geëxerpeerde bandopnamen van spontane dialectgesprekken (dus CasualSpeech
Style) (35 verschillende plaatsen in Drente, Overijssel, oostelijke Veluwe en Limburg) voor dezelfde woordvorm kwam, systematisch en regionaal onderscheiden,
dezelfde variatie naar voren als uit het schriftelijke materiaal en de RND-gegevens.
Zelfs de regressieve assimilatie [mt] > [nt]: [kOnt] die in het Oosten van ZuidLimburg voorkomt was in de schriftelijke enquête ruim vertegenwoordigd. Het
onderscheid presens tegenover preteritum (kompt/komp versus kwam/kwamp) speelt
geen rol. Enkel de geografische variabele is van belang.
Naar verhouding vertoont Limburg dan de meeste uniformiteit. Oostelijk
Noord-Brabant is de enige streek waar in de parasitaire [p] mogelijk een indicatie
voor het proces als Lento-verschijnsel te vinden is. Daar komt het verschijnsel in
SelfconsciousConnectedStyle (RND in zinsfinale positie) wel voor, maar in zinsverband, in spontaan gesproken spraak (bandopnames van spontane gesprekken)
wordt het onderdrukt (resp. Goeman 1983 krt. blz. 204 en Goeman 1976b, krt.
3). De canonische vorm met [p] vertoont zich niet in het presens, maar wel in het
preteritum (t.a.p. krtn. 5 en 6).
Deze bevindingen sporen met de hierboven vermelde kritiek op op de structuur
van het informaliteitscontinuum en ze betekenen dat - contra Johnston - dialectinformanten wel degelijk in de CanonicalStyle toegang hebben tot automatische
processen die specifiek geacht worden voor de CasualSpeechStyle en die men
meestal als onbewuste kenmerken van het dialect aanmerkt. Inzoverre moet het
standpunt van Johnston geamendeerd worden, dat volgens mijn bevindingen de
verschillende stijlmodi niet strikt gescheiden kunnen worden naar de dimensie
onbewust-bewust en dat informanten, waarschijnlijk in grotere mate dan Johnston
aanneemt, beschikken over aanwendbare kennis van informelere stijlstrata als ze
zich in een formelere stijl bewegen.
In de vragenlijst die gebruikt werd voor het veldwerkproject FMND (GTP)
waarbij spraak op de band werd opgenomen en die verder in dit boek de meeste
gegevens heeft geleverd, zijn beide modi aanwezig:

DE VALIDITEIT VAN DIALECTGEGEVENS

57

1) basisvormen van losse woorden worden in Nederlandse orthografie aangeboden (leesmodus), 2) morfologisch afgeleide vormen van die basiswoorden slechts
door een verwijzing met +/- (spreekmodus), bijv.:
gewoon

meervoud

verkleinwoord

’n aap
.....etc.
’n auto
.....etc.

-

+

+

-

Van het woord aap werd dus het simplex (leesmodus) gevraag en het verkleinwoord (spreekmodus), van auto het simplex (leesmodus) en het meervoud (spreekmodus). Bepaalde woorden werden verderop in de lijst in woordgroepen of
zinsverband nog eens aangeboden. Een complete lijst van de in de volgende
hoofdstukken verwerkte woordvormen is achterin dit boek opgenomen.
Er werd tot nu toe geen algemeen systematisch onderzoek gedaan naar verschillen
in realisaties die uitsluitend met deze twee modi samenhangen. Wel hebben
Goeman en Van Reenen (1985) gevonden dat het afvragen van items in paradigmavorm in leesmodus geen vertekening van de gegevens heeft veroorzaakt.38
De resultaten met betrekking tot het proces van parasitaire [p] en de ervaringen bij het veldwerk en de transcriptie wijzen erop dat bij traditioneel dialectonderzoek ook in het geval van de leesmodus de CasualSpeechStyle toegankelijk
is, zelfs in het geval van processen die meer onbewust verlopen, en dat het zo
geëliciteerde materiaal van dialectinformanten valide is. De informant is competent met betrekking tot de structuur en de variatie in zijn dialect. Op de specifieke kanten van het GTP-materiaal komen we in 2.3 terug.
We vatten deze sectie samen:
- Casual Speech Style, de meest informele vorm van taalgebruik, interacteert
waarschijnlijk met de dimensie van spreeksnelheid.
- Enerzijds kan emotionaliteit, in verband gebracht met informaliteit, juist tot
Lento-verschijnselen aanleiding geven,
- anderzijds is CasualSpeechStyle onderhevig aan min of meer vergaande
reductieprocessen.
- Bij traditioneel dialect-onderzoek is de CasualSpeechStyle toegankelijk voor
de spreker.
Met betrekking tot de validiteit en spreekstijl hebben we gevonden dat
- bij traditioneel dialectonderzoek de spreker niet alleen zijn dialect intendeert te
spreken, hij heeft de competentie daartoe ook.
- het is niet zo dat spreekstijlen altijd te ordenen zijn op één enkele dimensie; bij
dialectsprekers kan die ordening in ieder geval doorbroken worden (toegankelijkheid voor toepassing van andere spreekstijlen).
38

Hier als hoofdstuk 6.
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- er kunnen meer dimensies zijn dan de twee genoemde stijlen van spreektempo
en informaliteit, bovendien zijn de twee laatstgenoemde dimensies waarschijnlijk
niet tot elkaar herleidbaar.39
2.3. De achtergrondgegevens van de informanten in het GTProject

In deze paragraaf gaan we nader in op een aantal achtergrondvariabelen van de
informanten van het GTProject in verband met de validiteitsvraag. Dat doen we
omdat een groot deel van het onderzoek waarover in volgende hoofdstukken
gerapporteerd wordt, gebaseerd is op dialectgegevens uit dat project. In dit
hoofdstuk geven we een analyse van het informantenbestand naar de situatie van
de ingevoerde transcriptiefiles in 1993. Het betreft 353 plaatsen in Nederland.
Later werden nog 12 plaatsen aan het totale bestand toegevoegd. In hoofdstuk 4
worden die achtergrondvariabelen voor het onderzoeksgebied in kwestie expliciet
meegenomen; in het geval van t-deletie blijken ze nauwelijks verklarende waarde
toe te voegen. Verderop in dit hoofdstuk wordt aangetoond dat deze achtergrondvariabelen bij andere dialectverschijnselen (zoals de zachte /g/) wel een rol kunnen
spelen. Weliswaar lijkt er geen gebalanceerde verdeling naar achtergrondvariabelen
te zijn omdat er voor iedere plaats in over het algemeen één informant gekozen is,
maar over het gehele land gezien weerspiegelen de informanten het Nederlandse
spectrum. In al deze gevallen liggen de achtergrondgegevens op individueel niveau;
pas in tweede instantie worden ze soms tot grotere groepen tesamen genomen.
In de praktijk wordt de gebalanceerde verdeling toch bereikt. In de volgende
hoofdstukken van deze studie wordt gewezen op het feit dat naburige plaatsen
-naburig is geen absolute eigenschap maar vertoont een afnemend karakter naarmate de afstand tot de oorsprong afneemt- onderlinge gelijkenis vertonen met betrekking tot taal - en dialectverschijnselen (regionale autocorrelatie). Deze gelijkenissen
worden ten dele ook weerspiegeld in de subjectieve oordelen van sprekers over de
hen omringende dialecten waarvan in hoofdstuk 4 en 10 meer sprake zal zijn.
Deze onderlinge gelijkenissen compenseren voor het feit dat deze studie over het
algemeen uitgaat van één enkele informant per plaats want binnen een nader te
specificeren nabuurschap zullen er altijd meer plaatsen, en dus in ons geval
individuen met uiteenlopende eigenschappen, voorhanden zijn. De gekozen procedure hoeft dus niet noodzakelijkerwijs tot inperking van de variabiliteit van de
taaldata te leiden en ook niet tot inperking van de variabiliteit aan achtergrondgegevens.40

39

40

Met name voor syntactisch onderzoek zijn in de Nederlandse dialectologie naast het vertalen
van zinnen nog twee andere modi gebruikt die meer in een experimenteel kader passen:
(schriftelijke) taalgebruiksteksten en schriftelijke beoordelingsteksten: Van Bree (1981) en
Gerritsen (1991). Zie in dit verband voor de complementaire meerwaarde van testen naast
spontaan taalgebruik Cornips (1994; 1995; 1996).
Zelfs als we niet tot grotere eenheden aggregeren, dan nog blijft het zo dat de achtergrondeigenschappen van de geselecteerde informanten de gevonden scores op taalkenmerken beïnvloeden.

DE VALIDITEIT VAN DIALECTGEGEVENS

59

De achtergrondgegevens betreffen: sociale klasse en leeftijd van de informanten, alsmede geslacht van informanten en veldwerkers; verder de spreekstijl en de
grootte van de plaatsen waar geënquêteerd werd tegen het totale spectrum in
Nederland. Tenslotte geven we gegevens over de kwaliteit van het door informant
gebezigde dialect.
2.3.1. Samenstelling informantenbestand naar sociale klasse

De samenstelling van de beroepsbevolking in Nederland in de jaren 1980-1990
vertoont volgens het CBS (1982, 120-121) de distributie zoals weergegeven in
Fig. 3 en is geordend van laag naar hoog.41 De indelingsschaal in 5 klassen is
gebaseerd op het niveau van het hoogst behaalde onderwijsdiploma; een van de
belangrijke factoren die als weging in een veel gebruikt model van beroepsklassenindeling (Westerlaak e.a., 1975) gebruikt is.
De CBS-schaal kent 3 onderwijsniveaus: die met een neutrale aanduiding worden
benoemd (resp. laag, midden en hoog) en daarbij zijn niveau 2 en 3 nog eens
nader onderverdeeld. Dat resulteert in 5 klassen:
1 voorafgaand aan en op het eerste niveau,
2 tweede niveau, eerste trap
3 tweede niveau, tweede trap
4 derde niveau, eerste trap
5 derde niveau, tweede trap
De CBS schaal kent bovendien de categorieën “scholier/student” en “niet in te
delen/niveau onbekend”. Die vallen buiten de rangorde en worden daarom buiten beschouwing gelaten.

41

Het is dus noodzakelijk om variabelen die invloed uitoefenen, en waarover we gegevens hebben, in de analyse mee op te nemen, teneinde die effecten duidelijk af te perken. Het niet
opnemen van significante variabelen, zeker als ze een meer dan miniem deel van de variantie
verklaren, leidt tot vergroting van de error en derhalve ook tot misschatting van de wel opgenomen variabelen.
De verhullende terminologie is van het CBS.
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Figuur 3: Beroepsbevolking 15-64 jaar (Bron: CBS 1982, 120)
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Voor de indeling van de informanten uit het GTProject is gebruik gemaakt van de
beroepsprestige-indeling van Sixma en Ultée (1983). Deze schaal is informatiever
omdat hij gedetailleerder is. Hij geeft een ordening van beroepen naar het
maatschappelijk prestige dat deze genieten. Het laagst gewaardeerde beroep in de
GTP-database op deze schaal is 13, het hoogst gewaardeerde beroep is 89.1; de
veronderstelling van een onderliggende continue schaal is gewettigd, gegeven het
grote aantal geordende categorieën.
Teneinde een vergelijking met de CBS-schaal te verkrijgen werd eveneens een
indeling in 5 klassen gemaakt voor het histogram, geordend van laag naar hoog.
Gepensioneerde inactieven werden gesteld op het laatst door hun uitgeoefende
beroep. Vrouwelijke informanten werden geschaald op hun eigen beroep, maar
indien zij zonder beroep waren kregen zij de score van het beroepsprestige van
hun partner. De verdeling is te zien in Fig. 4.
De overeenkomst van de verdeling naar beroepsklasseprestige van de GPTinformanten met die volgens het CBS naar hoogstgenoten opleiding is treffend.
De laagste klasse (tot schaal 30) is in het GTP-materiaal enigszins ondervertegenwoordigd, de op een na hoogste klasse is licht oververtegenwoordigd. Dit komt
voor een deel doordat de leeftijd van de informanten wat hoger ligt dan die van
de CBS-populatie: bij een hogere leeftijd is de kans op een hoger beroepsniveau
navenant groter. Dat betekent dat de informanten qua sociaal niveau (gemeten in
beroepsprestige) een redelijke afspiegeling vormen van de totale Nederlandse
bevolking.

5.5
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Figuur 4: Histogram van beroepsprestige
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2.3.2. Leeftijd van de informanten

De gemiddelde leeftijd van de informanten ligt op 61,7 jaar, de verdeling is te
zien in Fig. 5.
Figuur 5: Histogram van leeftijd informant
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De leeftijd van de informanten ligt boven het gemiddelde van dat van de Nederlandse bevolking. De reden hiervan is dat voor het project de dialectsprekende
informant goed ingebed moest zijn in de lokale gemeenschap. In de
onderzoeksopzet is er van uitgegaan dat de informant daarom bij voorkeur zijn
“definitieve” plaats in de maatschappij verworven moest hebben.
Als we de leeftijd van de informanten van het GTProject vergelijken met die
van de informanten voor de RND (zie tabel 1, sectie 2.2.3.1) dan is in GTP 41.5%
te vinden in de leeftijdsgroep van 30-60 jaar tegen de RND 45.7%; de leeftijdsgroep
0-30 jaar omvat in de RND 28.7% tegen GTP 0.25%. De leeftijdsgroep van 30-60
jaar stemt dus wel enigermate overeen met die in de RND, de groep van 0-30 en
van >60 zijn daartegenover respectievelijk zwaar onder- en sterk oververtegenwoordigd.
Vergeleken met de totale Nederlandse bevolking wijkt de verdeling qua leeftijd
bij de informanten ook duidelijk af. Er is een oververtegenwoordiging van oudere
informanten (Fig. 6).

% mannen/vrouwen Nederland en GTP

Figuur 6: Verdeling mannen en vrouwen in Nederland en GTP
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1= 25-29; 2= 30-34; 3= 35-39; 4= 40-44; 5= 45-49; 6= 50-54; 7= 55-59; 8= 60-64; 9= 65-69;10=
70-74; 11 >74.

Niet alle inwoners van Nederland gebruiken frequent dialect. We zouden dus
niet zozeer moeten vergelijken met de populatie van Nederland maar eerder met
de populatie van dialectsprekers. Die is evenwel niet bekend.42 Maar we kunnen
daar een idee van krijgen door een vergelijking te maken met gegevens van het
42

Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. Bij mijn weten is de studie van De Beukelaar en Münstermann
(1988) de enige waar een complete populatie is onderzocht.
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dialectgebruik in Bredevoort (De Beukelaer en Münstermann 1988). Daar is
namelijk de gehele populatie van de kern van de gemeente ondervraagd. Bredevoort heeft een kern die in de categorie kleine plaatsen valt van de hiervoor
besproken grootteklasse 2 (500-3,000 inwoners). Deze categorie komt in het
GTP-project het meeste voor. Bredevoort is een typische vertegenwoordiger van
de plaatsen met kleinsteedse allure. Het was een vestingstadje.43 De gegevens
betreffen gerapporteerd dialectgebruik in 32 gedragssituaties voor 4 leeftijdsgroepen van 12-20, 21-40, 41-60 en ouder dan 60 jaar. Van dit functioneel dialectgebruik in 32 gedragssituaties werden er 28 door De Beukelaer en Münstermann
geanalyseerd. In deze scores van mate van dialectgebruik komt als component het
aantal sprekers voor (score = som (mate van dialectgebruik)/aantal informanten).
Het is dus mogelijk de scores te herrekenen naar som (mate van dialectgebruik) op
basis van CBS-leeftijdsgegevens voor de kern van Bredevoort.44 Daardoor zijn uit
de scores tevens het aantal sprekers per leeftijdsklasse te halen. Factoranalyse van
de scores met als variabelen de vier CBS-leeftijdsgroepen levert één dimensie
waarop de leeftijdsgroepen geordend zijn. De uit die factoranalyse voortvloeiende
factorscores werden vervolgens gebruikt als weging voor de CBS-leeftijdsgroepen
in de totale Nederlandse populatie van 1982.45 Dit levert een schatting van de
Nederlandse populatie van dialectgebruikers, voorzover die frequent dialectspreken,
naar leeftijdsgroep. De percentuele weergave daarvan is te zien in Fig. 7.

% per leeftijdsgroep GTP en Nederland

Figuur 77: Schatting populatie dialectsprekers Nederland < Bredevoort
% mannen GTP
geschat % mannen Nederland

25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
0

2

4

% vrouwen GTP
geschat % vrouwen Nederland

6

8

10

12

Leeftijdsgroep (Bron: CBS 1982)
1= 15-19 jaar; 2= 20-24 jaar; 3= 25-29 jaar; 4= 30-34 jaar; 5= 35-39 jaar; 6= 40-44 jaar; 7= 45-49
jaar; 8= 50-54 jaar; 9= 55-59 jaar; 10= 60-64 jaar; 11= 65-69 jaar; 12= 70-74 jaar; 13: >74 jaar.
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Ten opzichte van de - geschatte - populatie van dialectsprekers zijn de 25-34
jarigen en de 45-54 jarigen onder-, en de sprekers in de leeftijd van 65-74 jaar
overgerepresenteerd. Bovendien moet men in het oog houden dat er op de grenzen
van de klassen onzekerheid bestaat, omdat de leeftijdsgroepindeling van het CBS
niet helemaal spoort met die van het Bredevoortse onderzoek (12-20, 21-40, 4160 en >60). Dit betekent dat de twee verdelingen, GTP en populatie, een lichte
“faseverschuiving” kunnen vertonen. Een gedachte waar de bovenstaande fig.
ook aanleiding toe lijkt te geven. De twee te distilleren hoofdcurves lijken inderdaad
ten opzichte van elkaar verschoven te zijn. Al met al lijkt de leeftijdsverdeling die
in het GTP voorkomt sterk op die in de veronderstelde populatie van dialectgebruikers.
2.3.3. Geslacht van informanten en veldwerkers

Uit Fig. 5, die hiervoor besproken werd bij de behandeling van de leeftijdsopbouw van het informantenbestand, kan worden opgemaakt dat er enige kleine
verschillen in leeftijdsopbouw zijn tussen de manlijke en de vrouwelijke informanten. De verdeling van informanten naar geslacht is gunstiger dan in de RND.
Daar is 22.7% van de informanten vrouw (Johnston 1985); in het GTP bestand is
dat 31.8. Dat is weliswaar niet rond de 50%, maar het is, vergeleken met andere
dialectatlassen in Europa (en elders) hoog.46
Van de opnames werden er 46.4% door een manlijke veldwerker gemaakt
42.7% door een vrouwelijke
Sommige opnames werden door een koppel gemaakt, dat gebeurde voornamelijk
als veldwerkers ingewerkt moesten worden. In het volgende Schema 7 is de
43

44

45

46

Uit deze situatie is ook de al oudere “standaardnederlandse” invloed te verklaren die Gerritsen
(1993) constateerde.
CBS Wijk- en buurtregister 1993 (diskette CBS27D): 15-24 jaar: 21%, 25-44 jaar 35%, 45-64
jaar: 29% en >65 jaar 16%. De kern van Bredevoort telde aan het eind van de jaren 1980:
1,600 inwoners (afgerond).
CBS-groepen (nummering van de auteur)1 en 2 met 0.054; CBS-groepen 3, 4, 5 en 6 met 0.16;
CBS-groepen 7, 8, 9 en 10 met 0.692; CBS-groepen 11, 12 en 13 met 0.098. Toegepast werd
Iteratieve Principal Axes Analysis, criterium Root Curve voor bepaling van aantal factoren; de
oplossing bestond uit 2 factoren; de Quartimax-rotatie werd toegepast teneinde één algemene
leeftijdsfactor te krijgen (Loehlin, 1987,161). Deze eerste factor verklaart al 0.994 van de
variantie, daarmee is 0.006 onverklaard. De tweede factor is te verwaarlozen. Voor de communaliteitsschatting voor de leeftijdsgroepen (resulterend in 15-24: 0.928, 25-44: 0.986, 45-64:
0.995, >65: 0.956) werd uitgegaan van de hoogste correlaties buiten de diagonaal. Deze procedure
is indifferent m.b.t. waar de hoge waarden liggen, Loehlin 1987, 141). Dit betekent dat de
schatting voor de groep van 20-24 jaar uit GTP wat minder stabiel is (onverklaarde variantie >
5% (0.073).
Zie Coates (1990), percentages gecorrigeerd naar Johnston (1985): Engeland (SED) 12.3;
Noord-China 5.53; Italië (Bartoli) 13.19; Corsica (Bottiglioni) 8.96; Sardinië 8.33; Italië +
Zwitserland (Jaberg en Jud) 8.2; Zuid-Oostenrijk 20.45; Catalonië 0.93; Frankrijk (Gillieron)
8.4; Wallonië (Remacle) 22.0; Atlantic States (Kurath) 25.1; Frankrijk (Atl. Ling.Rég. Gardette)
34.0 en id. (Nauton) 44.0
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eerstgenoemde telkens degene die de opname leidde.
Van de opnames werden er 0.2% gemaakt door een koppel v/m
7.6% door een koppel m/v
3.1% door een koppel m/m
Het betreft hier uitsluitend de opnames die op de computer beschikbaar zijn.
De informantenwerving was voor het grootste gedeelte in handen van mevr. A.
Wams (Meertens Instituut). De veldwerkers waren:
Schema 7: Veldwerkers GTP
J. Aben (4), J. Buitenhuis (2), D. Coppes (6), J. Daan (1), M. Engelen/Lutz (1),
L. Gijsbers (8), A. Goeman (30), A. Goeman/J. Aben (1), A. Goeman/J. Buitenhuis
(2), A. Goeman/D. Coppes (1), A. Goeman/J. Daan (1), A. Goeman/A. de Reus
(1), A. Goeman/L. Gijsbers (1), A. Goeman/R. Hofstee (1), A. Goeman/E. van
Houten (12), A. Goeman/I. Kemperman-van Driel (1), A. Goeman/M. Klamer
(2), A. Goeman/G. Kocks (1), A. Goeman/J. Kruijssen (1), A. Goeman/M.
Schellevis (1), A. Goeman/M. Stols (1), A. Goeman/J. Aben (1), A. Goeman/H.
Veenhof-Haan (1), A. Goeman/P. van Vliet (2), A. Goeman/A. de Vries (2), R.
Hofstee (4), E. van Houten (74), I. Kemperman-van Driel (9), A. Klaassen (1),
M. Klamer (4), G. Kocks/A.Ottow-Kolman (3), G. Kocks (10), E. Matthijs (4),
M. van Mulken (1), A. Ottow-Kolman (17), S. van der Ree (2), P. van Reenen
(1), P. van Reenen/J. Aben (2), K. van Reenen-Stein (1), K. van Reenen-Stein/P.
Van Vliet (1), P. van Reenen/M. Fransen (2), P. van Reenen/E. Matthijs (2), P.
van Reenen/M. van Mulken (1), P. van Reenen/A. Ottow-Kolman (1), P. van
Reenen/B. Pijn (2), P. van Reenen/M. Schellevis (1), P. van Reenen/C. van
Zaanen (1), M. Schellevis (3), M. Stols (2), H. Veenhof-Haan (15), P. Veerman
(4), P. van Vliet (103), P. van Vliet/J. de Rooij (1), A. de Vries (3) en C. van
Zaanen (5).
(54 personen/koppels); (tussen haakjes het aantal opnames; bij een aantal
opnames zijn 2 veldwerkers genoemd, meestal werkte de eerstgenoemde dan de
tweede in; een enkele maal was er iemand bij uit belangstelling).
2.3.4. Verdeling van de plaatsen waar geënquêteerd is ten opzichte van het totale

beeld van de Nederlandse woonkernen
Er zijn in Nederland 699 zeer kleine plaatsen met 0-500 inwoners, 1,213 plaatsen
met 500 tot 3,000 inwoners, 261 middelgrote plaatsen met 3,000-5,000 inwoners,
227 grote plaatsen met 5,000-10,000 inwoners, 290 zeer grote plaatsen met
10,000-50,000 inwoners en 43 verstedelijkte gemeenten.47 De cijfers hebben
betrekking op de jaren tachtig.
47

Bronnen: Atzema e.a. (1990, 5: Kaart 2) indeling van dorpen in Nederland 1985); CBS (1982,
29-30, tabel 15) bevolking van gemeenten met 20.000 of meer inwoners (1982); Van Poppel
e.a. (1984, 7: Kaart 11) verspreiding van de bevolking 1982; Van Poppel e.a.(1984, 8: tabel 13)
bevolking Nederland in % naar gemeentegrootteklasse (1980). Het is zeer gemakkelijk om aan
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Fig. 8 geeft ten eerste de verdeling van de aantallen plaatsen, per grootteklasse,
van alle plaatsen in Nederland, ten tweede is aangegeven welk percentage van de
totale Nederlandse bevolking de desbetreffende grootteklasse inneemt. We zien
dat de zeer kleine, kleine en middelgrote plaatsen in totaal maar een klein percentage
van de totale Nederlandse bevolking uitmaken. Bovendien is aangegeven hoe de
verdeling van plaats-klassegrootte is in het materiaal van het GTP, het gaat daar
om 353 plaatsen. De zeer kleine plaatsen zijn ondergerepresenteerd qua aantal.
Hierbij moet men evenwel in het oog houden dat Friestalige plaatsen nog niet in
de database voorkomen. De drie noordelijke provincies (Friesland incluis)
kenmerken zich juist door een naar verhouding veel groter aantal kleine plaatsen
dan de overige provincies. Een deel van de onderrepresentatie valt op deze manier
te verklaren. De middelgrote plaatsen tot de verstedelijkte gemeenten zijn qua
aantal overgerepresenteerd. De verdeling van de GTP-plaatsen lijkt hier meer op
het percentage van de totale bevolking dat deze plaatsen per grootteklasse innemen.
In de totale verdeling in het GTProject lijkt soms het bevolkingsaandeel extra
door te werken (zie de curve % bevolking): namelijk voor grote en zeer grote
plaatsen.

Aantal (Nederland + GTP) / Percent (Nederland)

Figuur 8: Aantal per plaatsklasse en Percent Nederlandse bevolking per klasse
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inwonersaantallen per gemeente te komen (Dammer-Vos 1979). We moeten echter kernen
binnen gemeenten onderscheiden. Voor de kleinere plaatsen tot 10.000 inwoners geeft Atzema
e.a. (1990) uitsluitsel; voor een differentiatie boven de 10.000 inwoners moet men Atzema e.a.
(1990), Van Poppel e.a. (1984) en de Overzichtskaart uit de Atlas van Nederland (met opgaven
van kernen < 50.000) vergelijken met de CBS-cijfers die gemeenten betreffen (27 tabel 11).
Daarom zijn de cijfers voor de zeer grote plaatsen en de verstedelijkte gemeenten afwijkend van
die van het CBS (1982, 27): 306 en 45.
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1= zeer klein, 2= klein, 3= middelgroot, 4= groot, 5= zeer grote plaats, 6= verstedelijkte gemeente.
2.3.5. Spreekstijl en kwaliteit van het dialect

In paragraaf 2.2.4 kwam de validiteitsvraag aan de orde in verband met verschillende taalstijlen. In deze paragraaf bekijken we hoe de situatie zich voordoet in
verband met het GTP-materiaal. Tevens gaan we in op een punt dat volgens
Pickford de validiteit van traditionele dialectgegevens nadelig zou beïnvloeden.
2.3.5.1. SPREEKSTIJL EN VELDWERKPROCEDURES

De vragenlijst die bij de enquête gebruikt werd bestond uit de volgende
onderdelen:48
- Nomina: enkelvoud aangeboden in standaardtaal; al dan niet meervoud en
diminutief aangegeven met een “+” resp. “-”.
- Adjectieven: stellende trap aangeboden in de standaardtaal; vergrotende en
overtreffende trap aangegeven met een “+” resp. “-”.
- Adjectivische woordgroepen: manl., vrouw, en onzijdig, aangeboden in de
standaardtaal.
- Verba: infinitief aangeboden in de standaardtaal; 3 sing. pres. ind., 1 sing.
pret. ind. en part. pret. aangegeven met “+” resp. “-”.
- Complete werkwoordsparadigmata (zijn, hebben, doen, kloppen, leven, breken,
zwijgen) met enige inversievormen, aangeboden in de standaardtaal.
- Onverbuigbare woorden (adverbia, voorzetsels, telwoorden e.d.); aangeboden
in de standaardtaal.
- Woordgroepen met pronomina possessiva en zelfstandig gebruikte possessiva;
aangeboden in de standaardtaal.
- Zinnen, inclusief die met onbeklemtoonde pers. pronomina; aangeboden in
de standaardtaal.
De lijst werd volgens een uniforme procedure door de veldwerkers met de informant doorgenomen. De veldwerkers werden allemaal op dezelfde wijze geïnstrueerd
over vragenlijst en procedure. De eerste enquête van een nieuwe veldwerker werd
geleid door een van de twee projectleiders, die was nog wel aanwezig bij de
tweede opname, maar liet de leiding bij die gelegenheid geheel aan de nieuwe
veldwerker over. De informant werd gevraagd naar dialect zoals hij dat dagelijks
met zijn omgeving sprak, er werd gestreefd naar een ontspannen sfeer.
De lijst besloeg in totaal 1940 items, waarbij de zinnen en woordgroepen als
één item geteld zijn.
Voor het begin van het project werden er enige pilot-opnames gemaakt om de
waarde van verschillende manieren van enquêteren te bepalen.
48

Zie voor achtergrondinformatie voor dit project: Goeman (1984, 8-9) en Veenhof-Haan en
Van Vliet (1989); Goeman (1984, appendix 1) bevat een index op de enquête. Zie bovendien
Goeman en Taeldeman (1996).
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Er werden 3 verschillende manieren uitgeprobeerd: 1) concreta uit de lijst
d.m.v. plaatjes afvragen; 2) concreta en abstracta uit de lijst d.m.v. omschrijvingen afvragen; 3) lijstgewijs afvragen met “+”-en en “-”-en.
De twee eerstgenoemde manieren hadden als nadeel dat de informanten meer
op inhoudelijke aspecten en op betekeniskwesties waren gespitst; deze vormen
leidden eerder tot een soort raadselspel met begeleidende discussie. In de gevallen
dat er onduidelijkheid bij de informant bleef bestaan over de bedoeling werkte
deze manier sterk demotiverend. De laatste manier had dit bezwaar niet en
leverde in kwalitatief opzicht betere gegevens. Bovendien bleek deze wijze minder
tijd te kosten, en ook daardoor al minder belastend voor de informant te zijn.
Door de uiteindelijke wijze van afvragen was de beïnvloeding door het
schriftbeeld van de standaardtaal minimaal bij alle items die door een plus waren
aangegeven.
De GTP-lijst bevat dus in de zin van Johnston (1985), zie hiervoor paragraaf
2.2.4) twee stijlen voor de items die in de standaardtaal aangeboden werden:
enerzijds CanonicalStyle (de dialectcanon) als meest formele stijl bij de losse
woorden, en anderzijds SelfconsciousConnectedStyle als minder formele stijl bij
de woordgroepen en zinnen. De vormen die in de enquête met een “+” waren
aangegeven, werden geproduceerd telkens nadat de informant zelf al een verwante
woordvorm in zijn dialect had gegeven. Het zijn dus woordvormen die zonder
standaardtalige “prompt” tot stand zijn gekomen. De productie ervan doet wel
een beroep op het bewustzijn van de informant en hoort daarom tot het bereik
van de meer formele stijlen, anderzijds gaat die stijl meer in de richting van de
CasualStyle. Zoals we zagen liet Johnston (1985, 85) zelfs al voor Selfconscious
ConnectedStyle en CanonicalStyle de mogelijkheid van overeenstemming met
de vorm in CasualStyle open, “owing to the appropriateness conditions of this
type of interview”. Dan geldt dit temeer voor onze vormen die tot stand kwamen
door “prompting” met “+”.
De items uit de vragenlijst bestaan uit woorden en zinnen uit de gewone
woordenschat. De lijst heeft is niet ingericht op het eliciteren van obsolete,
oudere of specialistische woordenschat. De criteria voor de keuze van de items
zijn uiteengezet in Goeman (1984) en betreffen de volgende eisen:
a) een ruime vertegenwoordiging van representanten van het Wgm. vocalisme en
het Mnl. consonantisme;
b) deze representanten, zowel vocalen als consonanten, dienden gebalanceerd te
zijn naar distributionele omgeving met het oog op allofonie, met andere woorden
er werden voor iedere distributionele omgeving die geen systematische leemte
vertoonde een redelijk aantal representanten gekozen;
c) redelijke spreiding over de morfologische klassen en categorieën waarvan de
indeling hierboven al besproken is.
d) enige woordgroepen en zinnen, o.a. in verband met sandhiverschijnselen; de
herhaling van items elders uit de lijst biedt tevens de mogelijkheid tot een
aantal interne checken.
Omdat de items deel uitmaken van de dagelijkse woordenschat is het Pickfords
validiteitsprobleem ondervangen, namelijk dat dialectenquêtes buitenissige en
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specialistische woordenschat zouden omvatten, hetgeen de validiteit van de
geëliciteerde gegevens nadelig zou beïnvloeden. Pickfords bezwaar geldt overigens niet wanneer het doel van zo’n enquête juist de vastlegging van zo’n specialistische woordenschat is.
2.3.5.2. KWALITEIT VAN HET DIALECT; OORDELEN OVER INFORMANTEN

Naast de eis, dat de informant ingebed moest zijn in de lokale gemeenschap gold
bij de werving van informanten dat dezen werden gekozen als zij volgens eigen
inschatting frequent het dialect gebruikten met vrienden en thuis. Na iedere
opname gaven de veldwerkers/transcribeurs een oordeel of de opname vlot verlopen
was, en bovendien een beoordeling van het dialectgebruik van de informant. De
daarbij gebruikte kwalificaties laten zich op een 7-puntsschaal afbeelden (Fig. 9).
Figuur 9: Histogram van score dialectkwaliteit
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Schaal: 1= slecht, 2= matig/redelijk, 3= matig goed/redelijk goed, 4= goed, 5=
goed/zeer goed, 6= prima/uitstekend en 7= perfect.
Het blijkt dat het grootste deel van de opgaven de beoordeling “matig goed/
redelijk goed” en hoger heeft gekregen.49

49

Voor de scoring werden de oorspronkelijke aantekeningen van de veldwerkers gebruikt; als
deze het oordeel herzag na transcriptie, dan werd dit laatste aangehouden.
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Er zijn geen verschillen in kwaliteitsbeoordeling van het dialect te constateren
die samenhangen met andere factoren: niet naar sociale (beroeps-) klasse, en ook
niet naar geslacht, leeftijd en regio, of klassegrootte van de woonplaats van de
informant. De kwaliteit van het dialect hing ook niet samen met de mate waarin
de opname vlot verliep. Informanten die als langzaam of als vlot werden beoordeeld
scoorden qua kwaliteit van het dialect niet slechter of beter. Er was op dit punt
ook geen samenhang met de tijdsduur van de opname.50
We kunnen er dus van uitgaan dat het informantenbestand redelijk met de
verdeling van kenmerken in de Nederlandse maatschappij, of met de veronderstelde
populatie van dialectsprekers overeenstemt. Dat geldt weliswaar niet voor alle
achtergrondvariabelen van de informanten in gelijke mate en men zou dus kunnen
denken dat de gegevens systematisch in een bepaalde richting afwijken en dat
daarmee de validiteit van de gegevens nadelig wordt beïnvloedt. Maar vanwege de
redelijke overeenstemming van de verdeling van de achtergrondvariabelen met
die in de populatie vertoont het materiaal een grote mate van validiteit. Het GTPmateriaal steekt qua informantensamenstelling gunstig af bij andere dialectenquêtes.
Zelfs als men vergelijkt met de RND (zie sectie 2.2.3, tabel 1).
Het GTP-materiaal weerspiegelt voor een belangrijk deel het Nederlandse
spectrum. Het is daarom aannemelijk dat, over het gehele land genomen, in het
GTP-materiaal de “Grundmundart” in al zijn variabiliteit is gerepresenteerd.
2.4. Validering aan de variabelentypologie: beantwoordt de “zachte g” aan de

criteria voor een stereotype?
In deze sectie wordt de validiteitsvraag voor de GTP-data beantwoord door te
toetsen of definiërende kenmerken van stereotype op een bepaald aspect van het
materiaal van toepassing is. In de taalkundige literatuur (Labov 1994; Romaine
1988) wordt een stereotype gedefinieerd als een verschijnsel waarvan men zich
bewust is, maar waarvoor geen sociale stratificatie of stijlverschuiving valt vast te
stellen.
Overwegend in het Zuiden van het land, maar ook ruim boven de grote
rivieren wordt, wat men elders in het land als velare [G x] of zelfs uvulaar [Â X]
uitspreekt meer in palatale richting gerealiseerd; bijvoorbeeld [j C]. Voor de
distributie van de onderscheiden realisaties zie kaart 2. Deze varianten worden
gemeenlijk aangeduid als ‘zachte g’,51 en zijn met name bij westerlingen voorwerp
van laatdunkende kwalificaties. Deze realisaties zijn ook in het Zuiden voorwerp

50

51

Ik toetste deze veronderstellingen door middel van regressie- en in het geval van geslacht en
regio door middel van Anova. Er werden geen significante effecten gevonden, de cijfers worden
daarom hier niet meegedeeld.
Het hier gepresenteerde werkt een onderdeel uit van een lezing gehouden te Nijmegen (Goeman,
ms.a) In de lezing werd ook ingegaan op de stereotypering, de intern-talige condities en op het
onderscheid stemloos-stemhebbend. Voor de historische achtergronden van de alternantie zie
Goeman (1995 en 1998).
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van gesprek, ze liggen duidelijk boven de drempel van het bewustzijn en vormen
dus een stereotype.52
Kaart 2: Geografische distributie realisaties ‘zachte g’

Volgens Labov (1994) is men zich bewust van stereotypen, ze lokken sociaal
commentaar uit; dat is niet zo bij markers en indicators, die geen commentaar of
herkenning uitlokken. Stereotypen vertonen geen variatie naar sociale stratificatie
en geen stijlverschuiving. Markers vertonen wel stilistische en sociale stratificatie,
maar men is zich er niet of weinig van bewust. Indicators worden als zodanig niet
herkend door native speakers en ze lokken ook geen commentaar uit. Ze vertonen
stratificatie naar sociale groep, waardoor men indicaties heeft voor waar de ontwikkeling begint. Romaine (1988) onderscheidt, waarschijnlijk uit systeemdwang,
een tweede type indicator dat alleen door stijlverschuiving wordt gekenmerkt.
Analoog redenerend zou men zo indicaties krijgen in welk stijlstratum een ontwikkeling zijn oorsprong vindt. Vergelijk het volgende Schema 8.
52

Daan (1989, 214) en Voortman (1994).
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Schema 8: Variabelen-typologie naar Romaine (1988, 1455) en Labov (1994, 78
en 301)
Karakteristiek
TYPEN VARIABELEN:
stereotype
indicator type 1
indicator type 2
marker

sociale stratificatie

stijlverschuiving

bewustheid

+
+

+
+

+
-

We bekijken nu of de ‘zachte g’ een stereotype is in het GTP-materiaal.
2.4.1. Sociale stratificatie en (in)formaliteit met betrekking tot de ‘zachte g’

Gegeven de aard van ons materiaal nemen we het gehele land als onderzoeksgebied
voor de beantwoording van de vraag. Dit vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat
de “zachte g” in het gehele land voorwerp van gesprek is (Goeman, 1993a).
De afhankelijke variabele is: de proportie van in enige mate als palataal
gerealiseerde /G/53 in taalgebruik dat als formeler en dat als informeler gekenmerkt
kan worden.
Weliswaar zijn we primair in het effect van sociale stratificatie en formaliteit
geïnteresseerd, maar toch nemen we leeftijd en geslacht als achtergrondvariabelen
mee omdat bij een meervoudige analyse bepaalde effecten kunnen verdwijnen of
juist naar voren komen door het effect van die toegevoegde variabelen. Inderdaad
bleek bij vergelijking met een eerder uitgevoerde analyse de variabele geslacht
significant effect te sorteren en tevens bleek het effect van beroepsprestige ingewikkelder te zijn.

53

De variabele proportie werd getransformeerd door de natuurlijke logaritme te nemen. De
getallen staan in de appendix van dit hoofdstuk. De schattingen hebben betrekking op de
getransformeerde waarden. Van enkele informanten waren niet voldoende achtergrondgegevens
beschikbaar.
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Tabel 4: Significantiewaarden en richting van de effecten op het gebruik van
‘zachte g’
+ = hoe hogere leeftijd / hoe hoger prestige: hoe meer ‘zachte g’
+ = mannen meer ‘zachte g’ dan vrouwen
- = hoe lagere leeftijd / hoe lager prestige: hoe minder ‘zachte g’
vet: significante effecten; cursief: mogelijkerwijs significant

Formeel

effectrichting

Informeler

effectrichting

Modelgeheel
Form
Infor

0.7541
0.0292
0.0350

+
+

0.6112
0.0786
0.0383

+
+

0.0277

0.0602

+
+

0.8544
0.0392
0.0418

+
+

0.0131

0.0364

0.8364
0.1433
0.0204

+
+

0.6946
0.2699
0.0239

+
+

0.0509

0.0887

0.9105
0.0748
0.0249

+
+
+

0.9520
0.1731
0.0260

+
+

0.0305

0.0635

Alle informanten N=395
leeftijd
beroepsprest.
geslacht[m-v]

Min laagste beroepsprestige N=379
leeftijd
beroepsprest.
geslacht[m-v]

0.9997
0.0113
0.0419

Min hoogste beroepsprestige N=389
leeftijd
beroepsprest.
geslacht[m-v]
Middengroep N=373
leeftijd
beroepsprest.
geslacht[m-v]

De resultaten zijn kort samengevat in tabel 4, hierboven, de uitgebreide analyse is
te vinden in de appendix.
Hoe hoger het beroepsprestige hoe meer ‘zachte g’ er wordt gebruikt, maar dit
effect doet zich alleen in formeel taalgebruik voor. Vergelijk in regel 3 van de
tabel de kolom ‘Formeel’ met de kolom ‘Informeler’; + betekent hoger beroepsprestige dus meer ‘zachte g’, maar het effect is in informeler taalgebruik niet significant. Dit is aanleiding om na te gaan of er zich binnen de beroepsprestigeschaal
specifieke verschillen voordoen.
Daartoe splitsen we de data in:
a) een groep minus54 de informanten met het laagste beroepsprestige; het zijn de

54

Voor regressie zijn de aantallen informanten te klein als we de groepen informanten rechtstreeks geanalyseerd hadden. Vandaar dat de omweg via het weglaten van groepen gevolgd
moet worden om tot uitspraken over die groepen te kunnen komen.
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sprekers met de laagste sociale status (mollenvanger, dijkwerker e.d., N=16, de
laagste tien scores van de prestigeschaal).
b) een groep minus de informanten met het hoogste beroepsprestige; het zijn de
dialectsprekers (o.a. huisarts, chirurg, N=6) met de tien hoogste scores van de
prestigeschaal).
c) een groep minus de informanten met het laagste en het hoogste beroepsprestige:
de middengroep.
Ouderen gebruiken minder zachte g dan jongeren, behalve in de groep die die
niet aan de extreme uiteinden van de beroepsprestige schaal zit (de middengroep);
maar in geen enkele (deel)groep is het leeftijdseffect significant. Laten we de
hoogste beroepsgroep weg dan is er eigenlijk geen verschil meer tussen de twee
taalgebruikssituaties (kolom ‘Modelgeheel).
We zien verder dat, als de laagste beroepsgroep weggelaten wordt (tabeldeel
Min laagste beroepsprestige), er zowel in een formele als informelere situatie
significant meer ‘zachte g’ wordt gebruikt, maar dat bij weglating van de hoogste
beroepsgroepen er op dat punt nauwelijks verschil is, want in beide gevallen is het
effect niet significant; de middengroep daarentegen gedraagt zich bijna als de
totale groep informanten (zie kolom ‘modelgeheel’), maar het beroepsprestigeeffect is niet significant. Klaarblijkelijk is het beroepsprestige binnen de laagste
beroepsgroep geen significant effect, en omdat het zich ook niet binnen de
middengroep voordoet moet het effect, dat wel bestaat in de groep van alle
informanten tesamen, voornamelijk op het conto van de hoogste groep geschreven
worden; dit is zeker het geval in de formele situatie, maar in de informele situatie
moet er een toch nog een effect zijn van hoge en middengroep samen (zie ‘Min
laagste beroepsgroep’). Dat betekent dat de maatschappelijke bovenlaag wellicht
iets hyperdialectiseert.
Mannen gebruiken significant meer ‘zachte g’ dan vrouwen. En dat is in alle
groepen het geval. Dit komt overeen met incidentele waarnemingen: ik heb
kunnen observeren dat vrouwen te kennen gaven dat zij al dan niet na verhuizing
in noordelijke richting hun ‘zachte g’ s’ wat wilden onderdrukken.
Er is soms sprake van stijlverschil, dat blijkt uit het feit dat er dan wel significant
effect is bij formeel, maar niet bij informeel taalgebruik. Er wordt dan meer
‘zachte g’ in formeler taalgebruik geproduceerd, maar dat is niet altijd zo: het
grootste effect komt van de middengroep want als men de laagste groep weglaat
dan is het effect in zowel de formele als de informele situatie significant, en als
men de hoogste groep weglaat dan is er in beide situaties géén significant effect
(hooguit bijna, in een formele situatie).
De verklarende waarde van de modellen, ook al zijn ze significant, is laag:
kleiner dan 2% of 3% van de variabiliteit (zie de Rsquare-waarden in de appendix.);
dat komt voor een deel door de invoeging van de nominale geslachtsvariabele.
Toch zijn de modellen blijkens de Lack Of Fit-waarden (appendix) volledig
genoeg.
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2.4.2. Stijlverschuiving met betrekking tot ‘zachte g’

In de vorige sectie zijn verschillen geconstateerd tussen de percentages van “zachte
g” vergeleken in a) de realisaties in afzonderlijke woorden die meer een formeel,
en b) de realisaties in zinnen en woordgroepen die meer een informeel karakter
hebben. De laatste situatie is een stap hoger op de informaliteitsschaal (vergelijk
paragraaf 2.2.4 hierboven) Uitgaande van de veronderstellingen van Labov over
stijlverschil, dan zouden deze twee soorten van realisaties een indicatie voor
stijlverschil vormen. De analyses hebben we voor beide spreekmodi gescheiden
uitgevoerd. Resteert nog om de ‘zachte g’-realisaties van die spreekmodi nader
onderling te vergelijken. Dat is gebeurd door de realisaties per plaats met elkaar te
correleren.
Het blijkt dat de twee stijlen zeer sterk met elkaar samenhangen op het punt
van gebruik van de ‘zachte g’: ze vertonen een correlatie van 0,93, wat zeer
significant is. Deze hoge samenhang betekent dat de twee situatie-gebonden
scores in feite voor elkaar inwisselbaar zijn. Ze verschillen nauwelijks van elkaar
en dat betekent dat er ook geen sprake is van stijlverschil.
Het hiervoor gegeven beeld van de factoren die op het ‘zachte g’-gebruik
inwerken leidt tot de volgende conclusies met betrekking tot de status van de
‘zache g’ als stereotype:
De ‘zachte g’ is een fenomeen waarvan men zich bewust is. Het is voorwerp
van gesprek en dat is, gegeven de variabelentypologie, op zichzelf al voldoende
om het tot de stereotypen te rekenen. De evidentie met betrekking tot stijlverschuiving is gemengd: in bepaalde sociale lagen, de middengroep, is er wel sprake van
stijlverschuiving op dat vlak, in de andere niet.
Sociale stratificatie speelt een rol als we de laagste groep buiten beschouwing
laten en komt vrijwel geheel voor rekening van de hoogste groep, maar de
uiteindeljike doorwerking komt slechts in formele situaties tot uiting.
Het hierboven veronderstelde hyperdialectale karakter van dit effect wordt
extra aannemelijk door het gegeven dat helft van de sprekers met het hoogste
sociale prestige juist in het midden-Limburgse gebied wonen dat de meest extreme
realisaties kent [ç Û] (zie Kaart 2), en dat betekent dat het beroepsprestige-effect
voor een groot deel verdwijnt naar een geografisch effect. Sociale stratificatie
speelt dus maar een uiterst ondergeschikte rol. Tegelijkertijd vloeit dan ook een
deel van de verklarende waarde weg met betrekking tot het stijlverschil, bovendien
correleren de twee spreekstijlen zeer sterk met elkaar.
Grosso modo beantwoordt de ‘zachte g’ dus aan de eigenschappen van een
stereotype (geen sociale stratificatie; geen stijlverschil), en inzoverre is deze
bevinding een aanwijzing voor de validiteit van onze data. De wel degelijk
geconstateerde fricties met dat beeld zijn waarschijnlijk te wijten aan twee factoren,
de een heeft te maken met de aard van de data, de ander met de al eerder
geformuleerde kritiek op de informaliteitsschaal.
Wat betreft de data hebben we al gewezen op -hoewel significant en voldoende- de lage verklaarde variantie. Er zullen dus nog andere factoren een rol spelen
bij het ‘zachte g’-gebruik. Het meest in aanmerking daarvoor komen factoren van
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intern-talige (fonetische realisatie en distributie) en geografische aard55 zoals
hiervoor al aangeroerd. De rol van de geografische variatie ten opzichte van
sociale variatie met betrekking tot het hoofdonderwerp van dit boek, t-deletie,
wordt in hoofdstuk 4 nader aan de orde gesteld.
Wat betreft de informaliteitsschaal moeten we nogmaals wijzen op het feit dat
die waarschijnlijk niet uit een dimensie bestaat, een bevestiging daarvan vinden
we in de hiervoor genoemde fricties die voor een deel kunnen wijzen op mogelijke
interacties tussen spreekstijl en beroepsprestige, alsmede uit mogelijke andere
variabelen zoals lento-spraak. Aanwijzingen daarvoor zijn te vinden in de zeer
onderscheiden totale duur van de GTP-opnamen. Specifiek onderzoek naar de
informaliteitsdimensies en bewustheid valt evenwel buiten het kader van deze
studie. Hier gaat het alleen om indicaties voor validiteit.
De ‘zachte g’ in het GTP-materiaal heeft de karakteristieken van een stereotype.
Ook op dit vlak is het materiaal valide.
2.5. Conclusie

De vraag naar de validiteit van resultaten is in het algemeen moeilijk te beantwoorden. Er bestaan statistische validatie-methoden voor, maar het gewicht daarvan is sterk afhankelijk van theoretische overwegingen met betrekking tot de
verschijnselen die men als ijkingspunt gebruikt: het punt van de inhoudelijke
dekking. We hebben daarom dan ook geprobeerd om zoveel mogelijk de validiteit
van dialectgegevens in het algemeen te onderzoeken door te kijken naar factoren
die mogelijk de gegevens systematisch in een bepaalde richting zouden kunnen
vertekenen.
- Het resultaat daarvan op het terrein van transcriptie is relatief bemoedigend,
de gegevens zijn niet systematisch vertekend (sectie 2.1).
- Datzelfde geldt voor het punt van het dialect, de “Grundmundart” (sectie 2.2):
de factoren die hier een rol kunnen spelen (sociale kenmerken en spreekstijl),
met als gevolg dat het materiaal in een bepaalde richting vertekend wordt,
waren voldoende gespreid zodat we niet bang hoeven te zijn voor onterechte
homogenisering in een bepaalde richting. Datzelfde geldt voor de spreiding
naar grootte van de plaatsen waar geënquêteerd is.
Homogeniseringsstrategieën zijn uit den boze. Die reduceren de dialectinterne en
sprekerinterne variabiliteit op een manier die het beeld juist weer vertekent. De
methode van Jaberg en Jud (1928, 216) was valide: de registratie van de jongste
vorm van het moderne dialect mèt alle variatie en infiltratie.
De keuze voor één informant per plaats hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden
tot homogeniteit, die heterogeniteit kan ook in de “naburige”, verwante omgeving van de desbetreffende plaats gevonden worden.
Daarbij is het van belang om te weten wat de spreker intendeert te spreken,
want dat is richtingevend voor zijn taalgebruik.
55

Op deze aspecten komen we in twee volgende hoofdstukken terug met betrekking tot t-deletie.

DE VALIDITEIT VAN DIALECTGEGEVENS

77

In het begin van dit hoofdstuk zijn drie invullingen van het begrip validiteit
genoemd. Alle drie zijn in dit hoofdstuk gebruikt. We hebben criterium-validiteit
toegepast bij de bespreking van de fonetische transcripties en bij de beoordeling
van mogelijke effecten van sociale achtergrondkenmerken op de validiteit: de
weerspiegeling van de verhoudingen in Nederland. Een deel van deze
achtergrondkenmerken konden we uitsluitend op inhoudelijke validiteit beoordelen:
bekeken werd of er dan voldoende sociale diversiteit aanwezig was; die vorm
hebben we ook toegepast bij de bespreking van stijlstrata. We hebben constructvaliditeit toegepast bij de bespreking van gerapporteerd dialectgedrag, de
beoordeling van de kwaliteit van het dialect en de beoordeling van de vlotheid
van de opname. Dezelfde procedure werd ook toegepast bij een stereotiep
verschijnsel als de ‘zachte’ /g/.
Het blijkt dat binnen het GTP-project (secties 2.3 en 2.4) het stratum van het
“echte” dialect, de “Grundmundart” mét zijn variabiliteit inderdaad bereikt is.
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Appendices

Appendix 1a: Alle informanten
Response: ln(x) of ratio formeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0230259
1.643616
-1.55593
395

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

346
45
391

940.8215
115.4555
1056.2770

2.71914
2.56568

1.0598
Prob > F
0.4211

ESTIMATE

STD ERROR

.621053
.009181
.005267
.090024

t RATIO
-3.18
-0.31
2.19
2.12

PROB>|t|

-1.976797
-.0028779
.01152790
.19043490

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0016
0.7541
0.0292
0.0350

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.265442
12.936611
12.088486

0.0983
4.7887
4.4748

0.7541
0.0292
0.0350

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
391
394

24.8950
1056.2770
1081.1720

8.29834
2.70148

3.0718
Prob > F
0.0277
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Appendix 1b: Alle informanten
Response: ln(x) of ratio informeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0187239
2.245850
-1.42861
395

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

346
45
391

1741.2161
230.9274
1972.1436

5.03242
5.13172

0.9806
Prob > F
0.5576

ESTIMATE

STD ERROR

.848612
.012545
.007198
.123010

t RATIO
-2.02
-0.51
1.76
2.08

PROB>|t|

-1.711013
-.0063830
.01269435
.25567177

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0445
0.6112
0.0786
0.0383

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

1.305702
15.687039
21.789356

0.2589
3.1101
4.3200

0.6112
0.0786
0.0383

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
391
394

37.6308
1972.1436
2009.7744

12.5436
5.0438

2.4869
Prob > F
0.0602
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Appendix 2a: Minus laagste beroepsprestige
Response: ln(x) of ratio formeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0282292
1.643660
-1.56424
379

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

330
45
375

897.6515
115.4555
1013.1070

2.72016
2.56568

1.0602
Prob > F
0.4205

ESTIMATE

STD ERROR

.645214
.009448
.005759
.091587

t RATIO
-3.60
-0.00
2.54
2.04

PROB>|t|

-2.321188
-.0000038
.01465448
.18698730

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0004
0.9997
0.0113
0.0419

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.000000
17.489176
11.261056

0.0000
6.4736
4.1683

0.9997
0.0113
0.0419

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
375
378

29.4300
1013.1070
1042.5370

9.81002
2.70162

3.6312
Prob > F
0.0131
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Appendix 2b: Minus laagste beroepsprestige
Response: ln(x) of ratio informeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0224337
2.224638
-1.43880
379

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

330
45
375

1624.9539
230.9274
1855.8813

4.92410
5.13172

0.9595
Prob > F
0.5954

ESTIMATE

STD ERROR

.873275
.012788
.007795
.123960

t RATIO
-2.46
-0.18
2.07
2.04

PROB>|t|

-2.144958
-.0023476
.01613333
.25316595

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0145
0.8544
0.0392
0.0418

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.166790
21.197107
20.642650

0.0337
4.2831
4.1711

0.8544
0.0392
0.0418

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
375
378

42.5898
1855.8813
1898.4711

14.1966
4.9490

2.8686
Prob > F
0.0364
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Appendix 3a: Minus hoogste beroepsprestige
Response: ln(x) of ratio formeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0199702
1.627215
-1.57907
389

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

340
45
385

903.9598
115.4555
1019.4152

2.65871
2.56568

1.0363
Prob > F
0.4600

ESTIMATE

STD ERROR

.619872
.009173
.005502
.090372

t RATIO
-3.08
-0.21
1.47
2.33

PROB>|t|

-1.908460
-.0018953
.00807109
.21045378

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0022
0.8364
0.1433
0.0204

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.113032
5.696331
14.359348

0.0427
2.1513
5.4231

0.8364
0.1433
0.0204

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
385
388

20.7728
1019.4152
1040.1880

6.92427
2.64783

2.6151
Prob > F
0.0509
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Appendix 3b: Minus hoogste beroepsprestige
Response: ln(x) of ratio informeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0167827
2.235917
-1.45635
389

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

340
45
385

1693.8133
230.9274
1924.7407

4.98180
5.13172

0.9708
Prob > F
0.5753

ESTIMATE

STD ERROR

.851750
.012604
.007561
.124178

t RATIO
-1.92
-0.39
1.10
2.27

PROB>|t|

-1.637432
-.0049526
.00835369
.28150043

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0553
0.6946
0.2699
0.0239

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.771819
6.102215
25.690903

0.1544
1.2206
5.1389

0.6946
0.2699
0.0239

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
385
388

32.8538
1924.7407
1957.5945

10.9513
4.9993

2.1905
Prob > F
0.0887
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Appendix 4a: Middengroep
Response: ln(x) of ratio formeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0238357
1.627609
-1.58852
373

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

324
45
369

862.06721
115.45545
977.52266

2.66070
2.56568

1.0370
Prob > F
0.4587

ESTIMATE

STD ERROR

.644925
.009448
.006068
.092092

t RATIO
-3.47
0.11
1.79
2.25

PROB>|t|

-2.236355
.00106226
.01084191
.20747066

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0006
0.9105
0.0748
0.0249

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.033484
8.456026
13.445039

0.0126
3.1920
5.0753

0.9105
0.0748
0.0249

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
369
372

23.8689
977.5227
1001.3916

7.95631
2.64911

3.0034
Prob > F
0.0305

DE VALIDITEIT VAN DIALECTGEGEVENS

85

Appendix 4b: Middengroep
Response: ln(x) of ratio informeel
Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0195109
2.214779
-1.46790
373

Lack Of Fit
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

324
45
369

1579.1086
230.9274
1810.0360

4.87379
5.13172

0.9497
Prob > F
0.6129

ESTIMATE

STD ERROR

.877585
.012857
.008257
.125315

t RATIO
-2.34
-0.06
1.37
2.23

PROB>|t|

-2.050133
-.0007738
.01127222
.28007479

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

0.0200
0.9520
0.1731
0.0260

Effect Test
SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

NPARM

DF

SUM OF SQUARES

F RATIO

PROB > F

1
1
1

1
1
1

0.017769
9.140583
24.501729

0.0036
1.8634
4.9950

0.9520
0.1731
0.0260

Whole-Model Test
Analysis of Variance
SOURCE

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F RATIO

Model
Error
C Total

3
369
372

36.0182
1810.0360
1846.0542

12.0061
4.9052

2.4476
Prob > F
0.0635
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The reliability of dialect data

3.0. Introduction

The distinction between reliability and validity is discussed in the first sections of
the previous chapter. The remainder of that chapter elaborated on validity with
respect to the quality of phonetic dialect transcriptions and on the quality of the
dialect data from our survey against the background of the bio-social features of
the dialect speakers involved, and the differences, if any, in speech style that may
influence the linguistic behaviour of the speakers. In the following chapter, 4, we
will also pay attention to possible interaction effects between dialect speakers and
the fieldworkers involved.
The validity of the greater part of the dialect transcriptions in our project was
established. As regards the quality of the dialect data, the question whether the
data represented the inherently variable “Grundmundart” got a positive answer
as well.
However, an instrument may measure in a valid way - that is, measure what it
is meant to measure - but at the same time do so unreliably. Compare the
example from chapter 2: a thermometer measures temperature and not velocity
or humidity, and as such its measurements are valid for temperature, but the
instrument readings may float somewhat erratically around the markings. In that
case the instrument readings are unreliable. Reliability is about precision, consistency of the measuring instrument. Note that the fact that an instrument measures, reliably and consistently, the same value but not the real value, produces
invalid results and thus concerns validity. In this chapter we discuss two aspects
of the reliability of our data.
The first aspect relates to the reliability of phonetic transcriptions. In most
dialect research situations these are the format of the data that is dealt with. The
question then is, whether the transcriptions are precise. We cannot answer that
question in an absolute sense. There will always be mistakes, but one may evaluate the question in terms of degrees of ‘less’ and ‘more’. Sound practice is to
optimise the transformation process from raw dialect data (recordings) to research data (transcriptions). This evaluation is the subject of section 3.1.
The second aspect concerns the reliability of dialect data in a geographical
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sense and is treated in section 3.2. Dialect features from the ‘Grundmundart’
represent area features and therefore show particular geographic patterns. The
question is whether the data represent the geographical pattern in a sufficiently
precise manner. Geographically bounded data in general show peculiar problems
which arise from their area character.
3.1. The reliability of phonetic transcriptions

This section deals with the reliability of the transcriptions. In the following, we
discuss concordance between transcribers in the sense of ‘reliability’, not in the
sense of agreement.1
The state of the art and the discussion up until 1989 is treated in Glorie
(1989).2 As in chapter 2, we compare transcriptions of the two transcribers, V and
H, who produced the greater part of the transcriptions and we compare these also
with the transcription by R, V’s IPA-trainer. A transcriber is considered to be a
measuring instrument. Compared to ‘real’ phonetic measuring instrumentation,
the human ear is in many respects unsurpassed in its resolution capacity for
speech.3 From the degree of concordance between transcribers we get information about relative (not absolute) reliability of the transcriptions produced. The
degree of reliability is summarised by a reliability measure r. The formula is
(Vieregge 1985, 170-171):
r= 1-

Σ ippp aai
Σ
i
i
N

. a5max

where ai is the difference per segment between two transcriptions. These differences are measured as the perceptual distance between any two segments. These
distances are summed over i = 1...p differences. N is the number of vowels,
consonants or diacritics. In this study, these segment classes are treated separately; a5max is the average maximal distance within the segment classes of vowels,
consonants and diacritics, that is, considering the maximal distance of a certain
segment from that class to all other segments from that class. This ensures that
the reliability scores run from 0-1. The distances are read from a distance matrix
for transcription symbols, categorised in a general system of distinctive features.

1
2

3

See for this distinction Cucchiarini (1993).
Later points of view are given in Vieregge and Cucchiarini (1989) and in Cucchiarini (1993).
While Cucchiarini (1994) does not supply a scoring method for diacritics and because she is
critical of the amendment to Vieregge’s reliability measure, in Vieregge and Cucchiarini (1989),
I use the original definitions from Vieregge (1986). These were also used by Glorie (1989).
Illustrated by the phonetician B. Schouten in a conference paper on /a/ realisations from
Utrecht to Amsterdam and the transcription and perception of these. He compared trained
transcribers’ data and perception data with F1/F2 measurements and, in the case of certain
mismatches, yielded to the human ear.
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Ultimately, this system is based on articulatory similarity judgements. The distance matrix is thus validated articulatory. For example, the distance for the
transcription difference [a]-[y] is 8; for the difference [i]-[I] it is 1. All transcriptions were made in the IPA-version codified in Chapman (1983). In this system
an anomaly of standard IPA is solved: standard IPA does not provide a lowest
central vowel. The two recent IPA revisions after the Kiel convention did not
remedy this situation. As a consequence, one has to transcribe the lowest central
vowel, if any, by front lowest plus back diacritic, or by lowest back plus front
diacritic. In Chapman’s system, [{] is the lowest (open), frontal unrounded
vowel, [a] is lowest (open), central and unrounded. Also [^] is half open, central
and unrounded. [I] and [Y] are frontal, between closed and half closed; they are
unrounded and round respectively. Symbols not occurring in Vieregge table were
inserted into the arrticulatory table where they belonged because of their (distinctive) articulatory featural make-up. In the case of diphthongs, the two symbol
segments were counted as two different vowels, indicating beginning and end of
the glide. Diacritics in IPA, not supplied for in Vieregge’s table, were fixed on the
value 0.5 (this is the average value for diacritics that did have a proviso in
Vieregge’s system. A missing or an extra consonant was valued as 4.11 (The
average of all possible deviations between consonants without diacritics). A missing or an extra vowel was set on 4.61 (the average of deviations of all vowels
without diacritics). Missing or extra second diphthong elements were scored like
the vowels. Scoring of [I] and of [e] was provided for in agreement with their IPA
position (Vieregge gives them the same height and frontness and to make a
distinction one would need diacritics. Like Vieregge did, the dimension front
back was doubly weighted, but the diacritics on this dimension were not. Vieregge
did not give an a5max for diacritics. a5max =3.74 was calculated from the transcription data. In this way, the average maximal distance with diacritics is less than the
ones for vowels and consonants (resp. 4.61 and 4.11). This value 3.74 is close to
the maximum possible difference for diacritics (4.0). All Glorie’s r-values were
recalculated by me, because Glorie’s data contained possibly input-mistakes.
These were the consequence of using a calculator instead of a spreadsheet (see also
Glorie 1989: 41).
The matrices underneath are given with r-values between all pairs of transcribers
for vowels consonants and diacritics apart. I am confining myself to the comparison of V and H with R because they produced most of the transcriptions en
because the two had a different IPA-background. V got his phonetics training
from R, H did not (cf. chapter 2). A reliability analysis of all transcribers is
incredibly time consuming. First of all, every transcriber has to transcribe the
same fragment (say Egmond aan Zee), then one has to score the transcriptions.
The number of pairs of transcibers to compare grows fast.4 We will see that V and
4

Ultimately, and for the number of transcibers n, one has a triangular matrix of r-values counting: (n-1)*n/2. For 6 transcribers, this amounts to 15 pairs. If every word from the list should
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H were very good, but the reliability of the other transcribers is guaranteed by the

fact that most of them had their training during their professional education as
linguists from R and only the ones who got the mark “very good” in their final
tests could participate in the project. The requirements for participants from
other ‘schools’ were high. New transcribers were coached at the beginning and
supervised at a later stage by the experienced transcribers in the project. If necessary, the maintenance of the ‘standard’ was effectuated in personal contact with
R. As was the case with V and H, who showed remarkable convergence by regular
contact with each other, contact of other transcribers with V, H and R did lead to
the sort of convergence that is a prerequisite for reliability. For reliability analysis
we used the tape of the locality of Egmond aan Zee from the GTProject originally
transcribed by H. Later, R en V agreed to transcribe 200 items on the list. These
200 items were analysed. R-values are given following two methods, the first
according to Vieregge (1985), while the second follows the procedure of Almeida
and Braun (1986). Almeida and Braun use a constant a-max of 3.0 and take N to
be the maximum number of segments per transcriber (Nmax). Vieregge fixes N to
be the average number of transcribed segments (Nmean). Almeida and Braun’s
scoring of transcribers’ deviations was not used, because their scoring is not
calibrated against perception data5 as has been done for Vieregge’s. We used
Vieregge’s scorings instead.
R-values

according to Vieregge

Vowels without diacritics
V

—

R

.909

—

H

.929

.900

—

V

R

H

Concordance is highest between V and H, the two fieldworkers who produced the
largest number of transcriptions in the project. Second highest is the concordance
between R and H. R is V’s IPA-phonetics teacher, but not H’s. Therefore, one
would expect R and V to maintain more ore less the same transcription standards.
However, during the fieldwork and during transcription H and V discussed problematic cases with each other frequently. One may expect them to show a very
high concordance too, although they are from different IPA-’schools’. Both expectations are not disconfirmed.

5

have 6 segments to compare (a rather low estimate), then every pair of transcibers would
amount to a matrix of 200 words*6 segments=1200 segments. This forms a matrix of (12001)*1200/2 and results in 719400 individual comparisons pro pair. Analysing all transcribers
from GTP-Nederland would constitute a research project by itself.
See Vieregge et al. (1984).

THE RELIABILITY OF DIALECT DATA

R-values

91

according to Vieregge

Consonants without diacritics
V

—

R

.949

—

H

.976

.952

—

With consonants, r-values are higher than with vowels. The transcription of
consonants is less difficult. The relationship in this consonant matrix is somewhat different from the situation found for the vowels: V shows high concordance with H (in this respect, there is no difference) but R accords better with H
than with V. This means that R and H have sometimes opted for a different choice
of basic symbol. Inspection of the transcriptions shows that these differences
pertain to variants in the subclass of resonants /r/ and /l/.6
R-values

according to Vieregge

Diacritics
V

—

R

.801

—

H

.806

.761

—

V

R

H

The diacritics for vowels and consonants are taken together. Concordance is
again highest between V and H, and then between V and R. Concordance is least
between R and H. V and R maintain a common standard even in the use of
diacritics. The concordance between V and H is higher than that between H and
R.

6

In the case of /l/, the influence of R’s research on the vocalisation of /l/ in regional variants of
Dutch in the years before his transcription may have influenced his transcription practice (Van
Reenen 1986).
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Figure 1: Method Vieregge
Reliability of transcribers V, H and R
V-H

1

V -R

H-R

r-value pair of transcribers

.95
.9
.85
.8
.75
.7
.5

1

1.5

2

1=consonants

2.5

2=vowels

3

3.5

3=diacritics

The concordances are given in Fig. 1. The degree of concordance is highest
between V and H, compared to that of each with R. Therefore, the reliability of
the transcriptions produced by V and H is very high, even more so if we consider
the fact that the number of segments (consisting mainly of 200 words plus a few
word groups) is considerable.
R-values according to Almeida-Braun, as a result of their scoring method,
show lower concordance. In this case it is best to look for indications to the extent
to which trends (rankings between transcriber pairs) found with the first method
remain stable in the second.
R-values

according to Almeida-Braun

Vowels without diacritics Consonants without diacritics
V

—

R

.761

—

H

.812

.731

—

V

R

H

Diacritics
V

—

R

.815

—

H

.771

.786

—

V

R

H

V

—

R

.882

—

H

.945

.888

—

V

R

H
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With vowels as with consonants, the highest concordance is between V and H.
The rank between the pairs is the same as with Vieregge’s method. With diacritics, on the other hand, the concordance is higher in the pair R and V. The
rankings between V-H and R-H have changed, V and H both tend to a more
extensive use of diacritics than R does. This tendency shows more clearly in the
measurements according to Vieregge. Compare Fig. 2 with Fig. 1.
Figure 2: Method Almeida-Braun
Reliability of transcribers V, H and R
V-H

1

V- R

H-R

r-value pair of transcribers

.95
.9
.85
.8
.75
.7
.5

1
1=consonants

1.5

2
2=vowels

2.5

3

3.5

3=diacritics

If measured by Almeida and Braun’s method, the concordances are high (see Fig.
2), albeit less high than according to Vieregge, and particularly so with the
vowels. The different results of the two methods seem to be a consequence of the
formula used, because the differences between pairs of transcribers remain the
same (diacritics excepted) with vowels and with consonants as well. Since there
are no fundamental reasons to choose the minimum of the two (N=Nmin), one
may prefer the average, N=Nmean, as is the case in Vieregge’s formula. The
advantage of Vieregge’s method is that it gives a better idea of the situation than
Almeida and Braun’s. On the one hand, we cannot give a definitive pronouncement on the question whether Vieregge’s method overestimates reliability. On
the other hand, the use of N=Nmax by Almeida-Braun definitely underestimates
reliability in the comparison of pairs of transcribers.
The general conclusion is that the transcriptions produced by V and H are
indeed reliable and, accepting the results of Vieregge’s method, very reliable.
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3.2. Reliability of traditional dialect geography. A statistical appraisal7
3.2.0. Introduction

In this section we show that traditional dialectology can produce reliable and
consistent data; the reliability of dialect data with respect to their regional aspects.
I assume that the traditional opinion on dialect as “Grundmundart” is valid.
Therefore, the population to sample from are the speakers of these varieties. The
sample procedure often used by traditional dialectologists is a form of purposive
quota sampling (Werlen 1984, 100). Sampling in quota means that the sample is
obtained by the application of biosocial criteria such as age, sex, educational
achievement, socio-economic status, mobility, in order to obtain homogeneity
(ibid. 102-104).8 Purposive means that the knowledge about the distribution of
these criteria is used in the sampling procedure.
We have seen in chapter 2, sections 2.3 and 2.4, that such a homogenisation is
not necessary, let alone desirable. This sampling procedure has a disadvantage
compared to simple random sampling; one cannot infer beyond the sample to the
population of dialect speakers because the sampling error cannot be computed.
This is the classical view. The classical view on the interpretation of inferential
tests (tests of significance) presupposes that one is sampling from a completely
specified list that enumerates the whole population under consideration in order
to infer from the sample to the population. This means in the case of dialects that
we would possess a list of all the dialect speakers to sample from. I believe that
such a list belongs to the world of the nearly impossible.9 The conclusion is that
this procedure cannot be used. As to the geographical aspect of dialects, the
procedure would imply that we had an exhaustive listing of all the localities where
dialect in the sense of “Grundmundart” is spoken to sample from. Such a procedure is as impossible as the former and cannot be used.
Application of tests of significance is possible if we are willing to make some
additional assumptions with respect to the dialect sample we have. There are
several possibilities, which differ in accordance with the aspects of the problem
that are accentuated. The central problem is that we want the error component in
the data to be as small as possible compared to the component that could explain
the variation in our data. Henkel (1976, 85-87) mentions three aspects:
A. The sample is a random sample from some assumed, conceptual universe. The
research question that can then be answered is: could sampling error account
for any of the differences between expected and observed values? The expected
values are considered as standing for the universe.

7
8

9

This part is a revised version of Goeman (1986).
Altmann and Naumann (1982, 654-656) give other sampling procedures, including stratified
ones.
However, in some rare cases an estimate of this population of dialect speakers can be made, as
was seen in chapter 2 section 2.3.2.
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B.

Random measurement error is the source of randomness in the data. Research
question: could random measurement error account for the differences found?
If unexplainable as mere error, the results are due to an important causal
factor. In our case this factor is spatial distribution.
C. The data are generated by some random process. Research question: could the
results have been produced by chance? If not, some causal, theoretically important factor accounts for the negative result that random factors did not produce the observed value: in our case, the geographically distributed values.
The two last aspects, B and C, are at the basis for what follows. Aspect B, concerning measurement error, is developed in section 3.2.4 and is directly connected to
the question of reliability. We sample the same population (the population of
dialects) twice to see whether the results are comparable and to which degree. If
the outcome is positive, reliability is assured. We develop aspect C, the random
process, in section 3.2.3, to show the importance of the geographical factor.
Dialectologists have always considered their data to be representative for the
dialect spoken in the localities under consideration; they consider their data as
reliably representing those dialects. This position is assumed here in the following
framework: a) dialects are not homogeneous, they show variation, and b) processes show regional differences. We want to get an idea of the reliability of
traditional dialect data in the geographical sense: to what extent dialect data are
consistently explained by regional characteristics.
As an illustration we examine a specific variable which has received considerable attention over the last 25 years, the variable t-deletion,10 in section 3.2.1. In
section 3.2.2 we explain the specific assumptions of the model. Then we elaborate on aspects B and C in sections 3.2.3 and 3.2.4.
3.2.1. Regional trend in t-deletion

T-deletion can be scored as absence (1) or presence (0) of word-final t, but also as
present, but unreleased (0.5). Regional effect was measured by the geographical
co-ordinates for the locality where the dialect was spoken. There were 52 localities in the sample and 116 potential instances of t-deletion per location, thus
N=6032.
Regional trend analysis11 was adopted by Goeman and Van Reenen (1985)12 as
a descriptive instrument to separate a general trend in t-deletion from residuals
indicating strictly local phenomena concerning t-deletion. Regional trend analysis belongs to the class of multiple regression models. In our case, the percentage
10

11
12

Data from the GTP-project. The data for this section were collected in project period 19791984. The phonetic transcriptions were then available on a PDP 11-70. The fieldworkers in this
period were J. Aben, J. Buitenhuis, D. Coppes, L. Gijsbers, A. Goeman, A. Ottow, P. van Vliet
and C. van Zaanen. They also made the transcriptions of the taped sessions.
For this technique see Haggett (1970), and Hodder and Orton (1976).
In this study chapter 6, section 6.4.2.2.
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of t-deletion was seen as partly explainable by the two geographic dimensions
north-south (NS) and west-east (WE). We adduced tentative substantive extralinguistic explanations for the region that showed high positive residuals. Connections were established with the relatively isolated position of this region (the
Betuwe).
Goeman and Van Reenen employed a linear function because it was simpler,
more restricted, therefore more vulnerable to violation by the data, and also
because square and cubic functions (being non-linear) are not easily interpreted
in terms of distances on a dimension (see for results table 3.1). The exposition in
this chapter being rather technical, the reader may consult chapter 6, section
6.4.2.2 at first, and then chapter 4, to get acqainted with the basics of regression
models applied as trend surfaces.
The coefficient of determination R2=0.056, so a little less than 6% of the
variation is explained by the geographical co-ordinates in all. The only relevant
dimension seems to be the direction west-east (WE): r2=0.227, so 23% of the
variance is explained by geographical position along this dimension, and 77% of
the variance remains unexplained. This is not to say that this 77% is all error, on
the contrary, a large part of it is possibly explainable by other factors, such as
socio-economic factors and dialect-internal factors of a structural linguistic nature. The former, extra-linguistic factors are the subject of chapters 4 and 5;
chapter 6 is concerned with the latter, structural and internal linguistic factors.
It was also noted by Goeman and Van Reenen13 that variances seemed to
increase going from west to east (as can be seen from the residuals in map 1). It
was suspected that these larger residuals represented variance that was not constant (hetero-scedasticity). It seemed not useful, therefore, to test for statistical
significance. In this part I want to investigate the violation, if any, of this assumption as well as the violation of other assumptions about the linear model by the
data.
3.2.2. Assumptions of the model

The multiple regression model used in this chapter has the form:14
Yi
TDELi

= α1 +ß1 X1i +ß2 X2i + Ei for the population, and
= a1 +b1 X1i +b2 X2i + ei for the sample,

where a1 is an estimate of the mean value of TDEL if b1X1 and b2X2 are to be 0.
TDEL is the dependent variable t-deletion, the value of which is a function of
the independent variables; X1 and X2 are independent variables and stand for the
two geographical co-ordinates NS and WE (i.e. north-south and west-east), e is the
error component that is the difference between the estimated value of TDEL and
13
14

In this study chapter 6, footnote 9.
Chapters 4 and 5 contain extensions of this regional trend model with other variables.
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the value as found in the data. Thus the error is the difference between model and
data. Therefore {a1 +b1X1i +b2 X2i} is the systematic, explained variation in the data,
{ei} is the random, unexplained variation in the data. Naturally, we prefer this
error to be sufficiently small. If it is too large, the data may be unreliable in a
geographical sense. i is a subscript that ranges over the localities.
The assumptions of the multiple regression model are:15
1. The model is linear.
2. a. The X’s are fixed (non-stochastic: E(Xij ej)=0).
b. The X’s show no exact linear relationship:
(no multi-collinearity).
3. a. The error has 0 expected value: E(ei)=0.
b. The error has constant variance for all observations:
E(ei2)=s2 is constant; constant variance is homoscedasticity.
c. Errors of observations are not correlated: E(ei ej)=0
for i j: no serial or autocorrelation.
d. Errors are normally distributed.
Another assumption is about the completeness of the model. Completeness signifies that all relevant independent variables are specified in the model. This assumption is treated in chapter 4.
Assumptions 1, 2a, b and 3a are justified in our case: the model is indeed
linear, the geographical co-ordinates are fixed, the geographical co-ordinates are
independent of each other and there are no reasons to think that the mean value
of the error would not be about 0.
Assumption 3d is important for tests of significance, but when the sample size
is large enough, violation of it is not serious, because normality is approached
when sample size increases (Lewis-Beck 1980, 30).
Parameter estimates remain unbiased and reliable if 3b and/or 3c are violated,
but in those cases significance tests and confidence intervals are less appropriate
because they may underestimate the real values.
As mentioned above, Goeman and Van Reenen (1985)16 assumed that the
data showed heteroscedasticity due to increasing variance. T-deletion was expressed in the form of percentages and we expect that percentages, like proportions, have unequal variances. The increase in variances could partly be an effect
of the properties of proportions; not only are they count data and not integer
scores, but they are also bounded by 0 and 1 in the case of proportions.17 The first
step in solving this problem is transforming the data.
Transformation of the data is all the more necessary because the counts for
unreleased /t/ are very infrequent an d we are left with a variable taking on rather
15
16
17

See a standard handbook like Pindyck and Rubinfeld 21982, 76.
In this study, chapter 6, note 9.
Percentages are simply reexpressions of proportions in the 0-100 domain.
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extreme values in the [0-1] interval. This means that large changes in the independent variable are needed to provoke small changes at the extremities of this
[0-1] interval, while normally the influence of the geographic variables on tdeletion is largest when TDEL has values of around proportion=0.5. Therefore the
logit probability model was chosen as a transformation of the proportions of the
dependent variable TDEL: Ln(Propi/(1-Propi)), see Pindyck and Rubinfeld ibid.,
287-291. This makes variances more constant.
After transformation of the data we tested for heteroscedasticity in the data:
the remaining errors were correlated with north-south and west-east separately by
means of Spearman’s Rank Correlation Coefficient.18 The correlations were not
significant in either case (table 3.2), and the assumption of homoscedasticity can
be upheld.
Serial or autocorrelation could be a problem too. Because our data are geographical data we could have spatial serial or autocorrelation. That implies that
the scores of for example four locations A, B, C, and D surrounding the location Z,
affect the score of that location Z: locations with low rates of t-deletion will have
locations with low(er) rates neighbouring them, and localities with high rates will
tend to have high(er) rates in their neighbourhood. The dialect-geographical
analogue of this is area formation by dialect features. Geographical data normally
show spatial autocorrelation characteristics.
The Durbin-Watson test for serial correlation is appropriate only when cases
can be arranged in one direction. It is not applicable to geographically arranged
data, because localities from different directions exert their influence on location
Z.19 The west-east dimension seems to be by far the most important one in
explaining the variance, and therefore it is possible to get an indication whether
autocorrelation is present, by drawing an imaginary line west-east and by taking
all the localities on close to this line, and then computing Durbin-Watson’s d.
This test now results in the value: d=2.49162 (2<d<2.59), which means that
serial correlation does not exist in this case.
It is possible, though, to interpret the geographical distance among the dialects
along the west-east dimension in terms of the distance between these dialects and
those dialects in the west of the country that resemble the standard language (see
Daan and Blok 1970, 9 and 32-33 and map colours indicating this distance). In
terms of these uniformly oriented distances, applying the Durbin-Watson test
does make sense. For that reason result of the test is given between parentheses in
all relevant tables in the appendix.
We may conclude that the assumptions for the linear model employed are
met. Another result is that, given position C concerning tests of significance, we
18

19

In the regression, Ordinary Least Squares (OLS) is used as an estimation method and thus the
correlation between the error and each of the independent variables is always zero (Koutsoyiannis
2
1977, 185). Therefore, Kendall’s correlation coefficient is not appropriate in this case.
At the time of writing this article, the computer program for testing for spatial autocorrelation
(Hodder and Orton 1976, 179) was not available to me. Standard statistical packages like SPSS
do not provide these tests. Spatial autocorrelation is treated in chapter 5.
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are justified in using these tests, and we are justified in computing confidence
intervals. As the significance test turns out to be significant, the data are not
generated by a random process, and therefore the theoretically important factor
of the dialect’s geographical position, as given by its geographical co-ordinates,
produced the observed t-deletion values. In the following section we will see that
this is the case.
3.2.3. Are our fieldwork data generated by some geographically random process?

The result of the F-test for the whole function that describes the relationship
between geographic position and t-deletion, is significant (F(2,49)=8.16796; sign.
p = 0.0009). Therefore, the question “are the data generated by some random
process?” can be answered in the negative. Two of the function’s three parameters: the intercept and the west-east dimension are significantly different from 0
as measured by the t-test, as can also be seen from the 95% confidence limits (see
table 3.3). 25% per cent of the variation in the data is explained by the two
geographical dimensions together R2=0.25003). See map 2 for the direction of
the general trend surface and map 3 for the residuals respectively.20
West-east alone accounts for 25% of the variation, as can be seen from the
semi-partials given in table 3.3. These semi-partials show the effect of one independent variable when the effect of the other independent variable is neutralised.
When squared and multiplied by 100, it gives the unique contribution of this
independent variable to t-deletion in percents (labels on arrows21).
It is to be recalled here that the position taken about significance testing in the
case of non-random sampling is methodologically perfectly legitimate. Opinion,
however, differs on the question whether denial of the constellation (in the
sample) where the data could be generated by a random process, corresponds
meaningfully with the constellations in the real world (the dialect population).
Yet, even in the case of simple random sampling from a well-specified population, the generalisations made are only valid for the population sampled from.
The “real world” that is delimited by one’s theory can be larger than the population used to test this theory. That is, theoretical claims about language variation
and language change tested by means of a simple random sample in an “urban
dialectological” or sociolinguistic study are not generalizable beyond this limited

20

21

The general trend surface is a plane (running as best as is possible through the main direction of
the cloud formed by the transformed TDEL-scores) the tilt of which is given by the parameters
of the function for the (two) geographical co-ordinates: -.16397 for NS and +0.28877 for WE
(table 3.3). The plane contains the predicted values for TDEL. See chapter 6.4.2.2 for an
explication of trend surface and residual. In that section, the interpretation of the residuals as
indicators for a specific local constellation, separated from the general trend, and not as merely
disturbing error is stressed. The point is connected to the aspect of autocorrelation in the data.
This point will be elaborated in chapter 5.
(-0.14663)2 *100 = 0.02150*100=2.15; (0.49946)2*100 = 0.249460*100=24.95.

100

HOOFDSTUK 3

population, unless one is willing to take the same position concerning significance testing (A or B or C above) as is taken here.
To be more certain about the meaningfulness of the correspondence of the
results found above with the real world, we construct a sample from another
world, like the real one, so that we can know for certain that t-deletion is distributed by a random process: a permutation is made of the real locations over the
geographical positions. Locations have been reallocated to each of the geographic
dimensions separately by consultation of a random number table.
The results are in table 3.4: the F-test for the function is not significant,
explained variation is minimal (only 8% and much lower than in table 3.3), the
estimated values of the geographic parameters for north-south and west-east are
not significant by t-test either. This means that the importance of the supposed
theoretical factor (the geographical one) is real and that the results have not been
produced by any random factors. We conclude that our data are geographically
reliable.
3.2.4. Do geographical factors cause reasonably stable patterns over time?

A comparison of two samples independently drawn from the same population
Measuring the temperature twice gives an idea of the precision of a particular
thermometer as a measuring instrument. This means that replication of the
measurement and the comparison of original and replicated data is a possibility
to assess the reliability of the measuring instrument. If the two measurements
correlate highly, the instrument is reliable, if they do not, the instrument is
unreliable. In section 3.1 this procedure was used in the assessment of the reliability of transcriptions between transcribers.
We can apply the same procedure in dialectology. Because of lack of funds this
procedure is seldom used. However, it is possible to make a comparison with data
from earlier surveys that share the same assumptions. There is a possible catch
here, because the comparison could be biased by the time-depth of the earlier
data. For example, the dialect of Zoetermeer had different proportions of standard-language realisations and different dialect realisations for lower frequency
and higher frequency words. However, both word classes showed a different but
parallel development over time in the same set of words (N=48) as measured in
1895, 1932, 1958 and 1979 (Goeman 1984, 121-126). This means that dialect
behaviour shows a certain stability between word classes over time, in this case
the real time of nearly a century. To determine whether the same relative stability
can be seen for regional dialect data, stability here interpreted as an indication of
reliability, we compare our fieldwork data to those from the Reeks Nederlandse
Dialectatlassen. The latter data differ from the former in that they containi
clauses translated into dialect, instead of single lexical items. Therefore we expect
that the rates of t-deletion will be higher in the RND-data.
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Another difference is that the RND has a net of localities that is much denser
than ours, but has fewer lexical items.22 Thus, proportions in the GTP data will be
more stable.
I singled out the Betuwe area, because the RND-data from this region were
analysed by Van Hout (1980) by means of two descriptive statistical techniques:
cluster analysis and scalogram analysis. According to his study the lexical items in
the RND formed one scale (i.e. one dimension) with respect to t-deletion and
therefore we felt justified to take an overall proportion of t-deletion as expression
of the dependent variable in the regional trend analyses.23 We expect that the two
methods of cluster analysis on RND data and regional trend analysis on RND data
as well as on GTP data will converge in their results.
Limitation to this area has one other advantage: it permits the establishment of
a regional trend in another direction. For the RND-data, intercept and northsouth direction are significant. This is the trend in another direction. The F-test
for the whole function is significant too; the slope of north-south is outside the
95% confidence interval. The function explains 38% of the variation (see table
3.5) which is a higher value than the one found for the GTP sample in its totality
(25%).
For the Betuwe subsample of our fieldwork data (GTP, see table 3.6) the F-test
is not significant, only the t-test for the direction north-south is, and this slope is
also outside the 95% confidence interval limits. In this respect GTP is like RND.
The function explains 28% of the variation (the whole sample was 25%). The
non-significant result of the F-test is not strange: a sample size of 16 is very small
(cf. SPSS-Update 1981, 114). Yet we may be confident about the results, because
in both Betuwe samples only north-south is significant by t-test, the semi partials
even show the same direction (negative signs) and both samples show comparable
values for them: -0.61951 (NS-RND), -0.53208 (NS-GTP), -0.05064 (WE-RND)
and -0.01088 (WE-GTP).
The intercept in the RND data is larger than in the GTP data, 6.96 versus 6.30
and this confirms our expectation that rates of t-deletion would be higher in the
RND data.
For general trend and residuals see maps 4-6. The pattern of residuals shows
even more detail than the cluster analysis results of Van Hout (1980), especially
the pattern below the River Waal.24 Apart from that, the results of Van Hout’s
22

23

24

RND Betuwe: 78 localities and 20 word forms per locality. Our project (same area): 16 localities

and 116 word forms.
In this chapter we concentrate on the stability in time. The comparison between RND and our
data is reconsidered as two different points in time in chapter 5, to pinpoint possible differences. The analysis there will be based on the whole sample not only for the River area but for
the province of South Holland as well and takes the results of chapter 4 into account.
The non-occurrence of this pattern may be an artefact of cluster analysis which, on each new
clustering level and starting from then established clusters, maximises differences between
candidate clusters and minimises differences within. Regression does not force grouping into
discrete units. Grijns’ (1991) demonstration that Jakarta Malay consists of clearly discrete
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cluster analysis and the regional trend analysis converge.
In both cases the north-south dimension is preponderant in this restricted
area. Not only do the two trends resemble each other, although from different
time points and from two different samples, but so do the residuals.
3.3. Conclusions

Three transcriptions of the same dialect, with the same items and by three different persons, were compared segment by segment.
Vieregge’s r-measure was applied in its original form, in order to determine the
reliability of most of our dialect data.
We applied the statistical technique of regional trend analysis, which separates
regional from strictly local factors, as a model against which our data have been
tested to get information about the reliability of the geographical distribution.
We have seen that geographical location is a satisfactory explanation for a sufficient part of the variability found. With some care one can even extrapolate to a
population of dialect speakers.
There are many objections to the reliability of traditional dialect data. Pickford
(1956) has been the first to question the sampling procedures used for the surveys
of the American regional dialect atlases. Petyt (1980,110-114) subscribes to
Pickford’s criticisms, reproaching dialectologists that, 25 years after Pickford’s
article, they are still exclusively concerned with “genuine” dialect,25 uncorrupted
by contact with other forms of language behaviour. Traditional dialect data is
said to show a historical bias, and research in traditional dialectology is said to
have a predilection for rural speakers and elderly men. Dialectologists nevertheless pretend to do dialect surveys .26
Pickford’s main objection is that dialectologists do not draw simple random
samples from the population. Certainly, this can be a problem,27 but we have
shown that traditional dialect geography can produce reliable data, because the
instrument used was consistent and stable.

25

26
27

dialects could be the effect of certain properties of the cluster analysis he applied. This objection
is less appropriate for the Correspondence Analysis that Grijns also applied. Correspondence
Analysis is the nominal analogue of Factor Analysis; with this difference that Correspondence
Analysis scores variables as well as cases (individuals) on the same dimensions, whereas in Factor
Analysis either variables or cases are scored.
I have already treated the variant forms of language behaviour, historical bias, the predilection
for “genuine” dialect and the homogenisation to NORMs (Non Mobile Older Rural Males)
under the heading of the validity of dialect data in chapter 2.
So for example Orton’s (1962) “Survey of English Dialects”.
Bailey, G. en M. Dyer (1992) reject Pickford’s criticism. Simple random sampling is not the
only sampling method possible. They stress the fact that even in sociolinguistic research most
sampling methods are not simple random sampling, most methods are stratified.
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Our conclusions are summarized in two points:
1) the reliability of most of the transcriptions in the GTP database is high; highest
for consonants, somewhat less high for vowels, and lowest for diacritics. But
even the diacritics are comparable across transcribers, they remain consistent
and therefore interpretable to a sufficient degree.
2) the European tradition with its interest in the regional distribution of linguistic features and its preoccupation with “genuine” dialect is able to produce
reliable results. In this tradition dialectologists have never pretended to give a
survey of the language variants of the whole population of certain administrative units. As shown, they made claims about the population of dialect
(“Grundmundart”) speakers that turn out to be justified from a statistical
point of view.
Whether other factors than geographical ones co-determine dialect data as sampled
in the GTP database, and if so, which of these factors are the more important, is
the subject of the next chapter. Further geographical aspects, which involve
specific characteristics of localities either viewed in isolation or viewed in connection with their immediate environment, are the subject of chapter 5.
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Appendix

In all tables: NS=North-South (co-ordinate); WE=West-East (co-ordinate)
Table 3.1: Raw percentages
function: TDEL=-5.359-0.726NS+3.845WE
R2=0.056
function: TDEL=-13.461+3.682WE
r2=0.227

23%
WE

➤ TDEL

Table 3.2: Test for heteroscedasticity
Spearman correlation: error with NS: -0.0516
error with WE:-0.0186

t-sign.=0.359 (n.s.)
t-sign.=0.449 (n.s.)

Table 3.3: Logistic transformation of proportions
Mean substituted for missing data. * = significant
Fieldwork
function: TDEL=-3.99891-0.16397NS+0.28877WE
|
|
|
t-test:
-4.301
-1.038
4.036
sign. t:
0.0001* 0.3046(n.s.) 0.0002*
R2=0.25003, F(2,49)=8.16796,

sign. F: 0.0009*

95% confidence interval contains NS=0 (slope = 0)(n.s.)
does not contain constant=0, nor WE=0(*)
semipartials: TDEL-NS=-0.14663
TDEL-WE= 0.49946

WE

25%

NS

2%

➤
➤ TDEL

Residuals: min=-2.5625, max=4.5335, mean=0.0, stdev=1.5785, N=52
(Durbin-Watson=0.51315 (positive serial correlation)).
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Table 3.4: Randomized locations
Mean substituted for missing data. * = significant
function: TDEL=-4.31683-0.05422NS+0.16336WE
|
|
|
t-test:
-3.893
0.240
1.803
sign. t:
0.0003* 0.8116(n.s.)0.0776(n.s.)
R2=0.08483, F(2,49)=2.27112,

sign. F:0.114(n.s.)

95% confidence interval contains NS=0 and WE=O (slope=0)(n.s.)
does not contain constant=0.
semipartials: TDEL-NS=0.03421
TDEL-WE=0.24940

WE

6%

NS

1%

➤ TDEL
➤

Residuals: min=-2.5097, max=4.8891, mean=0.0, stdev=1.7325, N=52
(Durbin-Watson=2.08858 (no serial correlation)).
Table 3.5: RND: Betuwe area
Mean substituted for missing data. * = significant
function: TDEL=6.95939-1.04577NS-0.03916WE
|
|
|
t-test:
4.661
-6.835
-0.439
sign. t:
0.0*
0.0* 0.6619(n.s.)
R2=0.38640, F(2,75)=23.61474,

sign. F: 0.000*

95% confidence interval contains WE=0 (slope=0)(n.s.)
does not contain NS=0 (slope is different from 0) and
constant=0 (both *)
semipartials: TDEL-NS=-0.61951
TDEL-WE=-0.05064

WE

2,6%

NS

38%

➤
➤ TDEL

Residuals: min=-2.4281, max=2.6551, mean=0.0, stdev=1.0482, N=78
(Durbin-Watson: 0.53106 (positive serial correlation).
Table 3.6: Fieldwork: Betuwe area
Mean substituted for missing data. * = significant
function: TDEL=6.30326-1.26707NS-0.01763WE
|
|
|
t-test:
1.000
-2.266
-0.039
sign. t:
0.33(n.s.) 0.0412* 0.9693 (n.s.)
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sign. F: 0.1140 (n.s.)

95% confidence interval contains WE=0 (slope =0)(n.s.)
contains constant=0 (n.s.)
does not contain NS=0 (slope is different from 0)*
semipartials: TDEL-NS=-0.53208
TDEL-WE=-0.01088

WE

0.0%

NS

28%

➤
➤ TDEL

Residuals: min=-2.9942, max=3.5662, mean=-0.0, stdev=1.8873, N=16
(Durbin-Watson: 0.53106 (positive serial correlation)).
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Map 1: Negative and positive residuals from trend in percentage t-deletion

Map 2: Linear trend surface: logit of proportion t-deletion
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Map 3: Residuals from linear trend surface: logit of proportion t-deletion

Map 4: Linear trend surface RND-data: Betuwe-region, logit transformation
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Map 5: Residuals from linear trend surface RND-data

Map 6: Residuals from RND-data exceeding 1 standard deviation
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4

Objectieve en subjectieve geografische
factoren, informanten- en
veldwerkerskenmerken
Een modelmatige aanpak van t-deletie in Nederlandse
dialecten1

4.0. Inleiding

In de twee vorige hoofdstukken werden achtereenvolgens de validiteit en de
betrouwbaarheid van dialectgegevens behandeld. In dit hoofdstuk willen we nader
bepalen welk deel van de variabiliteit van dialectgegevens door geografische factoren
valt te verklaren. Enerzijds wordt aangetoond dat a) de “Grundmundart”, het
lokale dialect, voornamelijk geografisch bepaald is. Dit impliceert dat andere
sociale kenmerken naar verhouding weinig van de variabiliteit in dat stratum van
taalgedrag verklaren.2 Anderzijds wordt aangetoond dat b) afstand tot de standaardtaal een deel van de variabiliteit in de Grundmundart mee bepaalt, en dat c)
mogelijk ook de afstand tot naburige dialecten, zoals die door dialectsprekers
gepercipiëerd wordt, een rol speelt. daaruit volgt dat we ons in de rest van dit
boek kunnen beperken, wat de taalexterne factoren betreft, tot de geografische
factoren.
Om een en ander aan te tonen kiezen we een lineair model waar de bepalende
factoren vooraf, op grond van theoretische overwegingen en bestaande kennis, in
hun onderling verband worden vastgelegd. Vervolgens wordt dit model aan de
feiten getoetst. We houden er al van te voren rekening mee dat we met een
zuiniger model toekunnen, met minder factoren dan het oorspronkelijke, dat de
gegevens ook optimaal verantwoordt. We proberen dus twee modellen te schatten.
Op grond van de veronderstelling dat geografische factoren het belangrijkst zijn,
verwachten we dat er uiteindelijk volstaan kan worden met een model waaruit de
sociale factoren verwijderd zijn, maar dat niettemin vrijwel even goed de aanwezige
variabiliteit verklaart als het eerste, uitgebreide model. We kiezen een causaal
standpunt zoals bij het schatten van vergelijkingen via multiple regressie.3 De
1

2
3

Bewerkte versie van een lezing: “De afstand van de dialecten tot de standaardtaal”, in het kader
van een serie over Minderheden en Taal, op 15 november 1985, Rijksuniversiteit Groningen.
Hiermee worden de conclusies van Goeman (1986 (hier hoofdstuk 3.2 e.v.)) nader getoetst.
Deze procedure is verwant met de in de sociologie meer gebruikelijke pad-analyse. Een toepassing
van deze laatste techniek op taalsociologische gegevens is te vinden in Geerts, Nellemans en
Jaspaert (1985). Voor een vergelijking van pad-analyse en van econometrische modellen met de
meer algemene Lisrel-modellen zie Saris en Stronkhorst (1984, appendix).
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feiten zijn in dit verband dialectgegevens die verzameld werden in het kader van
het GTProject en ze betreffen Zuid-Holland en het Rivierengebied. De afhankelijke
variabele is t-deletie aan het woordeinde.
Zoals in hoofdstuk 2, wordt er ook hier vanuitgegaan dat de “Grundmundart”
niet een volstrekt homogeen stratum is. De aandacht voor variatie-dialectologie is
betrekkelijk nieuw, maar we moeten er wel op wijzen dat in Europa het traditionele
dialectologische standpunt een expliciete belangstelling voor variatie en externe,
bijv. sociale, factoren, niet uitsloot.
Het schoolvoorbeeld in de Nederlandse dialectologie is Kloeke’s (1927) behandeling van de diftongering van wgm. û en de “Hollandse Expansie” ervan. Als er
tegenwoordig in de dialectologie systematischer rekening wordt gehouden met
variatie, dan moeten we niet vergeten dat dit vroeger in zekere mate ook al
gebeurde, althans in de Nederlandse dialectologie.4
Naast de externe factor “geografische ligging” die de gegevens beïnvloedt is er
nog een tweede externe factor die met de geografie samenhangt: de invloed van
de standaardtaal op de dialecten of van dialecten die ten nauwste verwant zijn
met die standaardtaal. Dat zijn dan met name de dialecten in Holland. Daar gaat
Kloeke’s Hollandse Expansie over: het afnemen van de westelijke invloed naar
gelang men verder verwijderd raakt van dát geografisch zwaartepunt in Holland
waar de dialecten het meest lijken op de spreektaal van de algemene standaardtaal
(Kloeke 1927).
Een derde geografische factor bestaat uit de mate van overeenkomst die men
ervaart met naburige of meer verwijderde dialecten. In Holland waarderen sprekers
hun dialecten niet direct als dialect, maar veeleer als een platte variant van de
standaardtaal (Goeman 1984, 7-8).
Een bepaald dialect kan dus minder of meer verschillen van een ander dialect
maar het kan ook een grotere of kleinere afstand vertonen tot de standaardtaal
met betrekking tot bepaalde verschijnselen. Zo zijn de verschillende afstanden
van dialecten tot de standaardtaal globaal gevisualiseerd op een indelingskaart van
de Nederlandse dialecten door Daan (Daan en Blok 1970). Deze kaart is voor
Nederlands gebied gebaseerd op de standpunten van dialectsprekers over die
dialecten in hun omgeving, die ze beoordelen als min of meer lijkend op hun
eigen dialect.
In dit hoofdstuk wordt in sectie 4.1 eerst een korte beschrijving van de externe,
factoren (of onafhankelijke variabelen) gegeven, en van de onderlinge verbanden
daartussen. Vervolgens worden twee modellen gespecificeerd (sectie 4.2). In sectie
4.3 worden twee aspecten van die modellen apart behandeld. De toetsing van de
twee modellen wordt besproken in sectie 4.4. Vervolgens wordt in sectie 4.5 de
discrepantie tussen uiteindelijk model en gegevens besproken. Dat is het gedeelte
van de gegevens waarvoor het model geen verklaring biedt oftewel de residuen.
Op dit aspect kom ik overigens nog terug in hoofdstuk 5. Tenslotte volgt in sectie
4.6 een samenvatting van de conclusies.
4

Zie overigens hoofdstuk 2 voor vroege ontkenningen van de homogeniteit van dialecten.
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4.1. De modellering

Zoals gezegd ontwikkelen we hier een causaal model. Het bevat maximaal de
volgende factoren (figuur 1), maar we zullen zien dat niet alle factoren significant
zijn:
Figuur 1. Modelfactoren
(west-oost)3
west-oost
afst. ABN

➤

➤

➤

➤
➤ t-deletie
➤
➤
➤

➤ ➤

➤

➤

noord-zuid

leeftijd

➤
➤

➤

➤ percept.afst.
ABN

(noord-zuid)3

➤

➤

soc.ec.positie

➤

interactie sexe
inform./veldw.

sexe inform.

sexe veldwerk

- afhankelijke variabele:
t-deletie aan het woordeinde;
- onafhankelijke variabelen:
1) de coördinaat “west-oost” van een plaats;5
2) de coördinaat “noord-zuid” van een plaats;
3) idem “west-oost” tot de derde macht;
4) idem “noord-zuid” tot de derde macht;6
5) geografische afstand tot standaardtaalcentrum;
6) gepercipiëerde afstand tot standaardtaalcentrum;
7) leeftijd informant;
5

6

Het gebruikte coördinatensysteem loopt op van West naar Oost en van Noord naar Zuid. Ieder
coördinatensysteem is in zekere zin arbitrair, maar voor deze vorm werd gekozen om negatieve
correlaties met de afhankelijke variabele te vermijden; er zou dan iedere keer gewezen moeten
worden op het omgekeerde verband.
Juist bij geografische variabelen kunnen niet-lineaire verbanden optreden; via hogere machten
kunnen deze niet-lineaire verbanden toch meegenomen worden in een lineair model. Omdat
de twee coördinaten onafhankelijk van elkaar zijn is een interactie “west-oost x noord-zuid”
niet als aparte factor in het model opgenomen.
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10)
11)
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sociaal-economische positie van informant;
sekse informant;
sekse veldwerker;
interactie tussen sekse informant en veldwerker;

Sommige factoren zullen wel met elkaar samenhangen, sommige zelfs sterk, andere
minder of niet. Maar samenhang tussen factoren is op zichzelf nog geen causaal
verband. Als A samenhangt met B wil dat nog niet zeggen dat A de oorzaak is van
B of omgekeerd. Het verband tussen A en B zou veroorzaakt kunnen worden door
een derde factor: C.
Een voorbeeld van het verschil tussen samenhang en causaal verband: blijkt
dat er een samenhang (correlatie) bestaat tussen geslacht en inkomen, dan zegt
dat op zichzelf niets over een causaal verband. Maar als we de richting van het
verband vastleggen spreken we van een causaal verband. Op grond van kennis en
ervaring weten we dat het inkomen van iemand niet zijn geslacht bepaalt, maar
omgekeerd. We weten dat het feit of iemand man of vrouw is maakt dat men
gemiddeld hoger of lager op de inkomensschaal zit.7 Het causale verband loopt
dus van geslacht naar inkomen.
Van causale verbanden binnen het model is pas sprake als men door
veranderingen in de onafhankelijke variabelen effect kan sorteren in de afhankelijke
variabele. Dit veronderstelt een experimentele opzet van het onderzoek, die bij
dialect-survey onderzoek, net als bij survey-onderzoek in het algemeen, principieel
uitgesloten is. Toch is het mogelijk causaliteit voor het model te claimen op
voorwaarde dat men een relevant theoretisch uitgangspunt heeft. Op grond van
theoretische overwegingen en bestaande kennis kan men vóóraf de richting van
de relaties aangeven tussen elk paar variabelen waartussen men samenhang
postuleert en veronderstelt. Als de causale effecten vooraf op theoretische gronden
gespecificeerd zijn, dan kan men zich de situatie voorstellen waarbij alle andere
relevante variabelen constant gehouden worden terwijl men één onafhankelijke
variabele manipuleert. Als dan een verandering in de onafhankelijke variabele
leidt tot een verandering in de afhankelijke variabele, kan men toch van een
causaal verband spreken. Men moet dus vooraf een theorie ontwikkeld hebben
over de verbanden en die theorie is geformuleerd in het model. Dat model bevat
dus de causale verbanden. Zo’n theorie kan overigens vrij globaal zijn. De procedure
van het toetsen van het model leidt tot het schatten van het relatief gewicht van
het effect van een bepaalde factor ten opzichte van alle andere. Tevens leidt het
tot het bepalen van niet alleen de significantie van het model in zijn geheel, maar
ook van de afzonderljke factoren die van dat model deel uitmaken.

7

We weten dat het zo ligt in onze maatschappijvorm. Het constateren van maatschappelijke
ongelijkheid betekent natuurlijk niet de legitimatie ervan.
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4.1.1. De afhankelijke variabele t-deletie

De afhankelijke variabele is: t-deletie aan het woordeinde: bijv. /knech/ in plaats
van /knecht/. Over het algemeen komt t-deletie vaker voor in lopende spraak dan
in geïsoleerde woorden of in pausa. Toch is het gerechtvaardigd om t-deletie te
onderzoeken aan geïsoleerde woorden, omdat:
a) we in het hoofdstuk over validiteit gezien hebben dat dialectdata verkregen
door geïsoleerde elicitatie niet invalide zijn, en
b) het opportuun is: het is immers buitengewoon moeilijk om t-deletie te beschrijven voor die dialecten waar in pausa al een zeer hoog percentage t-deletie
gerealiseerd wordt.
Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in de Betuwe met percentages deletie van rond de
90%. In die dialecten zit t-deletie in pausa dus al bijna tegen het plafond van het
maximaal mogelijke. Als daar de invloed van het volgconsonantisme bijgevoegd
wordt zit men direct tegen de bovengrens van 100% aan en wordt de invloed
versluierd van andere intern-talige factoren als: voorafgaand consonantisme,
morfologische klasse, token frequentie etc., die alle eigenschappen van het woord
zijn.8 Daarom baseren we ons op de GTP-enquête die voornamelijk uit geïsoleerd
aangeboden woorden bestaat.
Voor een globaal idee van zowel de invloed van morfologische klasse als van
volgconsonantisme wordt verwezen naar Diagram 1 in hoofdstuk 6. In wat volgt
blijft naast het volgconsonantisme ook de superlatief buiten beschouwing vanwege
het bijzondere karakter.9
Gegeven deze inperking blijven er dan per plaats 116 gevallen van t-deletie
over.
4.1.2. De onafhankelijke variabelen

Voor elf onafhankelijke variabelen wordt hun mogelijk effect op t-deletie bekeken. In sectie 4.1.2.1 zijn dat variabelen die net als in het model van hoofdstuk 3
te maken hebben met het specifiek geografische karakter van dialecten: 1) de
coördinaat “west-oost” van een plaats; 2) de coördinaat “noord-zuid” van een
plaats; 3) idem “west-oost” tot de derde macht; 4) idem “noord-zuid” tot de
derde macht.
In sectie 4.1.2.2-4.1.2.3 komt de verhouding van dialecten tot de standaardtaal
aan de orde. In de eerste plaats is dat in sectie 4.1.2.2 5) de objectieve geografische
afstand tot het gebied waar men de standaardtaal geografisch kan situeren; in
sectie 4.1.2.3 komt de subjectieve, gepercipiëerde afstand tot dat standaardtaalcentrum aan de orde. Vervolgens komen een aantal bio-sociale kenmerken van
8

9

Zie hoofdstuk 6 (Goeman en Van Reenen 1985). Tevens is er overeenkomst tussen de resultaten
van een andere analyse van RND-materiaal en onze gegevens (cf. Van Hout 1980; Goeman
1986 (hier hoofdstuk 3) en hoofdstuk 5). Het RND-materiaal betreft voornamelijk taal in
verbonden spraak.
Goeman en Van Reenen (1985), hier hoofdstuk 6, waar de speciale kenmerken van de superlatief
en de overige interne condities aan de orde komen.
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informanten en veldwerkers ter sprake: die betreffen in sectie 4.1.2.4 7) de leeftijd van de informant; in sectie 4.1.2.5 8) de sociaal-economische positie van
informant; en in sectie 4.1.2.6 9) de sekse van de informant; 10) de sekse van de
veldwerker; en tot slot 11) de interactie tussen sekse informant en veldwerker.
Deze laatste groep van persoonskenmerken is in hoofdstuk 2 besproken omdat ze
mogelijk een systematische invloed hebben op de dialectgegevens. We willen hier
nagaan wat hun relatieve belang is in de data betreffende t-deletie.
4.1.2.1. ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 1-4: GEOGRAFISCHE POSITIE

Geografische positie wordt in de traditionele europese continentale traditie van
dialectologie opgevat als de bepalende factor voor het lokale karakter van dialecten.
Dialecten worden meestal opgevat als het dialect van een bepaalde plaats. Dit
dialect wordt nogal eens als relatief homogeen opgevat: varianten binnen een
plaats worden dan weer eerst geografisch gedefinieerd, bijv. naar wijk (zo bijv.
Ausems (1953) voor Culemborg, Taeldeman (1985, 33 en vooral 233-234) voor
Gent)10 vervolgens stelt men dan vast dat dit geografische verschil binnen een
gemeente gepaard gaat met sociaal verschil. In deze situaties lijkt de sociale klasse
waar men toe behoort te bepalen waar men gehuisvest is. Dit wordt ook in
subjectief opzicht ervaren. De negatieve waardering blijkt dan uit de vernoemingsnamen voor de buurten. Rentenaar (19852, 261-262) wijst op een hele rits van
“Lombok”, via “De Balkan” en “Gomorra” tot “De Vodbuurt”. Positieve waardering blijkt dan bijvoorbeeld uit een vernoeming als “Goudkust”.
Het wekt dan ook geen verbazing dat de nadruk die er ligt op het geografisch
karakter van dialecten er toe geleid heeft de term topolinguistiek te gebruiken in
plaats van dialectologie; zo bijvoorbeeld Weijnen (1975).11
Deze inperking van het probleemveld gaat toch wat te ver, omdat dan sociodialectologisch onderzoek wordt uitgesloten. Het blijft evenwel van belang te
benadrukken dat de geografische factor een relatief groot gewicht heeft, maar dat
houdt niet in dat het stratum “Grundmundart” homogeen is, zoals in hoofdstuk
2 is aangetoond.
De geografische positie is gemeten langs een West-Oost en een Noord-Zuid
as. Uitgangspunt voor de vaststelling van de ligging van iedere plaats was de
vakkenindeling van de grondkaart van Grootaers-Kloeke. Deze vakken werden
genummerd vanaf een nulpunt. De vakken zijn geen zuivere vierkanten en daardoor
is de Noord-Zuid schaal korter dan de West-Oost schaal. De verschijnselen zitten
10

11

Taeldeman geeft de geschiedenis van de opvattingen over de onderlinge verhouding van
geografische en sociale variatie binnen het Gents, te beginnen met Winkler (1874). Schatz
(1986) kon voor het Amsterdams van de vorige eeuw aantonen dat de verwijzingen naar de vele
buurtgebonden dialecten in wezen als sociolecten opgevat moeten worden. 19e - eeuwers als
Hoeufft, Winkler en Alberdink Thijm geven al blijk van een sociale waardering van dialect. Dit
blijkt onder andere ook uit de wijze van vraagstelling in hun enquêtes:
“Hoe spreekt het volk te uwent....” (mond. meded. J. Berns).
Iets soortgelijks gebeurt als men voor dialectologie de term: taalgeografie gebruikt, in het Duits:
Sprachgeographie.
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op de Noord-Zuid schaal dus dichter bij elkaar in de buurt dan op de West-Oost
schaal. Bij de uiteindelijke resultaten speelt dit -overigens kleine- verschil geen rol
omdat we de resultaten ook met gestandaardiseerde gewichten kunnen weergeven.
Dan zijn West-Oost en Noord-Zuid herleid tot een zelfde schaal, overigens net
als de andere factoren en zijn ze qua relatief gewicht alle onderling vergelijkbaar.
4.1.2.2. ONAFHANKELIJKE VARIABELE 5: DE AFSTAND VAN HET DIALECT TOT DE
STANDAARDTAAL

Om de afstand tot de standaardtaal te meten zou men voor ieder dialect afzonderlijk
een contrastieve studie met de standaardtaal kunnen maken. De mate van contrast
zou dan een maat voor die afstand zijn. Dit is evenwel een werk van zeer lange
adem, en dan nog blijft er het fundamentele probleem bestaan hoe men het grote
aantal verschillen onderling zou moeten wegen. Deze procedure lijkt vooralsnog
practisch niet uitvoerbaar.12
Via een andere invalshoek is het toch mogelijk om de relatieve afstand dialectstandaardtaal te operationaliseren, namelijk via geografische afstand. Het uitgangspunt hiervoor is een eerdere vaststelling (zie Goeman 1986, hier hoofdstuk 3) dat
ogenschijnlijke geografische verbanden, die een storing in het materiaal leken te
zijn, geïnterpreteerd konden worden als verbindingen tussen dialecten, geordend
op één uniform gerichte dimensie met een eveneens geografisch karakter: namelijk
afstand tot de standaardtaal gemeten ten opzichte van die groep dialecten die het
meest op de standaardtaal lijkt.
Winkler beschouwde de Hollandse dialecten al als gesproken varianten van de
standaardtaal (Berns 1981), waarbij het echte Zuid-Hollands ten zuiden van de
Oude Rijn gezocht moet worden. Dit standpunt werd in de achttiende eeuw ook
verwoord door Ten Kate (Daan 1992, 178; 184): Ten Kates opkomende
standaardtaal wordt bepaald door a) de spelling en b) het Hollands dialect dat in
zijn uitspraak met deze spelling overeenstemt en dat is in Ten Kates visie niet het
dialect van Amsterdam of van Amstelland-Rijnland, maar het zijn de zuidelijker
gelegen Hollandse dialecten. Ten Kate is dus op zoek naar een neutrale variant
van de standaardtaal, een variant die hij niet in de Hollandse steden kan vinden.
In die optiek vertegenwoordigen stadsdialecten als Amsterdam, Leiden of Den
Haag een niet-neutrale vorm van spreektaal.13 De indelingskaart van de Neder12

13

Voor een onderzoek naar regionale verschillen in de standaardtaal van de maatschappelijke
bovenlaag buiten de Randstad zie Voortman (1994).
Een alternatief model dat een getrapte beïnvloeding van 1) stad naar stad inhoudt met 2) vanuit
die centra uitstraling over het omringende platteland is voor dialecten in Nederland bij mijn
weten alleen door Goossens (1991, 117) gebruikt voor de rol van de Veluwse IJsselmeerstadjes
op de noordelijke Veluwe en voor Twentse industriesteden (Goossens 1987, 155; 1991, 129).
In het eerste geval betreft het een inverse expansie, of een mislukte, waardoor deze plaatsen in
een “Reliktlage” zitten. In het tweede geval is er volgens hem sprake van beperkte uitstraling
van standaardtaalkenmerken. Een ander gebied waar steden deze rol hadden kunnen spelen is
Friesland. De druk van het Nederlands heeft geleid tot het ontstaan van het Stadsfries in de
Friese steden, maar van daaruit expandeert dat niet verder, het blijft tot die steden beperkt. Het
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landse dialecten van Daan (Daan en Blok 1970, 9 en 32-33) kan gezien worden
als de uitwerking van dit idee: de dialecten in de randstad (met uitzondering van
de kuststreek) zijn met de neutrale kleur wit weergegeven en, naarmate de andere
dialecten meer van de standaardtaal afwijken, werden steeds uitgesprokener kleuren
gebruikt (zie kaart 1 voor een zwart-wit weergave).
Kaart 1: Afstand tot de standaardtaal

Dialectindelingskaart J. Daan
(1974) H. Entjes (1974)
Dialectindelingskaart
J.(1969),
Daanbewerking
(1969),H. Entjes
bewerking
1=Zuidhollands, 2=Kennemerlands, 3=Waterlands, 4= Zaans, 5=Westfries-Noordhollands,
6=Utrechts-Alblasserwaards, 7=Zeeuws, 8=Westhoeks, 9=Westvlaams en Zeeuwsvlaams, 10=overgang West- en Oostvlaams, 11=Oostvlaams, 12=overgang Oostvlaams en Brabants, 13=Zuidgelders, 14=Noordbrabants en Noordlimburgs, 15=Brabants, 16=overgang Brabants en Limburgs,
17=Limburgs, 18=Veluws, 19=Gelders-Overijssels, 20=Twents-Graafschaps, 21=Twents, 22=Stellingwerfs, 23=Zuiddrents, 24=Middendrents, 25=Kollumerlands, 26=Gronings en Noorddrents,
27=Fries, 28=Bildts, Stadsfries, Midlands, Amelands. Niet genummerd op de kaart is Frans-Vlaanderen.
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De getallen coderen de kleur van de oorspronkelijke kaart en geven bij benadering een aanduiding van de afstand ten opzichte van de standaardtaal maar
aangezien de nummering van de gebieden dient om dialectgebieden te identificeren en aangezien het aantal kleurklassen beperkter is dan het aantal dialecten
wijkt de nummering af van de kleurcodering, met name in de hogere nummers.
De oorspronkelijke kleurklassen-indeling is dus in feite een rangorde-schaal.
Zuid-Holland wordt op die manier beschouwd als de bakermat van het algemeen
Nederlands (Daan 1963b).
De lokalisatie van zo’n centrum is niet meteen evident. Leiden, Den Haag,
Rotterdam of Delft als uitgangspunt te nemen is minder juist omdat deze stadsdialecten a) in het oordeel van sprekers als sterk geïsoleerd naar voren komen (kaart
2), b) sterk als sociolect gewaardeerd worden.14 De grote steden vallen er dus
buiten. We situeren hier de kern in de door een cirkel omsloten plaatsen Zoetermeer, Berkel en Gouda. De eerste twee zijn opgenomen omdat ze, blijkens eerder
onderzoek naar subjectief beoordeelde dialectverwantschap (Goeman 1984, 181)
één cluster vormen (zie figuur 2), en de gegevens waarop die analyse gebaseerd
was worden hierna gebruikt voor de afstandsbepaling. Gouda is opgenomen
omdat volgens Heeroma (1968) dit dialect als een typische vertegenwoordiger
van het Zuid-Hollands mag gelden, hetgeen een zekere historische dimensie
inbrengt. Zoetermeer kan gezien worden als specimen van een dorp met toen
reeds ontwikkelde industrialisatie. Het wordt later een stedelijk ontwikkelingsgebied. De kern bevat dus zowel enkele plattelandsdialecten, een ‘kleinstedelijk’
dialect (Gouda) en een ‘nieuwstedelijk’ dialect onder druk en bevat alle elementen
van de ontwikkelingen sinds de jaren dertig.
Voor Zoetermeer kon bovendien worden vastgesteld dat over ruim een eeuw
gerekend de verhouding van het dialect tot de standaardtaal relatief constant was
gebleven, al waren er wel schommelingen waar te nemen (Goeman 1984, 124126). Daardoor is er, hoewel impliciet, toch een contrastief moment ingebouwd.
De afstand van een dialect tot de standaardtaal operationaliseren we dan als de
geografische afstand van dat dialect tot het hollandse dialectcluster van drie dat
we als de gesproken variant van de standaardtaal beschouwen. We passen dus een
operationalisatie toe die vergelijkbaar is met die van Ten Kate. Een stedennetwerk
zou als aparte factor invloed kunnen uitoefenen. We hebben dat niet als aparte
factor opgenomen en daarvoor zijn verschillende redenen. De eerste reden is van
praktische aard: er zijn naar verhouding weinig steden in de database. De tweede
reden is meer principieel: zoals zal blijken in de volgende sectie vormen de

14

lijkt er op dat steden zeer vaak hun eigen netwerk hebben, onafhankelijk van en naast de
algemene, globale druk die de standaardtaal uitoefent. Zie voor expansieve en relictmatige
eigenschappen van dergelijke netwerken in Vlaams België Goossens (1992).
Van Hout en Münstermann (1981, 110-111) geven een ietwat andere operationalisering van
de geografische afstand tot het standaardtaalcentrum, namelijk als het gemiddelde van de som
van de afstand van een plaats tot Den Haag en van de afstand tot Utrecht: 0.5*((dist(i,DenHaag)+
(dist(i,Utrecht))).
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Figuur 2: Dialectcluster

Kaart 2: Subjectieve gelijkheidsoordelen
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subjectieve oordelen van sprekers over gelijkheid van hun dialect geen clusters die
interpreteerbaar zijn als stedennetwerk. Dit betekent niet dat een inzicht in het
effect van een mogelijk stedennetwerk voor ons is afgesloten. Immers, het model
dat we ontwikkelen is er juist op gericht om globale tendensen (de trend) in het
dialectgedrag te scheiden van specifiek lokaal gedrag.15 Die specifiek lokale
constellatie weerspiegelt zich in de residuen (vgl. hoofdstuk 3, kaart 1) en die
residuen bevatten naast onsystematische variatie tevens alle effecten die we eventueel
vergeten zouden zijn. Stel dat stedelijke netwerken wel een overwegende rol
zouden spelen met betrekking tot t-deletie, dan zou, zelfs als niet alle steden in de
database vertegenwoordigd zijn, het effect van die veronderstelde netwerken alsnog
in een kaart van de residuen tot uiting moeten komen. Het kaartbeeld van de
residuen (hoofdstuk 3, kaart1) valt evenwel moeilijk te interpreteren als stedennetwerk en daarom voelen we ons gerechtvaardigd de kwestie van de stedelijke
netwerken terzijde te laten.16
4.1.2.3. ONAFHANKELIJKE VARIABELE 6: GEPERCIPIËERDE AFSTAND

Bij de indelingskaart van Daan, die hiervoor besproken werd, leiden a) subjectieve
oordelen van dialectsprekers, b) de dialecten qua afstand tot de standaardtaal
ingedeeld in groepen, en c) de objectieve indeling op basis van enkele dialectkenmerken tot hetzelfde resultaat: een globale indeling van de dialecten van Nederland.17 De aan de sprekers gestelde vraag was, welke dialecten in hun omgeving
door hen als geheel of nagenoeg geheel gelijk werden beoordeeld. Uit de subjectieve
oordelen van sprekers werden door Daan inductief de globale, grotere dialectgebieden geconstrueerd.
Mattheier (1985) ziet als een van de nieuwe opgaven voor de dialectologie dat
ze ook rekenschap moet geven van het “Alltagserleben”, de subjectieve ervaringen
van dialectsprekers. Een deel van dit programma is dus in de Nederlandse dialectologie al betrekkelijk vroeg voorwerp van onderzoek geweest getuige Weijnens
onderzoek uit 1944.

15
16

17

Dit onderscheid is het thema van hoofdstuk 5.
Zoals zal blijken vertoont het beeld van de residuen uit de analyse in dit hoofdstuk en die van
hoofdstuk 5 evenmin de effecten van zo’n stedennetwerk.
Voor de dialecten in België is niet het subjectieve oordeel van dialectsprekers gebruikt. Toch is
het mogelijk voor Vlaanderen een zelfde kaart te tekenen op basis van het materiaal Willems,
dat geldt voor de jaren tachtig van de 19e eeuw. In Goeman (1984, 12) is er op gewezen dat
deze kaart tevens de veel geringere geografische mobiliteit in de vorige eeuw weergeeft.
Bij de gelijkenisoordelen uit de 19e eeuw is de gemiddelde afstand die men overziet tussen
eigen en ander dialect, een uur gaans: dus gemiddeld 5 kilometer. Dezelfde vraag, gesteld aan
het eind van de jaren dertig van de twintigste eeuw, waar Weijnen en Daan zich op baseerden,
levert gemiddelde afstanden op van 15 kilometer. Onlangs is de vraag weer herhaald en de
oordelen zijn nu nog globaler, doordat ze veel grotere afstanden bestrijken. Men ziet hier
duidelijk het effect van eerst de fiets en dan de auto. Wie verder van huis komt hoort meer
afwijkingen en oordeelt globaler, wie een kleine actieradius heeft hoort minder afwijkingen en
kan meer verschillen “bijhouden” en belangrijk vinden.
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Weijnen heeft als eerste van deze subjectieve dialectgrenzen een gedetailleerde
kaart voor Noord-Brabant gepubliceerd (1944; later ook in Weijnen (1966)) en
bovendien voor Limburg (Weijnen 1966). Rensink (1955) bevat slechts een
globale kaart met begrenzingen voor Nederland die als uitgangspunt heeft gediend
voor de indelingskaart van Daan (Daan en Blok 1970). Kremer (1984) karteert
op basis van een latere gegevensverzameling met dezelfde vraagstelling Twente,
Achterhoek en het aangrenzende deel van Duitsland; Goeman (1984, 155)
publiceert een kaart voor Zuid-Holland en de Vechtstreek op basis van het
materiaal uit eind jaren dertig18 en daarbij wordt bovendien voor een kleine groep
dialecten in centraal Zuid-Holland de rangorde in samenhang tussen de dialecten
uit de sprekersoordelen afgeleid (ibid. 180-181); voor het gebied beneden de
grote rivieren, daarin begrepen de Vlaamse dialecten is er nu een kaart op basis
van oordelen uit het eind van de 19e eeuw (Goeman 1989).
Op grond van methodologische overwegingen heeft Schirmunski (1962, 145
e.v.) grote bezwaren tegen een indeling op basis van subjectieve oordelen. Ten
onrechte, want hij interpreteert dit soort gegevens (de oordelen van sprekers) als
waren het factoren die rechtstreeks de vorming van taalgemeenschappen mede
bepalen en meent dat de procedure tot een volstrekt subjectieve en willekeurige
vastlegging van dialectgrenzen leidt. Dezelfde mening is bij verschillende
gelegenheden door Grootaers geventileerd.19 Volgens hem kan er geen overeenstemming bestaan tussen subjectieve en objectieve dialectgrenzen. Deze tegenstelling zien Schirmunski en Grootaers echter om twee redenen verkeerd.
De eerste reden is dat op cruciale punten Schirmunski en Grootaers zich -zoals
zoveel dialectologen- de zaken deterministisch voorstellen en doordat ze het dialect
als homogeen zien. Overeenstemming wordt opgevat in absolute zin: als “iets
komt voor”, of “iets komt niet voor”; er is overeenstemming, of er is geen
overeenstemming. Dat is een kwalitatieve of deterministische aanpak. Realistischer
is een niet-deterministisch of kwantitatief standpunt: iets is in meerdere of mindere
mate het geval, iets komt in meerdere of mindere mate voor.
De deterministische opvatting is eigenlijk een bijzonder geval van het
kwantitatieve standpunt, en beslaat uitsluitend de uiteinden van de kwantitatieve
schaal, de punten 0 en 1 onder verwaarlozing van wat daartussen ligt.
We hebben al gezien dat dialecten heterogeen kunnen zijn. Bijgevolg zullen
ook de grenzen tussen de objectief vastelbare dialectkenmerken vloeiend verlopen
omdat de verschijnselen variabel zijn.20 Men kan verwachten dat deze variabiliteit
zich in de subjectieve oordelen van sprekers zal weerspiegelen.

18

19

20

Zie hoofdstuk 10 voor een kaart van oostelijk Nederland, die vergeleken kan worden met de
kaart van Kremer (1984).
Grootaers (1959 en 1964). Weijnen (1968) heeft hierop gereageerd. Een meer uitgebreide
bespreking van deze controverse is te vinden in Goeman (1989). Een enigszins anders gerichte
opzet voor een perceptuele dialectologie is Preston (1989).
Voorbeelden hiervan met betrekking tot t-deletie komen aan de orde in de hoofdstukken 6 en
10; voorbeelden uit de werkwoordsmofologie komen aan de orde in de hoofdstukken 7 en 8.
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De tweede reden waarom de eis van een absolute overeenkomst tussen objectief vaststelbare dialectkenmerken en subjectieve sprekersoordelen verkeerd gesteld is heeft te maken met het feit dat we subjectieve perceptie niet als rechtstreeks constituerend voor een dialectgemeenschap moeten zien, ook al blijft de
subjectieve perceptie van sprekers mede bepalend voor het dialectgedrag van
sprekers. Immers, de vraag die aan de informanten gesteld wordt levert geen
directe toegang tot het complex van dialectkenmerken, maar levert wel een antwoord op dat betrekking heeft op gepercipiëerde gelijkenis. Dit soort vragen
moet op zijn eigen perceptuele merites bekeken worden en is als zodanig van even
groot belang als de vraag naar de gebiedsvormende distributie van objectieve
dialectkenmerken; perceptieoordelen leveren keuzepatronen op die tot een bepaalde ordening leiden. Die keuzepatronen hebben hun eigen intrinsieke variabiliteit. En het is zinvol ze aan andere verwante ordeningen te relateren. Zeker als
men een theorie over die relaties heeft. Relaties die samenhang of, sterker, causaal
verband weergeven, hoeven daarom niet noodzakelijkerwijs een alles of niets
karakter te hebben. Dat heeft niets met subjectiviteit of willekeur van doen.
Er zijn verschillende manieren om perceptieoordelen van dialectsprekers die,
gecarteerd, clusters van dialecten vormen, in afstand te relateren aan het
standaardtaalcentrum dat we verondersteld hebben. We kunnen gebruik maken
van de vorm en de richting van het cluster. Zo staat de hoofdrichting van het
cluster met Overflakkeese dialecten loodrecht op de richting van dat cluster naar
het standaardtaalcentrum (kaart 2). Bij andere clusters ligt de hoofdrichting daarop
georiënteerd (bijv. het kleine Westlandse cluster). De vorm van een cluster kan
bepaald zijn door het feit dat een informant zijn oordelen sterk in een bepaalde
richting afgeeft, hetgeen resulteert in een kleine spreiding in de keus van als gelijk
beoordeelde dialecten. Zo’n kleine spreiding laat daardoor een bepaalde
hoofdrichting zien. Dit levert een schaal gebaseerd op de mate van spreiding. Die
hoofdrichting binnen dat spreidingsgebied kan min of meer naar het standaardtaalcentrum wijzen, maar kan ook in de totaal andere richting wijzen, van het
standaardcentrum af. Als we de afwijkingen in richting van de gelijkheidsoordelen
in een cluster als basis nemen ten opzichte van de richting vanuit het cluster naar
het standaardtaalcentrum dan krijgen we een schaal van de gemiddelde afwijking
in oriëntatie ten opzichte van de standaardtaal. Deze twee operationalisaties van
het begrip perceptuele afstand tot de standaardtaal zijn gebruikt in Goeman
(1987a) maar daar moest geconcludeerd worden dat deze spreidings- en afwijkingsmaat uiteindelijk weinig gewicht in de schaal werpen. Dat komt omdat deze
maten sterk lokaal bepaald blijven. Daarom geven we de voorkeur aan een andere
maat, waarin uitsluitend de oordelen gebruikt worden die georiënteerd zijn op
het standaardtaalcentrum. Het bleek dat deze maat (Goeman 1987a) beter functioneert. De scoring gaat als volgt: we construeren een keten van ieder cluster naar
het cluster van het standaardtaalcentrum. De lege ruimte tussen clusters/afzonderlijke plaatsen wordt gezien als wederzijds neutraal en wordt gewaardeerd als
het grootste verschil; wederzijdse erkenning van gelijkheid wordt gehonoreerd
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met de laagste score: 0.5; geen 0, omdat er natuurlijk altijd wat verschil is. De
scores tussen 0.5 en 3 worden gesommeerd en leveren dan de uiteindelijke afstandsmaat op.
De subjectieve gelijkheidsoordelen van de sprekers zoals die vanuit de plaatsclusters naar voren komen worden als volgt gescoord:
plaats A ≈ plaats B; en plaats B ≈ A:
plaats A ≈ plaats B; maar B blijft neutraal:
plaats A ≈ plaats C; plaats B ≈ C; C neutraal m.b.t. A en B:
plaats A neutraal m.b.t. B; plaats B neutraal m.b.t. A:

0.5
1
2
3

“ X ≈ Y” betekent: “X beschouwt Y als geheel of bijna geheel gelijk aan zichzelf”.
Sommatie van de scores over de ‘verbindingslijnen’ die de kortste keten van een
bepaalde plaats naar de regio van Zoetermeer en omstreken in de randstad vormen
levert de gepercipiëerde afstandscore voor die plaats t.o.v. die regio. We gebruiken
de oordelen hier dus niet als indelingscriterium, maar we trekken uit de gepercipiëerde ruimte die oordelen die georiënteerd zijn op het “standaardtaalcentrum”.
4.1.2.4. ONAFHANKELIJKE VARIABLE 7: LEEFTIJD INFORMANT

Taalgedrag hangt vaak sterk samen met leeftijd. Taalgedrag is het resultaat van
een socialisatieproces. In de adolescentiefase kan er een aanpassing aan een andere
norm (die van de standaardtaal) plaatsvinden, die op latere leeftijd, als men zijn
uiteindelijke plaats in het maatschappelijk leven gevonden heeft, weer tenietgedaan
kan worden. Dan komt men weer op het niveau van de eerste socialisatie van
thuis en peer-group terug. Dit doet zich naar gelang de leeftijd hoger is in sterkere
mate voor.21 Een goed voorbeeld hiervan is een jonge informant uit Zoetermeer
in 1932/1933 (Goeman 1984, 124-125). Deze vertoonde een veel hoger aantal
standaardtaalvarianten dan zijn generatiegenoten, inmiddels 50 jaar ouder, in
1979 bleken te gebruiken. Leeftijd moet dus in rekening gebracht worden.
De leeftijd van de informanten in het materiaal van dit hoofdstuk ligt tussen
de 48 en 74 jaar. Men kan derhalve verwachten dat het taalgedrag van informanten
in deze leeftijdsklasse in hoge mate “Grunddialekt” is, en dat, wat de dialecticiteit
in dit onderzoek betreft, de leeftijdsverschillen naar verhouding weinig invloed
zullen hebben.

21

Een voorbeeld in apparent time is te vinden bij Chambers en Trudgill (1980, 91) met betrekking
tot de realisatie van <ng> aan het woordeinde. Voor alle onderzochte ‘stijlen’: Casual speech,
Formal speach, Reading passage style en Word list style gold, dat na ongeveer het 45ste
levensjaar de standaardtaalvariant met de jaren minder voorkwam, terwijl deze vanaf 10-jarige
leeftijd tot het 45ste levensjaar nu juist toegenomen was, zeker in Casual en Formal speech.
Vergelijk overigens voor leeftijd en sociale mobiliteit Gregersen en Pedersen (1991,21).
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4.1.2.5. ONAFHANKELIJKE VARIABELE 8: SOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE VAN DE
INFORMANT

Een van de hoofdthema’s uit de sociolinguistiek is het onderzoek naar de invloed
van de sociale klasse waartoe men behoort op iemands taalgedrag. Een van de
problemen die zich bij dat onderzoek voordoen is dat een schaal die uit een -al
dan niet gewogen- sommatie van scores op opleiding, beroep, woonomgeving en
inkomen bestaat meestal niet in zijn totaliteit gebruikt wordt. De schaal wordt
meestal ingedikt tot een beperkte klasse-indeling: bijvoorbeeld Upper-middle,
Lower-middle, Upper-working en Lower-working class. De breekpunten om tot
deze ingedikte schaal te komen zijn vaak arbitrair zoals Davis (1985) heeft laten
zien. Afhankelijk van de gekozen klasse-indeling kan men bij het aantonen van
verband met taalkundige variabelen op hetzelfde taalkundige materiaal significante
of niet-significante samenhangen constateren. Een betere benadering is om ofwel
het totale bereik aan scores te gebruiken dat past bij de te onderzoeken maatschappij
ofwel een onafhankelijke, al door anderen gevalideerde sociale klassenrangorde
als uitgangspunt te nemen.
In dit hoofdstuk is voor de derde benadering gekozen, daarentegen werd de
tweede methode -in de vorm van de beroepsprestigeschaal van Ultée en Sixma- in
hoofdstuk 2 gebruikt. De criteria die ten grondslag liggen aan de rangorde, die
men verkregen heeft uit de sommatie van scores zijn onderling afhankelijk: immers,
opleiding bepaalt zowel beroep als inkomen, en inkomen bepaalt in sterke mate
waar men kan gaan wonen. Deze onderlinge samenhang is al in die gevalideerde
klassenrangorde verwerkt. Vanwege het feit dat in de eerste fase van het onderzoek
de beroepsprestigeschaal van Ultée en Sixma nog niet beschikbaar was, wordt hier
de beroepsklassificatie gebruikt van het ITS (Klapper ITS, 1972) waarbij het
opleidingsniveau verdisconteerd is voorzover een bepaalde opleiding voor dat
beroep noodzakelijk is. “Overeducatie” met betrekking tot een bepaald uitgeoefend
beroep heeft dus geen invloed meer op de sociale status. Dit resulteert in een
rangorde van zes klassen, waarbij 1 de laagste en 6 de hoogste is. Gehuwde
vrouwen die zelfstandig een beroep uitoefenen vervullen de daaraan gekoppelde
sociale rol en maken op grond daarvan deel uit van een sociale klasse. Gehuwde
vrouwen die huisvrouw zijn ontlenen hun sociale status meestal aan die van hun
echtgenoot.22

22

De aantallen informanten per klasse, in dit subsample, zijn als volgt:
klasse 1: 7; klasse 2: 8; klasse 3: 8; klasse 4: 26; klasse 5: 3 en klasse 6: 0 informanten. Klasse 1
omvat handarbeiders zonder beroepsopleiding; klasse 2: handarbeiders met lagere beroepsopleiding; klasse 3: hoofdarbeiders zonder beroepsopleiding of met lagere of voortgezette
opleiding, maar in een ondergeschikte positie; klasse 4: kleine zelfstandigen (inclusief boeren)
zonder hogere beroeps- of academische opleiding; klasse 5: voortgezette opleiding in leidingevende
positie of hoger beroepsonderwijs in ondergeschikte positie; en klasse 6: hogere beroepsopleiding/
hoger onderwijs als zelfstandige, of hogere functionaris leidinggevend én zelfstandigen zonder
hogere beroepsopleiding of hoger onderwijs maar wel eigenaar van een groot bedrijf.
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In het hier voorgestelde model wordt de sociale status-rangorde behandeld als
een intervalschaal. De correlatie tussen sociaal-economische positie en t-deletie is
dan 0.092 en niet significant: p>0.51.
Omdat in ons sample klasse 6 ontbreekt en de schaal korter is geworden (1-5)
is er voor de zekerheid ook op ordinaal niveau getoetst: Spearman’s rs=0.097
(gecorrigeerd voor ties) en evenmin significant. De waarde van interval en ordinale
maat zijn practisch gelijk. Het is gerechtvaardigd om de scores als interval-gegevens
te behandelen, omdat we veronderstellen dat de schaal onderliggend continu is;
deze veronderstelling is gewettigd gezien de veel “langere” beroepsprestigeschaal
(zie hoofdstuk 2). Bovendien heeft Monte Carlo simulatie aangetoond dat schending van de interval-eis alleen in zeer extreme gevallen gevolgen heeft (Asher
1976, 35; 66).
4.1.2.6. ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 9-11: SEXE VAN INFORMANT, VELDWERKER EN
DE INTERACTIE

De variabele sexe wordt opgenomen in het model omdat herhaaldelijk gebleken is
dat het taalgedrag van vrouwen anders is als dat van mannen. Vrouwen richten
zich eerder dan mannen naar de standaardtaalnorm. Bij mannen werkt als extra
behoudende factor op het niet-standaardtaal-gedrag de behoefte deel te hebben
aan de “covert prestige” van hun subcultuur.23 Daarnaast moet rekening gehouden
worden met het feit dat het taalgebruik van de informant kan verschillen naar
gelang deze te maken heeft met een vrouwelijke of mannelijke veldwerker. Dit is
niet een artefact van de situatie. Ten eerste kan de gesprekspartner zelfstandig
door eigen, mogelijk dominant taalgedrag de toon zetten, en ten tweede kan de
informant uit eigen beweging het taalgebruik afstemmen op dat van de gesprekspartner of aangesprokene (Brouwer 1982; Jansen 1985). In beide gevallen is het
taalgebruik bepaald door de interactie tussen informant en veldwerker.
Gerritsen (1985) heeft er op gewezen dat, althans bij ons, die interactie tot op
zekere hoogte cultuurgebonden is. Het is de weerslag van rolverwachtingen en
komt tot uiting in mannen- en vrouwengedrag dat op elkaar is afgestemd. Omdat
de interactie als afzonderlijke variabele in het model werd opgenomen, is het
overbodig een onderscheid te maken tussen enerzijds sexe als rolgedrag en anderzijds
geslacht als biologische categorie.24 Sexe van informant en veldwerker zijn kwalitatieve, nominale variabelen. In beide gevallen is de waarde 1 toegekend als het om
een man ging.25
Onder de informanten zijn 12 vrouwen en 40 mannen. Bij de opnamen was in
25 gevallen de veldwerker een vrouw en in 27 gevallen een man. De verdeling van
manlijke en vrouwelijke veldwerkers naar gelang de sexe van de informanten is als
volgt:
23

24
25

Zie voor het relatief grotere adaptief gedrag van vrouwen bijvoorbeeld Schatz (1985) en voor
het covert prestige Trudgill (1972).
Zoals voorgestaan door Brouwer (1984) op grond van sociologische theorievorming.
Ze zijn opgenomen in het model als z.g. dummy-variabelen.
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:18;
: 9;
: 3;
: 22.

Deze verdeling wijkt niet af van wat men volgens het toeval zou verwachten:
c2=3.327, p> 0.05 bij 1 vrijheidsgraad. De verdeling is dus niet van invloed op
mogelijke interactie-effecten.
4.2. Specificatie van twee modellen

In enkele gevallen werd hierboven al impliciet aangegeven hoe de onderlinge
relaties tussen de variabelen lagen. Bijvoorbeeld: geografische afstand van het
standaardtaalcentrum is bepaald door de geografische positie en mogelijk zelf
weer bepalend voor de gepercepiëerde afstand. Het is belangrijk om die relaties in
hun onderling verband te beschouwen, omdat het gezamenlijke effect van de
onderscheiden factoren een tweezijdig geconstateerd verband, dat in isolatie
belangrijk lijkt, volledig naar de achtergrond kan dringen. De verbanden die
significant aanwezig zijn tussen telkens twee variabelen staan in de tabel hieronder,
waarbij de volgorde van links naar rechts die van hogere naar lagere correlatie is,
en waar dus nog geen rekening gehouden is met het feit of zo’n geconstateerd
verband een causaal karakter heeft.
Tabel 1: Significante correlaties
tdel:
woost:
nzuid:
sexinf:
sexho:
nzcub:
wocub:
percaf:

woost
wocub
nzcub
isexen
isexen
percaf
afst
afst

wocub
afst
percaf

afst
percaf
afst

lftijd
afst
percaf
isexen

wocub

percaf
isexen
sexho

sexveld

isexen

tdel=t-deletie; woost=west-oost; nzuid=noord-zuid; afst=geografische afstand tot de standaardtaal; percaf=gepercipiëerde afstand tot de standaardtaal; sexinf=sexe informant; sexveld=sexe
veldwerker; isexen=interactie sexen; lftijd=leeftijd informant; wocub=woost3, nzcub=nzuid3
(woost en nzuid tot de derde macht; de verklaring hiervan volgt verderop).

Stel dat we constateren dat er een significant verband bestaat tussen t-deletie en
gepercipiëerde afstand, en stel dat we vastgesteld hebben dat perceptie van een
grote afstand tot de standaardtaal tot veel t-deletie leidt. Dan zou dit effect
helemaal te niet gedaan kunnen worden vanwege de geografische positie op de as
west-oost (de variabele woost). Deze hangt natuurlijk sterk samen met de
gepercipiëerde afstand, en als de factor geografische positie op zichzelf al een
grote invloed heeft op t-deletie, dan zou het effect van de gepercipiëerde afstand,
in vergelijking daarmee, in het niet kunnen zinken.
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Kiest men een multivariaat model als multipele regressie -in plaats van een
serie van bivariate afzonderlijke verbanden- waarin de factoren ten opzichte van
elkaar gespecificeerd zijn, dan voorkomt men dit probleem en is men in staat de
relatieve sterkte van de invloed van de afzonderlijke factoren echt te schatten. Zo
proberen we na te gaan welke invloeden rechtstreeks van belang zijn, in welke
mate, en via welke andere verbanden. Met andere woorden, we proberen een
causaal model op te stellen.
We specificeren dat “afstand tot de standaardtaal” ten dele bepaald wordt door
geografische positie. De gepercipiëerde afstand tot de standaardtaal wordt beïnvloed
door enerzijds de afstand tot het standaardtaalcentrum, anderzijds ook indirect
door geografische positie. De twee variabelen die de twee dimensies van geografische
positie vertegenwoordigen - te weten noord-zuid en west-oost - bepalen, samen
met de werkelijke en de gepercipiëerde, subjectieve afstand, het gedrag met
betrekking tot t-deletie. Perceptieve afstand is natuurlijk niet bepalend voor de
afstand tot het standaardtaalcentrum van het ABN; de werkelijke afstand wordt
door de perceptie niet korter, maar omgekeerd kan de afstand tot het standaardtaalcentrum wel de gepercepiëerde afstand bepalen. Op het taalgedrag werken ook
een aantal niet-geografische factoren: leeftijd van de informant, sociaal-economische
positie (mede door het geslacht bepaald), de sekse van de veldwerker en wat
voortvloeit uit de interactie van sekse van informant en veldwerker. Het grote
model ziet er dan als volgt uit, waarbij de pijlen, in Fig. 3a, de richting van de
beïnvloeding, de causale verbanden, aangeven.
Figuur 3a: Uitgebreid model
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Figuur 3b: Uiteindelijk model
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Voordat er nog enige aspecten aan de orde komen die met de aard van de
afzonderlijke variabelen te maken hebben, moet nu eerst een problematisch punt
aangesneden worden. Uit de bespreking van de factor “afstand tot de standaardtaal”
en de factor “gepercipiëerde afstand” bleek dat beide wel nauw met elkaar
samenhangen, maar toch onderscheiden worden. Omdat beide gemeten zijn ten
opzichte van een zelfde centrum zouden ze zelfs zo sterk met elkaar kunnen
samenhangen dat de één volstrekt voorspelbaar zou kunnen zijn uit de ander. In
statistische zin betekent dit dat zich het probleem van de multicollineariteit
voordoet: twee variabelen hangen zeer sterk met elkaar samen. ze correleren te
sterk. Dit levert problemen op. De schatting van de gewichten van de betrokken
factoren blijft dan wel juist (unbiased) maar de strooiïng er om heen wordt groot.
Bij perfecte correlatie kan dan zelfs het model niet meer berekend worden. Dit
laatste geval doet zich hier gelukkig niet voor, alle variabelen hebben een tolerantie26
die voldoende boven de 0.01 ligt. Maar toch kan een zeer sterke samenhang
tussen deze variabelen de schattingen van de overige variabelen vertekenen. Hoewel
de correlatie hoog is, wordt de tolerantie van andere variabelen die al in de
vergelijking zijn opgenomen daardoor niet onacceptabel klein (vgl. voor deze eis
Norusis 1985,55).
In bovenstaand model vormt ieder van de deelsystemen, bestaande uit een
afhankelijke variabele en de daar direct op werkende onafhankelijke variabele(n),27
een afzonderlijke vergelijking waarvan de gestandaardiseerde gewichten op iedere
variabele geschat kunnen worden en getoetst.
We hebben nu een uitgebreid, maximaal, model gedefinieerd, waarin allerlei
mogelijk relevante variabelen in hun onderlinge samenhang zijn gespecificeerd.
Onze stelling was evenwel dat voor het stratum van de “Grundmundart” de
geografische factoren doorslaggevend zouden zijn. Dat houdt in dat we met een

26

27

Tolerantie is een maat voor het al dan niet opnemen van een variabele in de vergelijking. Te
kleine tolerantie ten opzichte van de overige variabelen leidt tot het niet opnemen in het model.
Tolerantie is de maat gevormd door de betreffende variabelen te laten voorspellen uit de andere
onafhankelijke variabelen.
Afhankelijke variabelen zijn variabelen waarop een pijl gericht staat.
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veel zuiniger model toe zouden kunnen, te weten een model waaruit alle onafhankelijke variabelen met een sociaal karakter verwijderd zijn, en waarin uitsluitend variabelen met een uitgesproken geografisch karakter overblijven. Dat betekent dat de variabelen in de rechterbenedenhoek van fig. 3a zullen verdwijnen en
dat van de variabelen links van “t-deletie” mogelijk ofwel “perceptieve afst. ABN”
of “afst. ABN” zal verdwijnen: de getallen tussen haakjes geven de volgorde van
verdwijnen weer. Zie fig. 3b voor dit uiteindelijke model.
4.3. Overige aspecten van de modellering

We behandelen in sectie 4.3.1 de motivering van de transformatie die toegepast
wordt in verband met specifieke eigenschappen van de gegevens en in sectie 4.3.2
de motivering van de toevoeging van twee z.g. “constructed variables”28 of toegevoegde variabelen.
4.3.1. Transformatie van de onafhankelijke variabele t-deletie

Multipele regressie veronderstelt dat de Afhankelijke variabele een continu karakter heeft. Dat wil zeggen dat de waarden niet discreet zijn, en bij benadering
normaal verdeeld.
De afhankelijke variabele t-deletie heeft echter een bijzonder karakter. De
scores ervan zijn proporties van t-deletie, en dat is een heel beperkt bereik van 0
tot 1 (of, indien uitgedrukt als percentages, van 0-100). In zo’n geval is het zeker
dat de variantie niet constant is. Dit beperkte bereik, samen met het feit dat deze
gegevens alle niet-negatieve getallen zijn, maakt dat de oorspronkelijke gegevens
niet de vorm van een normale verdeling hebben. Derhalve zijn ook de varianties
niet homogeen verdeeld. Daarmee is niet langer voldaan aan een van de voorwaarden voor lineaire regressie.
Om deze reden werden in Goeman (1986) de gegevens van deze variabele
getransformeerd door middel van ln (pi / (1-pi)), de zogenaamde logit transformatie.
De natuurlijke logaritme ln garandeert daarbij een bij benadering normale
verdeling. De ratio pi / (1-pi) van de proportie t-deletie, pi, werd genomen a)
omdat een groot deel van de oorspronkelijke gegevens een binair karakter hadden,
en b) omdat dan de invloed van de onafhankelijke variabelen op t-deletie het
grootst is rond de waarde 0.5. Dat wil zeggen dat er bij dit soort proporties de
neiging bestaat ofwel lage waarden in de buurt van 0, of hoge waarden in de
buurt van 1 aan te nemen (Pindyck and Rubinfeld 19822, 287-291).

28

Dit betreft voor wat de afhankelijke variable t-deletie aangaat een andere transformatie van de
gegevens dan in Goeman (1986) -hoewel die tot dezelfde klasse van transformaties behoort
(Atkinson 1985, 137 e.v.) en voor wat de twee onafhankelijke variabelen “west-oost” en “noordzuid” aangaat de twee extra “constructed variables” (Atkinson, ibid. 177 e.v.). In tegenstelling
tot situaties waar deze toegevoegde variabelen een bizarre structuur hebben blijken ze in ons
geval een duidelijk interpreteerbaar facet te vertegenwoordigen en plausibel te zijn.
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We kunnen een meer algemene oplossing krijgen voor het probleem dat de
waarden zich concentreren aan het uiteinde van de schaal. De logit transformatie
is een bijzonder geval van een hele familie van transformaties, de zogenaamde
“folded power” transformaties (zie Atkinson 1985, 138-144). De “folded power”
transformatie bevat een macht tussen 0 en 1; als die 0 benadert krijgt men de logit
transformatie, terwijl in de buurt van 1 het resultaat de ongetransformeerde
gegevens zijn. Omdat de verdeling van de proporties toch min of meer het gehele
interval tussen 0 en 1 bestrijkt lijkt een transformatie die daarvan rekenschap
geeft, maar tegelijk van de concentratie van de waarden aan de uiteinden, een
goede keus. Derhalve werd de “folded log” gekozen; deze transformatie trekt de
waarden -evenals trouwens de logit transformatie- naar het midden van de verdeling
zodat deze meer symmetrisch is en de normale verdeling benadert (Mosteller and
Tukey 1977). Deze benadering: (1/2 (ln pi)) - (1/2 (ln (1-pi))) levert een duidelijk
lagere standaard error op dan de logit-transformatie. Om de waarde 0, waarvoor
ln niet gedefinieerd is, te vermijden werden de proporties eerst herschaald naar
het bereik [0.005-0.995]. De formule daarvoor is (0.990*pi) + 0.005.
4.3.2. Onafhankelijke variabelen die als toegevoegde variabelen worden beschouwd

Variabelen die duidelijk geografisch bepaald zijn (zoals bijvoorbeeld wanneer ze
uitgedrukt worden in coördinaten) vertonen bijzondere aspecten die te maken
hebben met de vorm van het geografische gebied; dat wil zeggen, de vorm van de
maximale omvang en van de randen van het onderzoeksgebied.
De verdeling van de scores over de beide geografische dimensies woost en
nzuid ziet er schematisch als volgt uit, figuur 4a, 4b:
Figuur 4a: T-deletie van west naar oost
Scattergram for columns: X 1 Y 1
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Figuur 4b: T-deletie van zuid naar noord
Scattergram for columns: X 2 Y 1
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De vorm van de curve is voor een deel zeker bepaald door de vorm van de
geografische ruimte waaruit de steekproef getrokken werd: het gebied heeft min
of meer de vorm van een winkelhaak (zie Goeman en Van Reenen (1985, legenda
kaarten)).29
Men kan verwachten dat er een trend van hogere orde aanwezig blijft na aftrek
van de lineaire combinatie. Op grond van de verdeling van de scores verwachten
we dat er een derdemachts-trend aanwezig is. Voor de zekerheid werd eveneens
getoetst of er een tweedemachts-trend aanwezig was. Deze lijkt echter minder
waarschijnlijk gezien het feit dat de curves niet 1 maar 2 buigingspunten vertonen.
Uit deze toetsing bleek inderdaad dat t-deletie significant afhankelijk was van
west-oost, noord-zuid, (west-oost)3 en (noord-zuid)3. De kwadratische factoren
bleken inderdaad niet significant. De toevoeging van deze geconstrueerde variabelen
en de toetsing van die toevoeging volgt de lijn zoals die door Atkinson (1985,
177) uitgezet is. De toevoeging van de derdemachts variabelen is een alternatief
voor een transformatie van de twee oorspronkelijke onafhankelijke variabelen. In
dit geval hebben die geconstrueerde variabelen geen bizar karakter. Er bestaat een
duidelijke en empirische interpretatie: ze hebben te maken met de spreiding van
de gegevenspunten over de geografische ruimte. Er bestaat dus grote kans dat bij
een uitgebreidere steekproef met nieuw materiaal uit het defectieve kwadrant van
de kaart, deze derdemachtsfactoren niet meer nodig zullen zijn. Temeer daar we
weten dat t-deletie ook in het aangrenzende deel van de provincie Utrecht voor-

29

Hier hoofdstuk 6.
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komt.30 Mogelijk dat dan ook het multicollineariteitsprobleem (zie einde van
paragraaf 3 hiervoor) bij de factoren die met afstand tot de standaardtaal te
maken heeft, zich nog minder zal voordoen. Een tweede oorzaak is wellicht
gelegen in het feit dat de coördinaten naar verhouding ruw gemeten zijn. In het
volgende hoofdstuk zullen we zien dat een preciesere meting van de coördinaten
tot een verlaging van de meetfout heeft geleid, hetgeen gevolgen heeft voor de
opname van niet-lineaire kwadratische en cubische factoren.
4.4. Toetsing van de modellen

De modellen worden getoetst op de ongestandaardiseerde gewichten (zie appendix 1) maar in de figuren worden de gestandaardiseerde31 gewichten weergegeven
voor de effecten van de verschillende variabelen. Op die manier ziet men de
onderlinge belangrijkheid van de factoren beter omdat de schalen binnen het
model verschillend van aard zijn: proporties hebben een bereik van 0 tot 1, maar
geografische positie loopt in Nederland van 0 tot in principe een paar honderd
kilometers, terwijl leeftijd weer kan variëren van 0 tot boven de honderd. Door
standaardisatie worden de schalen waarop de onderscheiden variabelen gemeten
zijn onderling vergelijkbaar.
De toetsing van het uitgebreide model geschiedt trapsgewijs: eerst worden de
afhankelijke variabele en de daar direct op werkende onafhankelijke variabelen
getoetst, en vervolgens de variabelen die daar weer direct op werken.32 De gebruikte
methode is die van backward regression; dat wil zeggen dat de direct betrokken
onafhankelijke variabelen eerst alle tegelijk ingevoerd en geschat worden, en dat
de significanties voor die schattingen berekend worden. Vervolgens worden er
stuk voor stuk onafhankelijke variabelen uit het model verwijderd om te kijken of
ze wel nodig zijn, dit gaat door totdat er uitsluitend variabelen overblijven die
significant zijn.
Naarmate er variabelen verwijderd worden neemt de verklaarde variantie
enigszins af: de mate van teruggang is een indicatie voor het relatieve (on)belang
van de desbetreffende variabelen.
30

31
32

Ook in Limburg en het oostelijke gedeelte van Nederland, te weten de Achterhoek en Overijssel,
komt t-deletie voor. De intern-talige condities zijn daar evenwel geheel anders dan in het
Rivierengebied en Zuid-Holland/Utrecht. In Limburg is het proces grotendeels fonologisch
bepaald naast morfologisch, in het Noordoosten niet alleen fonologisch maar daarnaast ook
morfologisch. Iets gelijksoortigs doet zich wat betreft de intern-talige condities ook in Vlaanderen
voor: t-deletie uitsluitend bij finiete werkwoorden indien voor consonant (Taeldeman 1979,
98; Goeman 1983, kaart 5 en 5a).
Dat wil zeggen dat de standaarddeviatie (variantie) van de variabelen gelijk is aan 1.
Saris en Stronkhorst (1984, 174) wijzen erop,dat in het geval dat een of meer variabelen
compleet afhankelijk zijn van een of meer van de andere variabelen er geen Generalized Least
Squares- of Maximum Likelyhood-schatting kan plaatsvinden. In dat geval kan nog wel de
Unweighted of Ordinary Least Squares-schatting (OLS) gebruikt worden. Omdat de situatie
zich hier voordeed is OLS gebruikt. Verder is vanwege de overidentificatie van het model de
procedure van Goldberger (1970) gevolgd.

134

HOOFDSTUK 4

Figuur 5a: Uitgebreid model: schattingen
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Figuur 5b: Uiteindelijk model: schattingen
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In figuur 5a is met cijfers de volgorde aangegeven waarin de variabelen uit het
model verwijderd worden. De verklaarde variantie van het volledige model is
48%. Dit lijkt weinig, maar bij survey-gegevens is het heel gewoon nog lagere
verklaarde variantie aan te treffen. In appendix 1 staan de tabellen van de variantieanalyse van het volledige model en de geschiedenis van de backward-regressie,
alsmede de significantie van de variabelen berekend met de t-toets.
Het beperkte model, dat het beste en dus het definitieve model is, staat in
figuur 5b.
Bij deze modellen geven de gewichten op de pijlen de vermenigvuldigingsfactoren aan waarbij een verschuiving van één standaarddeviatie in de onafhankelijke variabele leidt tot een verschuiving in de orde van dat gewicht op de
schaal van de afhankelijke variabele. Dat leidt tevens tot de voorspelde score voor
t-deletie onder invloed van die onafhankelijke variabele. Het is de preciese maat
waarmee die factor mede de oorzaak is van t-deletie. De cubische factoren (westoost) en (noord-zuid) werken in omgekeerde richting (negatieve gewichten). Ze
vertegenwoordigen een noordwestelijk zwaartepunt tegenover een effect dat van
het Noord-Westen naar het Zuid-Oosten groter wordt.
“Afstand tot de standaardtaal” en “geografische positie in termen van coördinaten” blijken de sterkste invloed te hebben. De verwijdering van “gepercipiëerde
afstand” blijkt de standaard error sterk terug te brengen bij de andere afzonderlijke
variabelen, en wel voornamelijk bij de variabele: “afstand tot de standaardtaal”.
Deze vermindering door verwijdering is het gewone en gewenste gevolg bij
multicollineariteit. “Objectieve afstand” is dus in staat een groot deel van de taak
van “gepercipiëerde afstand” (= subjectieve afstand) over te nemen. Het beperkte
model verklaart maar liefst 46% van de variantie.33 De bijdrage van de factoren
die niet meer in het beperkte uiteindelijke model zitten is dus zeer beperkt, het
uitgebreide model verklaarde immers maar 2% meer. De gewichten van de uit
het model verwijderde factoren waren kleiner dan 0.10 (gestandaardiseerd).
Ondanks dat “gepercipiëerde afstand” niet in het beperkte, uiteindelijke model
kan worden opgenomen, correleert het zeer hoog met “afstand tot de standaardtaal”. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat “gepercipiëerde afstand” daarom
via de variabele “afstand tot de standaardtaal” impliciet in het model verantwoord
wordt.
Men kan tegenwerpen dat er bij gebruikmaking van de eerder genoemde
andere operationalisatie van het begrip “gepercipiëerde afstand” in termen van
richting wel een duidelijk verband geconstateerd zou kunnen zijn. Maar we zagen
in sectie 4.1.2.3 dat dat niet aannemelijk is. Wellicht ook is “gepercipiëerde
afstand” toch geen lineair gegeven, omdat perceptie van een objectief gegeven
voorzover gekoppeld aan de werkelijke, fysieke, stand van zaken, vaak pas een
lineair verband te zien geeft na het nemen van logaritmes van beide kanten. De
psychofysische wet van Fechner geeft dat verband weer als: F=bPx, waarin F de
33

De verklarende waarde van dit model is dus sterk verbeterd ten opzichte van het model uit
hoofdstuk 3, sectie 3.2.3, dat minder variabiliteit verklaarde: nl. 25%.
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fysieke schaal is, b een constante, P de perceptuele schaal, en x een macht is, die
kan verschillen naar gelang de perceptuele modaliteit in kwestie (beoordelen van
de luidheid van geluid of beoordelen van de gelijkenis tussen dialecten). Daarop
zou de correlatie van percaf met wocub en nzcub (zie de betreffende tabel 1.
hierboven) kunnen wijzen.
Om meer zekerheid in deze materie te krijgen is evenwel nader onderzoek
nodig. Voorlopig blijft het zo dat van de twee enkel de variabele: “afstand tot de
standaardtaal” significant van invloed is.
4.5. De residuen

Het is mogelijk het onverklaarde deel van de variantie, de residuen, te karteren.
De positieve residuen geven aan waar het verschijnsel t-deletie in sterkere mate
voorkomt dan voorspeld wordt door het model, en de negatieve residuen waar
het in mindere mate dan voorspeld voorkomt. Als er nu geografische samenhang,
dat is gebiedsvorming, blijkt te zijn bij de positieve residuen, dan wijst dat erop
dat t-deletie extra sterk streekgebonden is boven de algemene tendens uit. Dat is
te zien op kaart 3 voor het beperkte model. De geografische verdeling wijst niet
op het effect van een spreiding via een netwerk van steden. Met name in de
gebieden met positieve residuen is het dus de moeite waard de intern-talige
condities nader op te sporen, dat wil zeggen voor het Rivierengebied (Betuwe) en
Zuid-Holland. Die intern-talige condities komen aan de orde in Goeman en Van
Reenen (1985): hier hoofdstuk 6.
Kaart 3: Residuen van het uiteindelijke beperkte model
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4.6. Conclusie

Alle resultaten overziende valt te concluderen dat de geopperde veronderstellingen in het algemeen bevestigd worden.
Het eerste doel was om aan te tonen dat het dialect, in de zin van het stratum
“Grundmundart”, voornamelijk geografisch bepaald is, en dat het verzamelde
materiaal in dat opzicht een “ortsgetreue Darstellung” van de dialecten levert.
Sociale factoren/variabelen verklaren relatief weinig en zijn niet significant. Dat
betekent dat het dialect uitsluitend relatief homogeen is maar zeker niet absoluut.
Er is geen veldwerkers-effect dat significant is.
Het tweede doel van dit hoofdstuk was te laten zien dat “Afstand tot de
standaardtaal” effect sorteert, en wel significant. Het maakt dus uit of een dialect
zich verder van het centrum van de gesproken standaardtaal bevindt. Dit is in lijn
met Kloeke’s theorie over de Hollandse expansie. Daarentegen bleek de “gepercipiëerde afstand” niet een zelfstandige rol te spelen. Het grootste deel van het
mogelijke effect daarvan is al opgenomen in de variabele “afstand tot de standaardtaal”. Hierbij past voorlopig enige reserve, maar toch is dit resultaat een indicatie
dat Daan (Daan en Blok 1970) gelijk heeft gehad met de subjectieve opvattingen
over gelijkheid tussen dialecten rechtstreeks op de kaart af te beelden in een
rangorde die de afstand tot de standaardtaal weergeeft.
We zijn op zoek gegaan naar de begrenzing van ideeën over heterogeniteit en
subjectieve inschattingen van sprekers in het kader van traditioneel dialectonderzoek. Voor wat er vervolgens aan onverklaarde variabiliteit resteert, blijven er nu
nog twee mogelijkheden over die in aanmerking komen voor een systematische
verklaring van het gedeelte variabiliteit dat nog onverklaard bleef (54%): specifieke
samenhang binnen dialectgebieden en interntalige condities van fonologische en
andere aard. Aan die specifieke samenhang is het volgende hoofdstuk gewijd, de
interntalige condities worden in de daaropvolgende hoofdstukken besproken.
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Appendix

Uitgebreide model
Backward: afhankelijke variabele: tdel
Stap 1 t/m 11 in: onafhankelijke variabelen afst,sexinf, lftijd, socec, nzcub, sexveldw., woost, isexen,
percaf, nzuid, wocub (toetsing voor de vergelijking in zijn geheel):
R= 0.6903; R2=0.4765; F-toets=3.310, sign. F=0.003 * (*=significant)
Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen
VARIABELE
B-GEWICHT
t-WAARDE
t-TOETS
afst
0.2318
1.879
0.0676
sexinf
-0.15722E-08
-0.299
0.7666
lftijd
-0.19912E-09
-0.177
0.8602
socec
0.56573E-09
0.594
0.5559
nzcub
-0.00985
-2.922
0.0057
sexveldw.
0.99943E-08
0.183
0.8555
woost
0.27997
2.365
0.0229
isexen
0.60060E-16
0.094
0.9258
percaf
0.01076
0.216
0.8299
nzuid
0.50672
1.898
0.0649
wocub
-0.00224
-2.209
0.0329
(constant)
-4.50582
-3.105
0.0035

(*=SIGNIFICANT)

(net niet sign.)

*
*
(net niet sign.)
*
*

Stap 12 t/m 17 verwijdert in deze volgorde: isexen, lftijd, percaf, sexinf, socec, sexveldw (toetsing
voor de vergelijking in zijn geheel):
R= 0.6784; R2= 0.4602; F-toets= 7.845; sign. F = 0.000 *
Dit levert het uiteindelijke, beperkte, model. De t-toets waarden van de afzonderlijke variabelen
van dit beperkte model volgen aan het eind van deze appendix.
Indirecte invloeden in het uitgebreide model
Afhankelijke variabele afst; onafhankelijke variabelen nzuid,woost(toetsing voor de vergelijking in
zijn geheel):
R=0.85598; R2=0.7327; F-toets= 67.1563; sign. F=0.0000 *
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Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen
VARIABELE
B-GEWICHT
t-WAARDE
t-TOETS
nzuid
0.82540
3.439
0.0012
woost
1.10884
10.196
0.0000
(constant)
-6.58724
-4.646
0.0000

(*=SIGNIFICANT)

*
*
*

Afhankelijke variabele socec; onafhankelijke variabele sexinf(toetsing voor de vergelijking in zijn
geheel):
R=0.10426; R2= 0.01087; F-toets= 0.54951; sign. F=0.4620; F=niet significant
Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen
VARIABELE
B-GEWICHT
t-WAARDE
t-TOETS
sexinf
0.31
0.741
0.4620
(constant)
0.3E+09
8.179
0.0000
karakter van sexinf de waarde voor ‘vrouw’)

(*=SIGNIFICANT)

* (=vanwege 0-1-

Afhankelijke variabele percaf; onafhankelijke variabelen: nzuid, woost, afst(toetsing voor de vergelijking in zijn geheel):
R=0.93370; R2=0.87179; F-toets=108.799; sign. F=0.0000 *
Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen
VARIABELE
B-GEWICHT
t-WAARDE
t-TOETS
nzuid
0.77250
2.707
0.0094
woost
-0.10966
-0.535
0.5952
afst
1.36742
8.971
0.0000
(constant)
-1.59564
-0.879
0.3839

(*=SIGNIFICANT)

*
*

Afhankelijke variabele interactie sexe; onafhankelijke variabele sexinf, sexveldw (toetsing voor de
vergelijking in zijn geheel):
R=0.91882; R2=0.84423; F-toets=132.7797; sign. F=0.0000 *
Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen
VARIABELE
B-GEWICHT
t-WAARDE
t-TOETS
sexinf
.69444E+07
10.553
0.000
sexveldw
.81481E+08
14.683
0.000
(constant)
-0.61111E+15
-8.775
0.000

(*=SIGNIFICANT)

*
*
*

Uiteindelijke, beperkte, model. Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke
variabelen
VARIABELE
B-GEWICHT
t-WAARDE
t-TOETS
(*=SIGNIFICANT)
afst
0.23310
2.854
0.0065
*
nzcub
-0.00957
-3.167
0.0027
*
woost
0.28814
2.761
0.0082
*
nzuid
0.51710
2.157
0.0363
*
wocub
-0.00215
-2.457
0.0178
*
(constant)
-4.61105
-4.854
0.0000
*
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Les modèles spatiaux et tempor els dans la
dialectologie
Comment séparer les tendances régionales et générales
des fluctuations systématiques au niveau local

5.1. Rôle des modèles géographiques en dialectologie

Dans la mesure où les dialectologues font appel à la lecture comparative et
typologique des cartes dialectales1 ils tendent à trop accentuer les tendances régionales et globales au détriment des fluctuations systématiques au niveau local. Les
variations locales et individuelles sont considérées comme des fluctuations fortuites et, par conséquent, d’un intérêt sécondaire par rapport aux tendances plus
globales.
Cette lecture typologique connaît également une variante temporelle, à savoir
le principe selon lequel la répartition géographique des formes dialectales reflète
leur évolution. Ce principe a été formulé de deux façons différentes. L’une,
partant d’une division en deux classes, implique que, de deux formes, celle de la
périphérie est plus ancienne que celle du centre (Bonfante, 1947). L’autre, partant
d’une chaîne ordonnée, implique que la proximité géographique reflète la proximité chronologique, grâce à une chaîne de transitions allant de localité à localité
(Weijnen, 1977; 3).2 Nous reverrons une example de ce principe ci-dessous en
discutant la théorie de la distance de la langue standard de Romaine (1986).
L’interprétation selon laquelle la géographie des phénomènes dialectaux est le
reflet direct du temps pose des problèmes, parce qu’elle ne rend pas compte de la
différence entre les tendances de longue durée, les tendances de durée moyenne et
les tendances de courte durée. En outre, le domaine géographique ne constitue
pas une unité non plus: il faut distinguer les processus concernant la longue
distance de ceux qui concernent les distances moyennes, ou ceux d’ordre local.
Du reste, la tripartition parallèle des domaines temporel et spatial n’aura pas
nécessairement pour conséquence que l’un est le reflet de l’autre (voir figure 1).3
1

2

3

Voir Weijnen (1977), Hildebrandt (1983) en ce qui concerne les constellations géographiques
générales (en allemand: Kartenbild).
S’il est vrai que, parfois, ce principe est considéré comme un principe heuristique plutôt qu’un
axiome, il est classifié souvent comme une loi (Weijnen (1977) et Bonfante (1947)).
Quant à la terminologie, la figure 1 ne représente pas une taxinomie et le même processus se
caractérise parfois par les trois tendances à la fois. Au besoin, je me servirai des expressions

142

HOOFDSTUK 5

Les fluctuations individuelles et locales se caractérisent par certains aspects
systématiques qui deviennent visibles après la soustraction des tendances plus
globales. Grâce aux distinctions des dimensions temporelle et spatiale, que nous
venons d’introduire, et tout en maintenant, sur le plan géographique, la distinction entre les tendances générales, les tendances régionales et les fluctuations
locales (voir figure 1), il nous sera possible de prendre position par rapport à deux
explications proposées récemment par rapport au problème de l’apocope du tfinal dans les dialectes néerlandais.
Figure 1: Facteurs possibles d’un modèle explicite
Tendance
générale

Géographie

Temps

Tendance
restreinte

Fluctuation
syst./locale,
individuelle

Fluctuation
fortulte/locale,
individuelle

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Domaine social

5.2. Données et évolution

Goeman et Van Reenen (1985, ici chapitre 6) ont examiné le rôle que jouent les
facteurs linguistiques dans le processus de l’apocope du t-final comme il se présente dans les dialectes néerlandais, par exemple: knecht > knech “servant”, hij
loopt > hij loop “il marche”. Ils présentent également une analyse géographique
provisoire de ces données pour arriver aux conclusions suivantes:
a) il y a des changements très prononcés au sud-ouest de la Betuwe;
b) le processus est en recul dans cette region;
c) ce recul est peut-être en rapport avec la migration de l’ouest à l’est dans le
passé;
d) il y a eu toujours des alternances où le t n’a pas cessé d’exister: par exemple
knech (sing.) à coté de knechte (plur.);

tendances générales, ou processus à tendance générale, etc. Le terme facteur est à concevoir comme
une composante indépendante du modèle ou, plus naïvement, comme facteur pertinent (plus
formellement: variable indépendante). Dans les modèles, les paramètres des facteurs indiquent
l’ampleur (naïvement les effets) des tendances. Dans la figure, le domaine social n’ a pas été
réparti en facteurs.
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e) l’expansion de l’apocope, et peut-être l’origine, doit être cherchée dans les
régions où se sont rencontrés des dialectes apparentés, mais à caractère fort
divergent;
f) le rôle de la langue standard est encore à préciser.
En analysant l’apocope du t (et du d) dans certains sociolectes et dialectes suédois,
anglais et néerlandais, Romaine (1986, 614 s.) conclut qu’il faut distinguer deux
processus:
a) l’apocope du t, qui serait un processus phonologique naturel;
b) le processus de réintroduction du t sous l’influence de la langue standard.
Moins la distance géographique entre le dialecte et la région òu on parle la
langue standard est grande, plus cette influence se ferait sentir (Romaine,
1986; 607-608).
En ce qui concerne les dialectes néerlandais, Romaine attribue à la règle de
l’apocope du t le statut de marqueur sociolinguistique stable, c’est-à-dire que cette
règle ne subit aucun changement en temps réel. Par contre, la règle de la
réintroduction du t, causerait à un changement, elle engendrait une diminution de
l’apocope. Un marqueur sociolinguistique se caractérise par la variation sur la
dimension stylistique comme sur la dimension des classes sociales. La dimension
stylistique est représentée, entre autres, par les données concernant les mots en
contexte et les mots isolés.
Nous verrons plus tard (dans le tableau 1 ci-dessous) que les corrélations
d’apocope du t pour les mots en contexte et les mots isolés sont signficatives. Par
conséquent, le comportement des mots en contexte est comparable à celui des
mots isolés. Pourtant, la différence entre les corrélations est un indice de la
stratification stilistique propre au marqueur sociolinguistique. Nous constatons
que, au niveau des dialectes ce marqueur a un caractère spécial: la stratification en
termes de classes sociales4 n’y apparaît pas.
Il y a quelques différences entre les explications de Romaine et de Goeman/
Van Reenen qui méritent un examen détaillé. D’après Romaine, il n’y aurait pas
d’expansion du processus de l’apocope. En outre, en ce qui concerne la diminution de l’apocope, elle adopte un point de vue comparable a ceux de Bonfante
(1947) et Weijnen (1977): étant donné que le centre de la province de la Hollande Méridionale est à l’origine de la langue standard et qu’il en est resté le
centre de gravité, moins les dialectes seraient éloignés, moins il y aurait des cas
d’apocope. En revanche, l’explication de Goeman/Van Reenen laisse ouverte la
possibilité de différences locales et n’exclut pas, à l’intérieur des dialectes, la possibilité d’évolutions déviantes de celles de la langue standard, comme l’expansion
de l’apocope. L’explication de Romaine se limite aux tendances générales et
globales, tandis que l’explication de Goeman/Van Reenen tient compte également des tendances locales.
4

Le test “ANOVA-deux facteurs à mesure répétée”, appliqué aux mots en contexte et mots isolés
pour déterminer l’effet de la classe sociale sur l’apocope, ne donne pas de résultat significatif
(F(4,45) = 1,417, p=0,2438); l’effet de l’âge n’est pas significatif non plus (F(3,45)= 1,882,
p=0,1458); l’analyse ne concerne que l’enquête de 1982.
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Pour l’analyse du processus j’ai dépouillé deux enquêtes. L’une, datant de
1950, est publiée dans une série d’atlas régionaux, le RND. L’autre, commencée
en 1982, est en cours.5 Van Hout (1980) a déjà analysé les données de l’enquête
de 1950 concernant la Betuwe6 et Goeman (1986)7 a comparé les données des
années 1950 et des années 1980 provenant de la même région.
Dans l’analyse statistique suivante nous comparerons une série de modèles du
type “régression multiple”. Par rapport aux publications antérieures (voir notes 5,
7) les résultats de notre analyse seront plus précis.8 Deux raisons ont déterminé le
choix de ces modèles: 1) ils se laissent interpréter en termes de cause et effet (à
condition que la direction des relations entre les variables soit été déterminée au
préalable), 2) ils permettent non seulement de faire une distinction entre les
diverses composantes postulées et leurs interactions, mais encore d’estimer l’importance des composantes. De cette façon, nous analyserons, en matière de l’apocope du t, comment la distribution régionale se sépare de la fluctuation locale, y
compris les tendances parfois opposées.
5.3. La catégorie des modèles

Une localité, représentée par un locuteur dialectal, se caractérise par une proportion de réalisations dialectales Yi. La localisation est déterminée par les coordonnées géographiques Xi. On retrouve ces éléments dans le modèle spatial:
Yi = a + bXi + ei, où
- b est la valeur numérique de la tendance générale, de l’influence des Xi sur les
Yi,
- a est la moyenne générale,
- ei représente les “erreurs”: l’écart entre les Y!i estimés et les Yi observés; l’écart
comprend les erreurs de mesure des variables et / ou les variables pertinentes
négligées.
Plus la mesure des coordonnées est précise, moins il y a des erreurs (cf. note 8).
Chaque variable pertinente qui n’est pas inclue dans le modèle, ajoute à l’erreur

5

6

7
8

Il s’agit d’un projet commun de l’Université Libre d’Amsterdam et du P.J. Meertens-Instituut
KNAW d’Amsterdam. Le but du projet est d’établir une banque de données dialectales. Voir:
Goeman et Van Reenen (1985); Goeman (1987a).
RND=Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Van Hout (1980) analyse le phénomène dans la
région de la Betuwe en se servant de deux techniques: l’échelle d’implication et l’analyse de
clusters. J’ai consulté les volumes 5: Zélande; 9: Brabant Septentrional; 10: Région des grands
fleuves; 11: Hollande Méridionale et Utrecht; 12: Gueldre. J’ai dépouillé les données provenant des localités dans la mesure où celles-ci figurent aussi dans l’enquête de 1982. La date de
1950 forme plutôt la médiane des dates des enquêtes, qui ont eu lieu à partir des années trente
jusqu’au milieu des années cinquante.
Cette étude traite le problème de la fiabilité des données des enquêtes dialectales traditionnelles.
Les coordonnées digitalisées dont je me sers ici ont été déterminées avec plus de précision que
celles disponibles dans les études antérieures. La digitalisation des coordonnées locales a eu lieu
d’après la carte de base de Kloeke (s.d.).
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totale. Par conséquent, il est très important de ne pas omettre aucune variable
pertinente.
Afin d’obtenir des estimations consistantes et efficaces, il faut que les variables
aient une distribution normale, et qu’il n’y ait pas de corrélation entre les valeurs,
pour mentionner seulement les deux conditions les plus importantes. Quand la
distribution n’est pas normale, il suffit de transformer les valeurs pour assurer la
normalité (voir note 14). Les répartitions géographiques tendent à se distribuer
en régions cohérentes. Cela veut dire, que les concentrations régionales des phénomènes linguistiques, qu’elles soient positives ou négatives, impliquent ipso facto
que les valeurs des phénomènes sont correlées mutuellement et que les valeurs des
variables sont autocorrélées. Ces autocorrélations sont importantes pour deux
raisons, de nature complètement différente. D’une part l’existence d’autocorrélations est l’indice d’une cohésion régionale qui dépasse les tendances générales.
D’autre part, par la présence d’autocorrélation, le test du modèle peut avoir
comme conséquence le rejet du modèle. Pourtant, dans la mesure où le rejet est la
conséquence d’autocorrélation, il est parfois prématuré. Si l’autocorrélation, tout
en servant à dégager les tendances régionales et les fluctuations systématiques
locales, déforme, en même temps, la tendance générale, il s’ensuit qu’elle déforme
aussi la structure des erreurs ei. Comme nous le verrons tout de suite, les erreurs
peuvent servir comme l’indice des fluctuations systématiques locales. Quand le
modèle est trop simple, il se peut que la répartition géographique se caractérise
par des autocorrélations (voir le tableau 5 les Données brutes observées). Dans de
tels cas, le choix d’un modèle non-linéaire peut faire disparaître l’autocorrélation
des erreurs.
Pour rendre compte de la distribution géographique on peut se servir du
modèle suivant:9
Yi

= a + b1Xi nord + b2Xi ouest
+ (b3Xi

2

+ (b6Xi

3

nord
nord

+ [gi + ei]

+ b4Xi
+ b7Xi

2

3

ouest
ouest

(partie linéaire basée sur les coordonnées nord et ouest)
+ b5Xi nord *Xi ouest)
+ b8Xi nord *

Xi2 ouest

(expansion quadratique)
+ b9Xi ouest*Xi

2

nord

)

(expansion cubique)
(erreurs)

Dans ce modèle, nous distinguons deux sortes d’erreurs: ei et gi; ei est la source des
écarts fortuits, gi est l’indice des écarts locaux systématiques. Il faut remarquer que
gi + ei se confondent souvent. Une solution pour isoler gi s’appelle l’indice
d’autocorrélation I de Moran (voir: Cliff et Ord, 1981).
Toutefois, si l’on accepte que les erreurs ei, sources normales d’écart, sont
minimales par rapport aux déviations d’ordre régional (ce qui se trouve être le cas,
cf. note 8) on peut estimer les gi en répétant l’expérience. Dans le cas présent,
l’enquête de 1982 peut être considérée comme une répétition de celle de 1950.
9

Entre parenthèses: l’expansion polynomiale pour rendre compte des variations des tendances
plus générales d’ordre nonlinéaire. Les produits sont les facteurs d’interaction.
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Si, pour chaque localité, les écarts de la répétition sont centrés autour de la
moyenne plus qu’autour de la tendance générale, gi peut être conçu comme
l’écart entre la tendance générale et la moyenne. Quand l’écart de la tendance
générale (de l’enquête de 1950) est plus grand que l’intervalle de l’échantillon exprimée par l’écart-type autour de la moyenne- on peut se faire une idée de cette
déviation en tenant compte de la marge de l’écart-type (intervalle d’incertitude).
La figure 2 montre la distance entre les écarts types, c’est-à-dire leurs déviations
mutuelles. Pour les données des années 1950 et 1982, calculées séparément, les
intervalles d’incertitude des écarts types des trois modèles se recouvrent (les barres
noires dans la figure 2). En comparant les deux périodes, on constate que pour les
trois modèles (linéaires, quadratiques et cubiques) les écarts types des données de
1950 sont beaucoup plus grands que ceux des données de 1982 et que les intervalles d’incertitude (1950 ~ 1982) ne se recouvrent pas (fig. 2.1). En effet, les
erreurs de la répétition (1982: fig 2.1) sont centrées autour de leur moyenne au
lieu d’être centrées autour de la tendance de 1950 (la prédiction: fig. 2.2). Par
conséquent, il se peut qu’il soit question d’autocorrélation entre les données
“brutes” (les observations), voir le tableau 5 ci-dessous. Pourtant, il n’est pas exclu
non plus que le surplus de variance constaté soit dû à a) un facteur temporel, b)
l’omission d’une ou plusieurs variables pertinentes, c) la nature des données.
Nous discuterons ces trois possibilités une par une.
Figure 2.1-2.3: Comparaison des positions des écarts types (ET) de l’enquête de
1982 considerées comme répétition de l’enquête de 1950: 1) écart
entre modèle et observations, 2) prédiction modèles (tendances), 3)
observations. Ligne courte = modèle linéaire, moyenne = modèle quadratique, longue = modèle cubique. Barre noire: marge d’écart type
(ME), région d’incertitude pour la position de l’écart type.
1982

1950
ME

➤

ME

1)

ET: .229 .246 .269

.560 .574

.695

➤

2)

.188 .217 .234

3)
ME

ET:

.497

.633 .645

1982
obs

1950 obs
ME

.328

.854
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5.3.1. La nature des données

Les données de 1982 concernent pour la plupart des mots isolés, les données de
1950 surtout des mots en contexte. Pour chaque localité de l’enquête de 1982
nous disposons d’à peu près 160 mots. Quant à l’enquête de 1950, nous avons
dépouillé de nouveau les 20 variables analysées par Van Hout (1980).10 Vu
l’inégalité du nombre de mots des deux enquêtes, les proportions de 1982 sont
plus stables que celles de 1950. Le fait que l’écart-type et la marge d’écart-type des
données de 1950 sont plus grands que ceux des données de 1982 s’explique ainsi,
au moins partiellement (voir fig. 2.3: données “brutes”, observations). Nous
constatons que la nature des données de l’enquête de 1950 et de celles de l’enquête de 1982 est essentiellement la même, parce que les corrélations entre les
deux enquêtes sont significatives (voir tableau 1).
Tableau 1: Corrélations des proportions de l’apocope du -t entre mots isolés et
mots en contexte pour 1950, 1982 et entre 1950 et 1982 pour mots
isolés et mots en contexte

1950
1982

mots en contexte (b)

–
–
–

.54
–
.33

mots isolés (a)

mots en contexte (b)

.39
.58

.22
.30

(a) mots isolés
(b) mots en contexte
(a) mots isolés
1982

1950

mots isolés (a)

(a) mots isolés
(b) mots en contexte

5.3.2. L’omission de variables

Goeman (1987c, ici chapitre 4) a analysé les données de 1982 d’après le modèle
adopté ici, complété de certaines variables de nature sociale: le sexe du sujet et de
l’enquêteur et l’interaction entre les deux, l’âge, la classe sociale. En outre les
variables: “distance géographique entre le dialecte et le centre historique de la
langue standard” (cf. aussi Goeman, 1987a) et “perception de cette distance par
les sujets parlants”. L’hypothèse examiné dans cette étude est qu’un modèle
tenant compte des facteurs géographiques (y compris la distance géographique de
la langue standard) est suffisant et que les variables sociales ne comptent pas.
Cette hypothèse s’ est avérée correcte (voir tableau 2).

10

Les sujets de 1950 et de 1982 ne sont jamais les mêmes.
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Tableau 2: Variance expliquée et t-valeur des variables indépendantes
Modèle étendu
Backward: variable dépendante: t-apocope
Les pas 1 à 11 incluent les variables indépendantes:
distance, sexe sujet, âge, status socio-économique, sudnordcub, sexe explor., ouestest, interactions
sexe, distance perçue, sudnord, ouestestcub.
Les pas 12 à 17 élimnent dans cet ordre:
interactions sexe, âge, distance perçue, sexe sujet, status socio-économique, sexe explor.
Le résultat est le modèle restreint.+
Modèle restreint
valeurs t-test des variables:
variable
distance
sudnordcub
ouest
sudnord
puestestcub
(constante)

t-test
2.845
-3.167
2.761
2.157
-2.457
-4.854

sign. -t
0.0065
0.0027
0.0082
0.0363
0.0178
0.0000

*
*
*
*
*
*

Note: + Pour les équations avec les variables indirectes voir Goeman (1987c., ici chapitre 4).
*=sign.

Le modèle limité aux seuls facteurs géographiques suffit à expliquer 46% de la
variance. Il n’y a aucune raison pour faire appel au modèle plus compliqué qui,
avec toutes ces variables de caractère non-géographique, n’explique que 2% de
plus (48%).
5.3.3. Le facteur temporel

Les années écoulés entre les enquêtes de 1950 et de 1982 auraient pu affecter les
données: le comportement des sujets en matière d’apocope aurait pu devenir plus
homogène ou plus hétérogène. Pour faire le test, j’ai intégré les données de
l’enquête de 1950 comme variable dans la formule de l’enquête de 1982.11 La
variance expliquée augmente de façon significative pour les modèles cubique,

11

Comme il suffit de se servir du modèle limité, il n’y a que deux équations à examiner: Y1950= a +
Xnord + X ouest et Y1982=a + Y1950 + Xnord + X ouest (l’expansion polynomiale a été négligée pour
simplifier l’exposé). Les deux équations ne sont pas simultanées mais récursives: elles contiennent les mêmes variables indépendantes exogènes (dans ce cas: les coordonnées géographiques).
Comme ces variables sont indépendantes des écarts de 1950, les écarts de1982 sont indépendants des valeurs de l’apocope pour 1950. On peut donc évaluer successivement ces deux
équations (par “ordinary least squares” à condition que les écarts pour 1950 et 1982 ne
covarient pas; cf. Pindyck et Rubinfeld, 322).

LES MODÈLES SPATIAUX ET TEMPORELS

149

quadratique et linéaire.12 La conclusion semble inévitable que la distance de 32
ans entre les deux enquêtes joue un rôle important, de sorte que l’enquête de
1982 ne peut être considérée comme une répétition de l’enquête de 1950. En
outre, l’augmentation de la variance expliquée met l’accent une fois de plus sur
l’equivalence des données des enquêtes de 1950 et de 1982. Etant donné que la
possibilité d’estimer le facteur gi par répétition est devenue minimale par le poids
du facteur temporel, il nous reste à examiner, dans le paragraphe suivant, les
écarts par rapport à l’autocorrélation géographique.
5.4. Trois modèles géographiques et leurs écarts

Dans ce qui précède nous avons constaté qu’il n’y a pas de variables pertinentes
omises, que les données de 1950 sont comparables à celles de 1982 et que la
dimension temporelle, elle aussi, joue un rôle important. Pour connaître la fluctuation systématique locale, il faut analyser l’enquête de 1950, l’enquête de 1982,
et l’évolution qui s’est produite entre les deux.
Nous examinons les trois modèles - linéaire, quadratique et cubique - et leurs
écarts,13 dans l’espace géographique. Le tableau 3 montre les coefficients des
variables: les poids des facteurs du modèle cubique et du modèle quadratique et
les valeurs du test-t qui indiquent si ces facteurs sont significatifs. Le tableau 4
présente l’analyse de la variance pour les trois modèles. Ajouter le facteur quadratique à l’enquête de 1950, et au modèle de l’évolution, a pour résultat une
amélioration considérable de la variance expliquée (voir, dans le tableau 4, les
colonnes “accrès”). Pour 1982, l’intégration de ce facteur est à peu près significative. L’intégration du facteur cubique ne fait guère augmenter le R2 et n’atteint
pas le seuil de la signification. C’est pourquoi j’ai présenté ici seules les figures
tridimensionnelles des modèles quadratiques (voir fig. 3.1-3.2) seulement.14
Dans les modèles spatiaux, R2 (=la mesure de variance expliquée) n’est pas le
seul critère déterminant la question de savoir si le modèle est approprié. Pourtant,
il est justifié de conclure que la variabilité est entièrement expliquée -malgré une
valeur rélativement basse de R2 - à condition que les écarts ne manifestent pas
d’autocorrélation. Par conséquent, l’intégration d’autres variables n’est pas nécessaire (voir Cliff and Ord 1981, 226). Le test de l’autocorrélation de Moran, I

12

13

14

Respectivement F=9.26 (df 1,39) **; F=6.25 (df. 1,43) *; F=13.833 (df=1,46) ** (**: p<0,001; *:
p<0.05).
Si l’on répète l’expérience en incluant les variables de caractère personnel - comme dans le
modèle du tableau 2 - les résultats ne sont guère significatifs non plus.
Les coordonnées et les valeurs z s’expriment, dans ces figures, sur l’échelle de l’intervalle [0-1].
Les valeurs minimales sont l’équivalent de zéro et les valeurs maximales l’équivalent de 1. Les
rapports géographiques entre les tendances de 1950 et de 1982 se laissent, de cette façon,
visuellement comparer. Toutes les variables ont été recalculées sous la forme “écart de la
moyenne”. C’est pourquoi le paramètre a, la moyenne, ne figure pas dans les tableaux. Pour
obtenir une distribution normale, les valeurs des variables dépendantes ont été transformées en
flog (folded log), le “logarithme naturel plié” (0.5 log x)-(0.5 log (1-x)).
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Figure 3.1: 1950 Tendance quadratique
de l’apocope de -t

Figure 3.2: 1982 Tendance quadratique
de l’apocope de -t

Est

Est

Nord

Nord

Ouest

Ouest

Sud

Sud

Tableau 3: Coefficients des variables des modèles cubiques en quadratiques.
Variable dépendante: proportion d’apocope de -t
Facteurs dans
la régression

ß coeff

ouestest
sudnord
ouestest2
ouestest*sudnord
sudnord2
ouestest3
ouestest2*sudnord
ouestest*sudnord2
sudnord3

.374
.249
-.052
.424
-.173
.248
.191
.191
-.050

d.d.l
R2

1.278
1.114
-.376
2.554 *
-.657
.910
.956
.785
-.172

ß coeff
.909
.214
-.051
.006
-.511
-.061
-.003
-.566
.027

40

ß coeff

ouestest
sudnord
ouestest2
ouestest*sudnord
sudnord2

.665
.294
-.145
.288
-.352

1982
t-valeurs
2.915 *
.899
-.347
.037
-1.824 †
-.209
-.015
-2.175 *
.089
40

.57

Facteurs dans
la régression

d.d.l
R2

1950
t-valeurs

1950
t-valeurs
5.650 **
2.337 *
-1.383
2.345 *
-2.886 *
44
.55

**: sign. p < 0.001, *: p < 0.05 †: p < 0.08

changement 1950-1982
ß coeff
t-valeurs
-.519
-.158
.181
-.253
.308

-3.860 *
-1.084
1.488
-1.779 †
2.178 *

44
.51

ß coeff
.614
.433
.003
.217
-.268

.39

1982
t-valeurs
4.743 **
3.079
.280
1.579
-1.966
44
.54

à peu près sign
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Tableau 4: Analyse de la variance et accrès de la variance expliquée

1950

1982

Accrès
Accrès expliqué
de R2 d.d.l. F-test Sign.

Source

d.d.l.

SS

F-test

Sign

Lineaire
Quadr.
Cub.
Ecart
Lineaire
Quadr
Cub.

2
5
9
40
2
5
9

12.112
19.693
20.386
15.370
1.727
2.301
2.693

(2,47) : 12.037
(5,44) : 10.723
(9,40) : 5.895

**
**
**

.34
.21
.02

3,44
4,40

6.78
0.491

*

(2.47) : 11.463
(5,44) : 6.830
(9,40) : 4.650

**
**
**

.33
.11
.07

3,44
4,40

2.733
1.633

‡

(2,47) : 6.548
(5,44) : 5.750
(9,40) : 3.812

**
**
**

.22
.17
.07

3,44
4,40

4.326
1.218

*

Changement de 1950 à 1982
Lineaire
Quadr.
Cub.

2
5
9

5.105
2.301
10.817

**: sign. p < 0.006, *: p < 0.01, ‡: p ª 0.05 (à peu près sign.)

(Cliff and Ord 1981), est appliqué aux écarts en présupposant ou bien une
distribution normale (N) ou bien une distribution inconnue (R: aléatoire). L’influence des localités entre elles est pondérée comme l’inverse de la distance carrée
entre toutes les localités considérées deux à deux. La pondération rend compte de
l’influence à très courte distance. Il est vrai que certains géographes affirment
qu’on a pas le droit de se servir de cette mesure et qu’il faut intégrer cette distance
dans le modèle comme variable pertinente. Pourtant, dans ce cas la seule variable
concevable est la distance entre le dialecte et le centre géographique et historique
de la langue standard. Comme cette variable n’est pas significative (voir ci-dessous), on n’a pas affaire à d’autres influences que celle d’une localité à l’autre.
Etant donné que, à son tour, cette influence paraît diffuse elle peut être négligée
dans le modèle. Le tableau 5 contient les résultats du test concernant les valeurs
brutes, et les valeurs des écarts des modèles. Il en résulte qu’il y a autocorrélation
parmi les valeurs brutes. Toutefois, l’examen des valeurs d’autocorrélation des
écarts montre que les points géographiques ne sont pas autocorrélés. Cela veut
dire que, dans les trois modèles, une partie satisfaisante de la variabilité est expliquée par les facteurs géographiques, que les composantes linéaires et quadratiques
rendent compte de la plupart des effets généraux, et que la composante quadratique rend compte, en outre, d’une tendance de caractère régional.
S’il n’y a pas d’autocorrélation servant à mesurer les effets régionaux restreints,
la seule possibilité de séparer gi (la fluctuation locale systématique) de ei (la
fluctuation fortuite) est d’examiner les écarts de plus d’un écart-type. Les cartes 1,
2 et 3 montrent respectivement les écarts positifs ou négatifs de ces tendances
générales. Il s’agit des données de 1950 (carte 1), des données de 1982 (carte 2),
et de l’évolution du processus de 1950 à 1982 (carte 3). Les carrés sur les cartes
indiquent les localités où les fluctuations dépassent systématiquement les fluctua-
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Carte 1: Ecarts (résidus) de la tendance quadratique positifs et négatifs pour 1950

Carte 2: Ecarts (résidus) de la tendance quadratique positifs et négatifs pour 1980

Carte 3: Ecarts (résidus) de la tendance quadratique positifs et négatifs du développement de 1950 à 1980

Légende des cartes 1 - 3
Région à résidu positif

Région à résidu négatif

Localité à résidu de plus
d’un écart type

Localité à résidu de plus
d’un écart type
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tions positives ou négatives des autres localités, leurs écarts étant plus d’un écarttype. Les écarts des autres localités ne dépassent pas la valeur d’un écart-type, ces
valeurs représentent en majorité des variations fortuites, en suivant les tendances
générales et régionales (régions hachurées: résidus positifs; régions sans hachures:
résidus négatifs). Pourtant, il y a des effets minimaux à courte distance parmi ces
erreurs (cf. la pondération). Par conséquent, la différenciation constatée des régions représente donc sans aucun doute une ou plusieurs tendances réelles.
Quant aux tendances générales et régionales, l’apocope du t augmente de
Tableau 5: Test pour autocorrélation des écarts des modèles successifs et des
observations

I
E(I)
z(N)
z(R)

I
E(I)
z(N)
z(R)

linéaire

Écarts 1950
quadratique

cubique

linéaire

.00449
-.02041
.70009
.70113

-.0128
-.02041
.21362
.21323

-.00023
-.02041
.56731
.56704

-.002445
-.02041
.50506
.50426

Écarts 1982
quadratique
-.02748
-.02041
-.19889
-.19847

Écarts changement 1959-1984
linéaire
quadratique
cubique

Données brutes observées
1950
1982

-.00867
-.02041
.33003
.33171

.15290
-.02041
4.87278 **
4.93619 **

-.01868
-.02041
.04857
.04853

-.00298
-.02041
.48984
.48868

cubique
-.04618
-.02041
-.72482
-.72492

.16572
-.02041
5.23308 **
5.24307 **

**: p < 0.001

l’ouest à l’est et du sud au nord et les valeurs les plus élevées se trouvent dans le
sud-est, comme le montrent également les facteurs (ouestest*sudnord) et
(ouestest*sudnord2) de 1950. D’une part, l’évolution de 1950 à 1982 a abouti à
une différence significative de l’ouest à l’est, de sorte que, plus on se trouve à l’est,
plus l’apocope a diminué; d’autre part, il faut signaler une augmentation significative du sud au nord (sudnord2), à l’exception du sud-est (ouestest*sudnord). Les
tendances plus globales ne confirment pas l’affirmation, de Romaine, que moins
on est éloigné du centre de la langue standard, plus la diminution de l’apocope est
forte.
Quant aux tendances locales, un changement important se produit dans l’ouest
de la Betuwe, où l’apocope a diminuée, ainsi que dans le centre de la Hollande
(carte 3). On serait enclin à attribuer ce changement, encore une fois, à l’influence de la langue standard comme l’ont fait Romaine (1986, 607-608), et par
rapport aux formes verbales, Goeman (1987a). Si, afin de déterminer le rôle de
cette influence, on inclut dans le modèle la variable distance, réprésentant l’influence de la langue standard (l’intégration de cette variable pourrait encore
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représenter une partie de la variabilité des ei) la variance supplémentaire expliquée
n’est significative ni pour les données de 1950, ni pour celles de 1982, ni pour
l’évolution de 1950 à 1982.15 Si le changement de 1950 à 1982 n’est pas dû à
l’influence externe de la langue standard il faut l’attribuer, en majeure partie, à
l’évolution autonome et interne des dialectes par rapport à l’apocope. Pourtant il
n’est pas exclu qu’il soit question d’une influence plus diffuse de la langue standard, sans rapport avec la distance géographique.16 Les dialectes limitrophes de la
région hollandaise - comme les dialectes occidentaux de la Betuwe - se caractérisent par un renforcement remarquable du processus de l’apocope du t. Ces dialectes sont sujets, d’ailleurs, à des tendances fortement contradictoires (voir cartes 1,
2 et 3).
Projetés dans l’espace les écarts montrent, sur les trois cartes, un mouvement
ondulant du nord-ouest au sud-est.17 Par conséquent, les tendances générales, la
distribution régionale et les fluctuations systématiques locales se laissent distinguer sans se séparer complètement.
5.5. Conclusions

La détermination des constellations géographiques sur la base de la séparation des
tendances générales, régionales, locales et temporelles permet les conclusions
suivantes par rapport aux explications de Romaine et de Goeman/Van Reenen:
1) L’apocope du t-final a connu une évolution en temps réel, au moins dans les
dialectes. L’apocope n’est pas un marqueur stable étant donné qu’elle a gagné
du terrain en temps réel. Par conséquent la prise de position de Romaine doit
être corrigée sur ce point.
2) Le caractère systématique des fluctuations locales est la conséquence d’une
évolution interne des dialectes sans rapport avec la langue standard. Les tendances plus générales ne représentent ni l’influence de la langue standard (il y a
une évolution inverse à l’est) ni l’influence de la distance géographique (la
variable étant non pertinente) ni l’influence globale (il y a absence d’autocorrélation).
3) Comme la diminution de l’apocope - pour Romaine l’indice de la réintroduction
du -t sous l’influence de la langue standard - se produit indépendamment de
l’influence de la langue standard, et qu’en même temps se présente également
l’augmentation de l’apocope, il n’y a aucun argument plaidoyant en faveur
d’une règle de réintroduction du t. L’apocope est un processus uniforme,
comme l’a démontré déjà Van Hout (1980).
15

16

17

Ce résultat est probablement en rapport avec la détermination de nos coordonnées, plus exacte
que celle de l’analyse du tableau 2, ayant comme conséquence une diminution des erreurs.
Pourtant, cette influence diffuse est minimale ou absente, parce que la pondération pour le test
de l’autocorrélation (à résultat négatif) rend compte d’une partie de cette influence globale.
C’est pourquoi un modèle sinusoïdal est peut-être plus approprié, pourtant pour tester un
modèle spatial sinusoïdal il faut disposer d’au moins 100 observations (=localités) par dimension au lieu des 50 observations disponibles.
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4) Les résultats de Goeman/Van Reenen sont compatibles avec ce que nous avons
trouvé ci-dessus: l’apocope reste un processus phonologique tant naturel que
sémi-naturel; la réintroduction du t-final ne semble possible que grâce à l’existence des alternances en-t- du type knech ~ knechte. Par conséquent, dans les
régions où l’apocope a diminué il est question de la diminution du processus
plutôt que de la réintroduction du t-final. En considérant la cartographie des
écarts et l’absence de l’influence globale de la langue standard, nous constatons
que les phénomènes de contact entre les dialectes à courte distance sont plus
importants que ceux à longue distance.
L’introduction de la distinction entre les tendances globales, les tendances régionales et les tendances locales nous a permis d’obtenir des réponses précises par
rapport au comportement de l’apocope dans les dialectes néerlandais.
Par leur caractère plus précis, les comparaisons des données individuelles/
locales sont à préférer à celles des données groupées, comme le montre le deuxième
Atlas linguistique de Dees (voir Dees et al. 1987).
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Word-final t-deletion in Dutch dialects:
The roles of conceptual prominence, articulatory
complexity, paradigmatic properties, token frequency
and geographical distribution*

A.C.M. Goeman and P.Th. van Reenen**

6.1. Introduction

It is a well known fact of human language that word-final consonant clusters have
a tendency to be simplified. The present study focuses on word-final [t] preceded
by a plosive or a fricative in Dutch dialects. This [t] is frequently not articulated
in variants of Dutch, just as it is in variants of English and of other languages.
The rate of [t]-deletion in these final consonant clusters is at least partly determined by
(a) the conceptual prominence of the consonant cluster,
(b) the articulatory complexity of the consonant cluster,
(c) paradigmatic properties of final [t],
(d) token frequency and
(e) the geographical area in which the dialect is spoken.
The data on which the present study is based have been collected as part of the
project “Phonology and Morphology of Dutch Dialects on the Basis of Fieldwork”. The data available at this moment concerns the dialects spoken in an area
ranging from the Betuwe (or River area) in the east to South Holland in the west
of the Netherlands. For the names of the locations from which the data have been
collected, see map 1 below.
*

A few minor revisions are made in this version of Goeman and van Reenen (1985). With
respect to section 6.3.1.4 see now also chapter 9 in this book. For a comparison of South
Holland and the Riverarea where wordphonological, sentencephonological factors are studied
together with the morphological factors, see chapter 11. For information on the database and
the fieldwork, see now chapter 2 en 3.
** The names of the authors appear in alphabetic order. The research reported in this study is part
of the project Phonology and Morphology of Dutch Dialects on the Basis of Field Work in which
participate the P.J. Meertens Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences,
and the Department of General Linguistics of the Free University, both in Amsterdam. At the
Free University the research is part of research project LETT 83-07; at the P.J.Meertens Institute
the project is partly supported by a grant from the Ministry of Education and Sciences. We
thank G.E. Booij and M.E.H. Schouten for their highly useful comments and J. Aben, J.
Buitenhuis, D. Coppes, L. Gijsbers, A. Ottow, P. van Vliet and C. van Zaanen for their highly
accurate fieldwork, transcriptions of the tapes and entry of the data into the computer.
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Our general purpose is to contribute to the understanding of the process of
sound deletion, specifically that of final consonants in word-final clusters. Our
language-specific purpose is to supplement the results for Dutch as they are
reported in De Vries et al. (1974) for Leiden, in Schouten (1982 and 1984) for
the city of Utrecht and the area south of it, in Goeman (1983) for the east of the
Betuwe and the Achterhoek, in Van Hout (1980 and 1981) for the Betuwe and
Nijmegen, in Goeman & Van Reenen (1984) for the Betuwe and South Holland
and in the RND atlas (1930-1982) for the whole area of the Netherlands. For
other, mainly older literature on the subject we refer to these publications. The
results we are reporting here confirm only in part those which have been mentioned elsewhere in the literature on the subject.
In paragraph 6.2 we present our data: the phonological and morphological
categories we are distinguishing; the nature of our data base; and the results we
have found. The general principles which account for variable sound deletion,
hypotheses derived from these principles and the testing of our data is the subject
of paragraph 6.3. In paragraph 6.4 some geographical and historical aspects of
the data are treated. The general conclusion is to be found in paragraph 6.5.
The following abbreviations have been used:
dental = dental(s) or alveolar(s)
plos = plosive(s)
son
= sonorant(s)
fric
= fricative(s)
[#]
= word final
V
= vowel
C
= -son consonant (unless otherwise stated)
P
= pause or silence
6.2. Data

In paragraph 6.2.1 we introduce the phonological and morphological categories
we are distinguishing, while some observations are made about the nature of our
data in paragraph 6.2.2. In paragraph 6.2.3 we present our results. On the basis
of these results we will test the hypotheses we will propose in paragraph 6.3.
6.2.1. Phonological and morphological categories

Table 1 illustrates the kind of forms we have examined. The word-final consonant clusters we have been considering consist of a fricative followed by [t#] ([ft],
[st] or [xt]) or a plosive followed by [t#], [pt] or [kt] (*[tt] or *[t:] does not occur
in Dutch).1

1

In Van Loey (1974, discussion; see also Goeman 1983), it is observed that some dialects in the
River area have relics of dental geminates, originated by suffixation with [t#], realized as [t,], a
monosegmental short palatal. Such forms do not occur in our data, however.
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Table 1: Forms illustrating word-final [t#]-deletion in [-son] consonant clusters
in Dutch (sg. = singular).
Dutch spelling

English gloss

IPA

part of speech

status of t

koo[pt]
gemaa[kt]
wi[st]
hel[ft]
sle[xt]
hee[tst]

“buy(s)”
“made”
“knew”
“half”
“bad”
“hottest”

[pt]
[kt]
[st]
[ft]
[xt]
[tst]

present 2nd/3rd sg.
past participle
past tense sg.
noun (nominal)
adjective (nominal)
regular superlative

suffix
suffix
part of stem
part of stem
part of stem
part of suffix

We are distinguishing six morphological categories.
The two present tense forms: 2nd and 3rd person singular
The 2nd and 3rd person singular present tense verb forms consist of the verb
stem followed by the suffix [t#]: koop+t. When the subject precedes the verb, the
2nd and the 3rd person singular verb forms are the same: stem followed by
variable suffix [t#]. However, when the subject follows the verb, the verb forms
are different: verb stem plus variable [t#] for the 3rd person, verb stem plus
obligatory zero suffix for the 2nd person, as illustrated in table 2. (In a small part
of the dialect area we are considering the obligatory zero suffix does not occur.
This will be discussed in paragraph 6.4.)
Table 2: Distribution of the variable 2nd and 3rd person singular present tense
flexion marker [t#] and the obligatory zero marker in the unmarked
subject-verb order and in the inverted verb-subject order.
UNMARKED ORDER: SUBJECT-VERB

INVERTED ORDER: VERB-SUBJECT

hij klop(t)
jij klop(t)

klop(t) hij
klop jij

“he knocks”
“you knock”

“does he knock?”
“do you knock?”

We have included in this group the few verb stems in our data ending in [t#] of
the type barst+t “(it) bursts”, in which one [t] does not surface. We consider the
[t#] of barst to be a flexion marker by analogy and we checked that the behavior
of such forms is not deviant.
We have also included forms such as denkt “(you/he) think(s)”, in which [k] is
frequently deleted, as long as [t#] is present: de[Nt#] besides de[Nkt#]. However,
[k] always surfaces, as soon as [t#] is deleted. Therefore, we consider [k] present
and underlying. By contrast, we have not included forms like brengt “(you/he)
bring(s)”, although we find both bre[Nt#] and bre[Nkt#], since [k] often disappears
as soon as [t#] is deleted. We consider the presence of this [k] a case of epenthesis.
Finally, the two present tense forms singular are the only categories in which
inflected or derived forms, causing [t] to occur word-internally, do not always
exist: bar[st]e occurs but not *loo[pt]e and *koo[pt]e. However, the latter types are
in the minority.
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The past participle
The regular past participle consists of a prefix ge- and a suffix [t#] (surface form)
separated by the verb stem: ge+stem+[t]. The irregular past participle has other
suffixes than [t#]. Some participles have irregular verb stems: instead of regular
*ge+koop+[t] (found in childrens speech) we have ge+koch+[t] “bought”. When
the irregularity concerns the verb stem, not the suffix, we consider the participles
regular. Generally participles may be followed by [@], so that [t] is followed by a
vowel.
The past tense singular of irregular verbs
Past tenses of irregular verbs always end in [xt#] or [st#]. We view these forms as
monomorphemic. Regular past tenses of strong verbs end in 0, of weak verbs in
the suffix de or te, i.e. [t] is neither final nor a tense suffix. Apart from all singular
types there always exists a past plural, making [t] word-internal: da[xt#] “thought”
(singular) versus da[xt]@n “thought” (plural).
Nominals
The category of nominals we are distinguishing consists of nouns, adjectives and
numerals. There is only one numeral in Dutch which ends in [-son] followed by
[t]: a[xt] “eight”. The nominals are all monomorphemic at least from a synchronic
point of view. We have included in this category the three irregular superlatives
best “best”, meest “most” and minst “fewest”, which we consider to be suppletive.
Inflected and derived forms make it possible for [t] always to occur word-internally: haa[st#] - haa[st]ig “hurry - in a hurry”, e[xt#] - e[xt]e “real”, a[xt#] a[xt]en “eight - eights”.
Regular superlatives
Regular superlatives are formed by adding [st#] to the adjective stem: arm+st →
armst “poor(est)”. In sle[xtst] one or both [t]’s may be deleted. Yet we consider
this form as a case of [tst#], since the adjective stem always has [t] when followed
by the suffix [@]: sle[xt@]. This is the only case in which a sequence of four [-son]
consonants occurs in our data. The addition of st to the adjective stem vals gives
valst, not *valsst. Since *[ss] does not occur, only one [s] surfaces. We consider
[st#] as the suffix however and checked that this form did not behave deviantly.
Three irregular superlatives are not included in this category, they are considered more or less normal adjectives (see above: nominals). Since the great majority of regular superlatives consists of three or more final consonants, a separate
analysis of the behavior of these consonant groups will be made; it will reveal
tendencies which are absent or weak in other morphological categories.
Finally, all superlatives have two forms. In one form [t] is final, in the other it
is followed by [@]. When [t] is not final it is always present: hee[tst] and hee[tst@].

WORD-FINAL T-DELETION IN DUTCH DIALECTS

161

6.2.2. The nature of the data

The data are culled from the data base “Phonological and morphological properties of Dutch dialects”. The data presented here have been collected between
1980 and 1984. Informants generally were men of about 60 years old.2 They
were presented with a reading list with about 1800 items and instructed to
translate the items in their dialect (eastern area) or in the vernacular (western
area). (Eastern speakers usually distinguish their dialect from the standard language, whereas western speakers have the feeling that they do not speak dialect
but “plat” (vernacular) variants of the standard language.) The reading list was
composed of alphabetically ordered nouns, adjectives, verbs etc.
Informants may have been influenced by spelling as far as the group of nominals
was concerned and for the infinitive of the verbs, but present and past tense forms
and participles were not written out on the list.
Not all informants were able to read te list.3 In these cases the linguist produced the tokens in the standard language and the informant “translated” them.
The reading list was organised in such a way that the great majority of items
occur before a pause. At the time of analysis, 52 dialect questionnaires were
available on computer, another 50 were in preparation. In the following three
years another 200 questionnaires were planned be entered into the computer.
The following details concern our way of counting. [t#]-deletion may be
partial or complete, so that three cases may be distinguished:
- t is present and released, either lenis (possibly voiced) or fortis (voiceless);
- t is present and not released;
- t is absent;
- d (released) occurs instead of t.
A. We have counted released [t] (and [d]) as 0, non-released t (occurring infrequently) as 1/2 and deleted [t] as 1. If two dialect tokens match the pattern (such
as [xt] in speigt and spuugt “(he) spits”) for an item in a questionnaire they
maximally count as 1. If one of the two dialect tokens matches the pattern and
the other does not (such as [xt] in bracht not occurring in brengde “brought”), the
second form is not taken into account.
B. In the following cases we have not counted anything:
a. accidental gaps in the data;
b. tokens not matching the expected pattern: brengde instead of bracht
“brought”; spirtst instead of spuugt “(he) spits”; [hout] instead of hoofd
“head”. Past tense forms instead of the present form hij stak instead of hij
steekt “he sticks”; see, however, the forms discussed in paragraph 6.2.1
above;
c. tokens which did not occur utterance finally (*brachti) “brought he” in
stead of “he brought”; in a few cases, explicitly mentioned, we examined
the behavior of word final [t#] sentence internally;
2
3

But see also chapter 2.
One analphabetic and one dyslectic informant.
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d. present first person singular (ik werkt instead of ik werk) “I work”, although these non standard forms are not infrequent in South Holland.
In Zoetermeer (see map 1 below) we had three speakers instead of one, in Gouda
for part of the questionnaire, and in a few other localities we had two speakers.
On the maps the averages of these speakers are presented, except in the case of
Zoetermeer. In Zoetermeer the results of the three respondents are presented
separately.
From the preceding it is clear that our data are subject to several limitations. In
the first place, our data do hardly allow social differentiation.4 Yet, it is beyond
any doubt that social factors influence [t#]-deletion in Dutch. Another factor is
spelling. Some items in the questionnaires were presented in Standard Dutch
orthography, others were not. Spelling may have suggested the articulation of
[t#] in the case of the nominals, but not in the case of verbs, participles and
regular superlatives.5 A third factor is the possible influence from education.
Verbs and regular superlatives were elicited in more or less paradigmatic form,
which may have reminded the respondents of school and standard language
forms. Especially one group of verbs was elicited as the classic school paradigm.
In this group - which has not been mixed with the other - [t#] might be expected
to be deleted less frequently than elsewhere, so that we are able to check to what
extent there is influence from formal education. We will be referring to these two
groups of verbs as verbs in paradigmatic elicitation condition and verbs in nonparadigmatic elicitation condition.
Finally, the question may be asked whether our strategy of taking one informant per dialect has provided reliable results.6 We believe that this is the case.
Firstly, our results are in line with those of other dialectal surveys such as the
RND-atlas (1930-1982). Secondly, they can be compared to the results of two
sociolinguistic studies: Van Hout (1981) and Schouten (1984). The results found
by Schouten (1984) concerning the southern part of the province of Utrecht
continue the trends we found in the Western Betuwe area. In the case of Van
Hout 1981 we may compare our Nijmegen results (no [t#]-deletion) directly
with his results for reading lists. According to this study, Nijmegen is situated
outside the [t#]-deletion area: only 6% of [t#]-deletion in obstruent clusters was
found for Nijmegen, while 42% of the 143 informants did never delete any [t#].
Thirdly, although gathered by several field workers and more than fifty informants who usually did not know each other, our data provide results which form
highly regular geographic patterns. Consequently we feel justified in assuming
that our data are reliable and representative.

4
5
6

But see also chapter 2.
See chapter 2 for the presentation of these non-lemma forms by + or -.
See chapter 3 on reliability and chapter 2 on validity.
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6.2.3. Results

The percentage of [t#]-deletion in these different categories and the total numbers of forms are given in diagram 1 and table 3. The data consist in wordfinal
[t#] ‘s after plosives from the fieldwork project.
Diagram 1: Percentage of [t]-deletion in word final consonant clusters for different morphological and phonological categories and speech conditions.
All but the three top clusters occur before pause.
PERCENTAGE OF T-DELETION
FINAL SOUND CLUSTER

VERBAL FORMS

consonant
followed by consonant
vowel
past
tense
present
tense
2nd sg
paradigm
present
tense
3rd sg
paradigm
present
tense
3rd
singular
past
participle

nominals

regular
superlative

st
xt
pt
st
xt
ft
xt
kt
pt
ft
xt
kt
pt
ft
st
xt
kt
pt
ft
st
xt
kt
pt
ft
st
xt
tst
pst
lst
xst
kst
rst
nst
fst
nst
v/j/wst
mst

0%

20%

40%

60%
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Table 3: [t#]-Deletion in different phonological and morphological categories
and speech conditions. tot = the total number of forms, del = the
number of forms deleted. %del = the percentage of forms in which [t#]
= deleted. Forms in all categories and speech conditions occur in isolation
(in a few cases utterance-finally) except in (7). (3) and (4) concern
forms elicitated in the paradigmatic condition.
Flexional
(1) Past Participle

ft
st
xt
kt
pt
Tot

(2) Present 3rd

tot

del

%del

tot

del

%del

191
88
456
229
52

13.5
8.5
57.5
21
8.5

7.07
9.66
12.61
9.17
16.35

530
86
686
560
320

92
50.5
107.5
76
53.5

17.36
13.08
15.67
13.57
16.72

1016

109

10.73

2482

379.5

15.29

Flexional
(3) Present 3rd par
tot
ft
st
xt
kt
pt
Tot

(4) Present 2nd par

del

%del

tot

del

%del

50

13.5

27.00

51

17

33.33

50
48
51

9.5
11
16

19.00
22.92
24.51

48
49
52

12.5
12.5
16

25.00
25.51
30.77

199

50

25.13

200

58

29.00

Not flexional
(5) Past tense

(6) Nominals

tot

del

%del

tot

del

%del

ft
st
xt

95
94
275

12
36
80

12.63
38.30
30.09

1238
854

112
99.5

9.05
11.65

Tot

369

116

31.44

2187

223.5

10.22
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(7) Followed by vowel or consonant
tot

del

%del

st#C
xt#C
pt#V

52
46
50

33
28.5
19

63.46
61.96
38.00

Tot

148

80.5

54.39

(8) Regular superlative
tot

del

%del

653
89
163
134
83
167
259
87
83

87.75
8
14.5
10.5
6.5
10.5
16.25
5
4.5

13.44
8.99
8.90
7.84
7.83
6.29
6.27
5.75
5.42

wst
j
mst

259

13

5.02

81

2.5

3.09

Tot

2058

179

8.70

tst
pst
lst
xst
kst
rst
nst
fst
nst
V

Total number of tokens
tot

del

%del

8659

1195.5

13.81

6.3. Hypotheses

Hypotheses concerning sound deletion can usually be traced back to three principles, which we label as prominence, complexity, and token frequency. Prominence and complexity may be both conceptual and phonic in nature.
Hypotheses referring to the prominence of a sound or morpheme treat the
sound or morpheme which is being deleted or variable, in terms of its contribution to the understanding or perception of the utterances in which it occurs. The
frequency of deletion of the sound or morpheme is inversely related to its perceptual prominence, while the perceptual prominence may be either conceptual or
phonic in nature. More specific formulations of this principle are found in Naro
and Lemle (1976: 228): “the loss of agreement markers ... diffuses through the
morphology by affecting first and most frequently those forms in which the
consequences are phonically least noticeable, from the point of view either of the
listener or of the speaker monitoring his own speech”, in more general form in

166

HOOFDSTUK 6

Labov (1982: 54): “the frequency of deletion of the morpheme is inversely related to its perceptual prominence”. The two aspects of the principle of prominence may be described as follows:
The more the sound or morpheme which is being deleted or variable contributes to the morphological, syntactic or semantic prominence of a linguistic unit,
the greater its conceptual prominence, and the less it will tend to be deleted.
The more the sound or morpheme which is being deleted or variable is phonically noticeable, the greater its phonic prominence, and the less it will tend to be
deleted.
The next question to be asked is: what is conceptually or phonically prominent? Linguists have proposed hypotheses attaching special importance to the
sound which functions as a morpheme as opposed to the sound which does not
function as a morpheme. When the variable sound is a morpheme, this morpheme will resist deletion more than when the same sound is only part of a
morpheme, because in this case it is more prominent, so it has been claimed.
Labov (1982: 53) phrases this viewpoint as follows: “whenever a consonant was
variably deleted, it would be deleted less often when it represented a distinct
morpheme”, while Guy (1980: 10) says: “Full morphemes are less likely to be
deleted than parts of morphemes”. Claims of this type presuppose that the conceptual prominence of a sound as a morpheme is a priori always higher than the
conceptual prominence of a sound which does not function as a morpheme.
However, such a presupposition is far from evident. Indeed, conceptually a morpheme may be completely redundant, whereas a part of a morpheme, i.e. a simple
sound, may not.
Another kind of hypotheses proposed by linguists attach special importance to
the morpheme in relation to the notion of disambiguating information. When
the variable morpheme is accompanied by disambiguating information elsewhere
in the utterance, it is less prominent and may more easily be deleted, so it is
claimed more or less explicitly.
However, even if we replace the notion of variable morpheme by that of
variable sound, we wonder whether it is possible to propose satisfactory hypotheses of this kind. The question remains why the disambiguating information
should be morphological in nature and not, for example, semantic or situational.
Also, it is not clear why the disambiguating information should occur elsewhere
in the word (stem or suffix) and not elsewhere in the phrase, clause or sentence.
The Dutch past participle, for instance, is characterized by the prefix ge and the
suffix t.
The prefix ge disambiguates the past participle to some extent, but not completely since nouns may be preceded by ge as well, cf.
Hij heeft geluk “he has luck”
het is geluk
“it is luck” and
het is geluk(t) “it has succeeded”
However, generally (not always) the auxiliairy may provide the disambiguating
information, so confusion between noun and participle in which [t#] is deleted
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will be highly exceptional. There always seems to be disambiguating information
present, on the level of the word, the phrase, the clause or the sentence, or even
extra-linguistically. As a result, we are not able to propose plausible hypotheses in
terms of disambiguating information which clearly differentiate our data. With
respect to the role of disambiguating information, we conclude that this information either is difficult to measure or measured in too strict a manner to be
sufficiently relevant.
We consider more promising an approach of the notion of conceptual prominence in terms of expressive or contrastive language use. We claim that the more
inherently expressive or contrastive the variable sound or morpheme is, the more
it will resist deletion. The flexion -st# of the superlative is such an expressive or
contrastive morpheme.
The expressivity of both the comparative and the superlative has been observed
by Kohler (1984: 167) who considers it the factor accounting for the peculiar
distribution of phonemic tone accents in these forms as compared with the
simple adjectives in Rhenish dialects, mentioned in Frings (1916: 26). We believe [t#] in the superlative suffix [-st#] to behave reluctantly against deletion
because of its expressive function.
The suffix seems to behave as a phonaestheme in the sense of Samuels (1975:
45-48; the word has been coined by Firth), with a rather clear semantic function.
A second promising approach is the one in which the conceptual prominence
of a flexion marker in its different paradigmatic functions is compared. When a
variable sound having different functions as a flexion marker, is more solidly
integrated in one of its functions than in the other(s), it is conceptually more
prominent in the former function and will better resist deletion. Since variable
[t#] 3rd person singular following the verb stem may be always present independently of the question whether the subject of the verb precedes or follows, it is
perceptually more prominent than variable [t#] 2nd person singular following
the verb stem. As we have seen above (table 2) this variable [t#] occurs only when
the subject precedes the verb.
When a hypothesis takes into account the prominence of a sound or morpheme, it may concern not only its conceptual prominence but also its phonic
prominence. By phonic prominence we understand the quantity of information a
sound carries in its context. The more phonic similarities there are between the
sounds of a cluster, the higher the rate of deletion of the variable sound in the
cluster. Guy (1980: 10), for instance, observes that “the high rate of deletion
from st clusters may well be partly accounted for by the spectral similarities of the
[t] burst and the [s] noise”. We interpret these “spectral similarities” as “phonic
similarities” for the listener. From this interpretation it follows that phonic dissimilarities could partly account for a low rate of [t#]-deletion.
The second general principle which serves to account for sound deletion is
articulatory complexity. The more complex a sound in its context, the less it
resists deletion. Guy (1980: 9) has proposed a useful measure of articulatory
complexity for consonant clusters:
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The higher the number of changes in point of articulation required to execute
the cluster, the more complex its production and the more the consonants in the
cluster will tend to be deleted.
We add two other relevant measures:
- A word-final cluster of a sonorant consonant followed by two [-son] consonants is easier to produce than a cluster of three [-son] consonants, and deletion will occur more frequently in the latter cluster.
- Longer consonant cluster are more complex to produce than shorter ones and
deletion will occur more frequently in the former clusters, other things being
equal.
However, the translation of the notion articulatory complexity into concrete
hypotheses is not always possible, for lack of our understanding of what is
articulatorily complex.
Complexity may be conceptual instead of articulatory. Conceptual complexity
may override articulatory complexity when deletion of a sound needs a conceptual effort greater than its non deletion. This occurs apparently in concordant
series. In such series disambiguating information is present but it disfavors sound
deletion instead of favoring it. A clear case is found in Puerto Rican Spanish, see
Poplack (1980b: 377), where disambiguating information in terms of concord in
the noun phrase disfavors word-final inflectional [s#]-deletion, whereas all other
contexts favor it. Apparently, repetition of the variable suffix is conceptually
easier than its deletion. Since such concordant series do not occur in Dutch, we
will not insist on the notion of conceptual complexity, but its role cannot be
neglected a priori.
The third general principle in attempts to account for sound deletion is the
frequency of occurrence of a lexical or grammatical item as a a token. From a
historical point of view frequent tokens often have special reduced forms. Therefore, the basic principle for token frequency is: the more frequently a type occurs
as a token, the more it is shortened, i.e. the more frequently its sounds are
deleted. The most outspoken supporter of this approach is certainly Man’czak
(see, for instance, Man’czak 1975, 1978, 1984). Apparently, the frequent articulation and perception of these tokens results in the reinforcement of deletion
tendencies already present and their conceptual or phonic prominence is lower
than usual since they are so often heard. However, since they are produced and
perceived rather automatically, outside their paradigmatic context, as quickly
available units, it follows that they are not expressive or contrastive. Consequently, types with a high token frequency which are expressive and contrastive
will not be reduced as easily as other frequent types.
We are not sure whether type frequency has been proposed as a cause of sound
deletion in final consonant clusters. Van den Broecke (1975: 54) points out that
type frequency is more important with respect to distributional principles in
cluster formation of segments and features, and that token frequency is more
informative on production and perception of clusters. If distributional principles
in cluster formation may have to do something with [t#]-deletion, we do not
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know whether it takes the form: the more types of a certain consonant cluster
occur in a language the more frequently the cluster will reduce, or the less
frequently the cluster will reduce. Later, in paragraph 6.3.3 below, we will show
that in one case at least type frequency does not play a part, whatever interpretation is chosen.
From the preceding it follows that the principles of conceptual and phonic
prominence, articulatory complexity and token frequency do not always reinforce each other. We have already pointed out that expressivity of contrastivity as
a form of conceptual prominence will tend to neutralize the effects of token
frequency. We may add that, while lack of phonic prominence favors [t#]-deletion in the complex consonant clusters of the regular superlative (sle[xtst]), conceptual prominence disfavors [t#]-deletion. In addition, phonic prominence and
articulatory complexity may concern the same sounds. With respect to point of
articulation they may lead to opposite hypotheses, at least in part. For instance,
on the one hand, the constituents of the cluster [xk#] are perceptually rather
similar, so sound deletion will be more likely. However, the cluster is easy to
produce, since there hardly is any change in point of articulation and this will not
favor sound deletion. On the other hand, the cluster [kf#] is perceptually dissimilar, so sound deletion will not be likely.7 However, its articulation is relatively
complex, since there occurs one change in point of articulation, which will favor
deletion. Since phonic prominence and articulatory complexity almost always
interfere with each other, they will be dealt with in combination in paragraph
6.3.2 below.
Hypotheses derived from the notion of conceptual prominence will be tested
in paragraph 6.3.1, while in paragraph 6.3.3 we will discuss token frequency.
6.3.1. Conceptual prominence

We will test two types of hypotheses. First, hypotheses in which the morpheme is
considered as a more prominent unit than the non morpheme, and hypotheses in
which the rate of deletion of the morpheme is related to the presence of disambiguating information. Second, hypotheses in which the notions expressivity or
contrastivity, on the one hand, and different conceptual prominence for the same
flexion marker in a paradigm play a central part. As discussed already we consider
confirmation of the first type of hypotheses not very plausible, confirmation of
the second type more probable a priori.
6.3.1.1. THE MORPHEME

Hypotheses in which the sound which is a morpheme is considered as more
prominent than the sound which is not, have generally not been confirmed for
English and for Puerto Rican Spanish (cf. Labov 1982: 54, Poplack 1980a: 57
and 1980b: 373). They have not been confirmed for Dutch either.
7

The clusters [xk#] and [kf#] do not exist in Dutch (dialects), they serve as examples.
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For our Dutch data this view implies that [t#] as a suffix will be less frequently
deleted than [t#] as part of a suffix. More specifically: since [t#] is a distinct
morpheme in present tense singular verb forms, it is less frequently deleted than
[t#] in other environments. This is neither confirmed by the results in De Vries et
al. (1974: 244), nor by Schouten (1982: 286).8 De Vries et al. have found that in
their Leiden data present tense and past participle showed deletion of [t#] more
frequently than the category “other”. Schouten has found in his Utrecht data that
in present tense [t#] was deleted more frequently than in the past participle (p <
0.01) and in the past participle more frequently than in the category “others” (p
at 5% level). De Vries et al. and Schouten assign the past participle - in which, as
we have shown in paragraph 6.1, [t#] is part of the discontinuous affix ge+stem
+[t] - to a special category. In our own data we would have found the same result
as Schouten if we had not divided the category “others” used by Schouten and De
Vries et al. A further division of their category “others” in “past tense”, “nominals”
and “regular superlative” is necessary in our data, besides “present tense”9 and
past participle, as is shown by table 4:
Table 4: Difference in rate of [t#]-deletion in past tense, present tense, past
participle, nominals and regular superlative
[t#] is deleted more frequently
in
than in
past tense
prsnt tense
prsnt tense
prsnt tense

prsnt tense
past part.
nominals
reg.superl.

X2

p

N

hypothesis
confirmed

34.8710
12.4923
26.5769
45.3217

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

2851
3498
4669
4540

yes
no
no
no

Although they do not confirm the hypothesis of the prominence of the morpheme, our results seem to be different from what has been found by De Vries et
al. and Schouten. This may be due to the fact that the data are not strictly
comparable. For instance, in the Leiden and Utrecht studies [t#C], [t#V], [t#P]
are grouped together, while deletion has been calculated on the basis of consonant clusters including [nt#] and [rt#], and different social classes were involved.
Yet it would be interesting to know the results for the past tense, as compared
with the nominals and the regular superlatives, in the data used by Schouten and
De Vries et al.10 Our results do not allow us to conclude that there is either a
8

9

10

In Limburgian Rimburg, however, this is the case (see now Hinskens 1992: sections 6.3.1.4
and 9.2.1).
If we do not state otherwise, present tense refers to the non-paradigmatic elicitation condition
(see paragraph 2.1 above): had we included present tense in the paradigmatic elicitation condition, the difference between past tense and present tense would have been smaller, but remains
significant.
In the data used in Schouten (1984) concerning the region south of the city of Utrecht we have
been able to check this point as far as the past tense and the nominals are concerned (regular
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positive or a negative correlation between [t#] as a suffix or as a part of a suffix
and its rate of [t#]-deletion. Later, in paragraph 6.3.3, we will see that the high
frequency of [t#]-deletion in the past tense (and to some extent in the present
tense) has to be accounted for in terms of token frequency, and has nothing to do
with the alledged conceptual prominence of the [t#]-suffix in the present tense.
6.3.1.2. DISAMBIGUATING INFORMATION

It has been claimed that the conceptual prominence of [t#] may be smaller when
disambiguating information is present elsewhere in the utterance. One form of
this claim is often combined with the notion of the morpheme as a prominent
unit of information. It has been suggested that [t#] as a flexion marker (a suffix) is
more frequently deleted if disambiguating morphological information is already
present elsewhere in the word. This view is expressed more or less explicitly in Du
P. Scholz (1963: 243) for 17th Century Dutch. Guy (1980: 7) claims the same
for English, and Goeman (1983: 187) for modern Dutch. This view would imply
frequent deletion of [t#] in the Dutch past participle, since the participle is
already characterized as such by the prefix ge.
If the vowel in the irregular past tense is viewed as a morpheme, this view also
applies to forms such as kocht “bought”. Since [t#] is part of the suffix [st#] in the
regular superlative [t#], the disambiguating information is present elsewhere in
the word (the very rare exceptions being some adjectives ending in [s], such as
vals(t), although this adjective does not behave differently from others).
The present singular verb forms and the nominals do not contain disambiguating morphological information elsewhere in the word. (Verbs and nouns may
have the same form: BARST ‘(the) burst’ and ‘(he) bursts’). By limiting our hypotheses to the disambiguating information elsewhere in the word - as a consequence of the nature of our data we have no other choice - we do not obtain
satisfactory results. This is made clear by the testing of the following hypothesis:
[t#] is deleted in the past participle, in the past tense singular and in the regular
superlative more frequently than in the present tense singular and in the nominals.
As we have already seen, past tenses in our data show deletion more frequently
than all other tenses, but past participles do not. Though past participles show
deletion of [t#] more frequently than nominals and regular superlatives, the
difference is not significant:

superlatives were almost absent). In these data as in ours [t#]-deletion in the past tense is
considerably more frequent than in nominals. This confirmation is the more interesting since
not only it comes from an area we have not worked in yet, but also Schoutens data concern
normal, informal, unmonitored speech in which the great majority of variable [t#]-sounds did
not occur utterance finally. We are grateful to Bert Schouten to have made available for us these
data.
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Table 5: [t#]-deletion in past participles, past tense and regular superlative as
compared to present tense and nominals (prsnt=present, part.=participle,
reg. superl.=regular superlative).
[t#] is deleted more frequently
in
than in
prsnt tense
past part.
past tense
past tense
prsnt tense
nominals

past part.
nominals
prsnt tense
nominals
reg.superl.
reg. superl.

X2

p

N

hypothesis
confirmed

12.4923
0.1931
34.8710
123.3917
45.3217
2.8606

p<0.001
ns
p<0.001
p<0.001
p<0.001
ns

3498
3203
2851
2556
4540
4245

no
no
yes
yes
no
no

These results do not allow us to conclude that [t#], whether or not it is a suffix, is
deleted more frequently when disambiguating morphological information is
present elsewhere in the word. Twice the correlation is significant but in the
opposite way. Twice it is not significant. And twice it is significant in the expected way. Later we will see that the high frequency of [t#]-deletion in the past
tense (and to some extent in the present tense) has to be accounted for in terms of
token frequency, and has nothing to do with the disambiguating information
elsewhere in the word.
6.3.1.3. EXPRESSIVITY AND CONTRASTIVITY

We believe that the question whether [t#] or the linguistic unit to which it
belongs has a contrastive or expressive function, is more important than the
question whether or not [t#] is a morpheme, i.e. a suffix. The more contrastive or
expressive the function of a linguistic unit is, the greater its conceptual prominence and the more its sounds will resist deletion. On the one hand, the lexical
item e[xt] “really” is used in an expressive context systematically and [t#]-deletion
hardly occurs. On the other hand, [t#] as a verb suffix only has a marginal
contrastive or expressive function as does the [t#] in past participles, while the
superlative suffix [st#] has a contrastive or expressive function almost by definition.
This expressive function of the superlative makes the rate of [t#]-deletion
relatively low. Our hypothesis for [t#]-deletion in the superlative would, therefore, be as follows:
Since the superlative has a contrastive or expressive function, it will resist [t#]deletion.
In our data this hypothesis is confirmed: [t#] in the [st#] suffix of the superlative is deleted significantly less frequently than [t#] in the [st#] ending in other
categories (present tense, nominals and past tense; X2=8.1728, p<0.005, N=7096).
This result is obtained despite the fact that, on the whole, the articulatory complexity of the final cluster of the regular superlative (usually 3 or 4 consonants) is
greater than in the other categories (usually 2 consonants) and despite the fact
that the three irregular superlatives (meest, minst and best) count as nominals,
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though within this group they show less [t#]-deletion than average. As we will
argue later, though, the past tense on [st#] is subjected to a tendency which favors
[t#]-deletion strongly and should be excluded. Testing the hypothesis again without the past tense [st#] cluster, but including the three suppletive superlatives
into the group of regular superlatives, we find that the result is not entirely
significant (X2=2.7436 p=<0.10 (almost) N=6727). We guess that without this
expressive function the articulatorily complex clusters of the regular superlative
would show considerably more [t#]-deletion. The contrastive function of the
superlative is also clear from the attitude of several of our informants. Speakers in
[t#]-deleting areas (see below) apparently or explicitly do not like these forms.
They sometimes deny their existence in the dialect or produce alternative forms
with nog “still” followed by the comparative.11
6.3.1.4. A FLEXION MARKER WITH DIFFERENT FUNCTIONS IN THE PARADIGM

As we have observed in paragraph 6.2 above, we believe that [t#] in 2nd person
singular present tense verb forms is less prominent than [t#] in 3rd person
singular present tense verb forms, because 2nd person singular present as a morphological category has allomorphs with and without [t#], whereas 3rd person
has always [t#].
In the subject verb and the inverted verb subject order 2nd person has:
jij loop(t) versus loop jij “you walk” versus “do you walk”.
This second person suffix is really a zero suffix, at least synchronically, and not a
case of assimilation between [t] and [j] (there are also historical indications for a
zero suffix, but evidence is not uniformly one-directional in this case, cf. Goeman
1983: 197).
When a variable sound is a flexion marker with different functions in a paradigm, the flexion marker with the most outspoken function is most prominent.
The association between 3rd person and [t#] as a suffix is stronger than the
association between 2nd person and [t#] as a suffix. We posit the following
hypothesis:
In present tense singular verb forms, [t#] as a 3rd person suffix is more
prominent than [t#] as a 2nd person suffix, so the 2nd person suffix is more
frequently deleted.
This hypothesis was tested on our data and [t#] as the 2nd person singular
present tense marker was found to be deleted more frequently, but the difference
is far from significant (X2=0.7585, 0.50<p<0.70, N=399). We have only compared the verb forms elicited in the paradigmatic condition. If we had included
11

Besides, [t#]-deletion always creates homonyms with a class of adverbs (e.g. sle[xts]), which are
always disambiguated by the context:
het slechtst
superlative “worst”
veel/wat/iets slechts adverb
“many/some/a few bad things”
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the available 3rd person singular tense forms in non-paradigmatic condition, the
result would have been significant. However, comparing 3rd person singular
present forms from the two elicitation conditions, we observed that [t#]-deletion
was considerably more frequent in the paradigmatic elicitation condition than in
the other form. We will show in paragraph 6.4.1 that, in order to show that the
difference in the rate of [t#]-deletion between 2nd and 3rd person singular is
significant, it is necessary to take into account a dialectal difference we have
neglected until now.
We do not believe that any other hypothesis is available to account for the
difference between 2nd and 3rd person singular verb forms. Token frequency, for
instance would predict the wrong result: both in written language and in spontaneous spoken language, the order is 3rd person is more frequent than 1st person,
which in turn is more frequent than 2nd person (cf. Goeman 1983: 187 note 5).
Consequently, on the basis of token frequency one might expect [t#] to be
deleted more frequently in the 3rd than in the 2nd person. The different behavior of [t#] in the second and third person singular suffix is best accounted for in
terms of conceptual prominence.
We conclude this paragraph with an observation of a different nature. In
paragraph 6.2.2 we have observed that verb forms elicited in the paradigmatic
condition may be influenced by education. Consequently, we expect less [t#]deletion in these forms than in those elicitated in the non-paradigmatic condition. The fact that forms in the paradigmatic elicitation condition show deletion
more frequently than forms in the non-paradigmatic elicitation condition is
unexpected if we view the forms in the paradigmatic elicitation condition as a
reminder of school.
Apparently, the paradigmatic elicitation condition has not influenced the speakers to the extent of providing answers in the direction of the standard language.
6.3.2. Articulatory complexity and phonic prominence

As we have pointed out earlier, phonic prominence and articulatory complexity
may neutralize or reinforce each others’ effects. The smaller the phonic prominence, or more articulatorily complex, a sound is in its context, the more frequently it will be deleted. For every consonant cluster under discussion we will
consider both phonic prominence and articulatory complexity.
6.3.2.1. FOLLOWING SOUND

In terms of phonic prominence we expect [t#] in [Ct#C] to have a smaller perceptual prominence than [t#] in [Ct#V] and again less than [t#] in [Ct#P] (where
P=pause). On the one hand, the central consonant in a sequence of three consonants usually will not have much phonic prominence. On the other hand, the
phonic prominence of a sound is probably maximal when it is followed by silence
or pause. In terms of articulatorily complexity we expect a partially different
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order: [VCt#C] is more articulatorily complex than [VCt#P] and again more
articulatorily complex than [VCt#V].
The reason for this difference is that a group of three consonants is more
articulatorily complex than a group of two. In addition, [VCt#V] will tend to
become [VC#tV] on the basis of resyllabification in Dutch, because in Dutch (as
in many other languages) a consonant forms one syllable with a following vowel,
especially in casual speech, so that the sequence of two consonants tends to be
split up into the syllables [VC] and [CV]. Since this does not happen when a
sound is followed by silence or a pause, we feel that [Ct] in [VCt#P] is more
articulatorily complex than [Ct] in [VC][tV].
On the one hand, in terms of both phonic prominence and articulatory complexity, we expect that [t#] in [Ct#C] will be more frequently deleted than [t#] in
[Ct#P] or [Ct#V]. On the other hand, because [Ct#P] has more phonic prominence than [Ct#V], whereas [Ct#P] is more articulatorily complex than [Ct#V],
frequency differences between [t#]-deletion in [Ct#P] and [Ct#V] cannot be predicted. Our results confirm that [t#] in [Ct#C], where one of the second consonants is [l], the other [Ë], is more frequently deleted than [t#] in [Ct#V] (X2=8.1788,
0.001<p<0.01, N=148). With respect to [t#] in [Ct#V] it turns out that [t#] is
more frequently deleted than it is in [Ct#P] (X2=24.5496; p<0.001 N=6104;
[Ct#P] concerns the past participles, the past tense, the present tense 3rd person
and the nominals). De Vries et al. (1974: 242) have concluded the same for the
Leiden data, and Van Hout (1981: 32) partly the same for the Nijmegen data,
since in Nijmegen the following vowel has almost the same effect as pause.
Apparently, in our analysis of the data as well as theirs, phonic prominence
predominates. It might be supposed that resyllabification in Dutch is less important than we have assumed. A high amount of [t#]-deletion before vowel suggests
that [t#]-deletion has become almost obligatory in current speech.
6.3.2.2. PRECEDING SOUND: PLOSIVES AND FRICATIVES

With respect to plosives and fricatives preceding [t#], we feel that the phonic
prominence of [t#] in [kt#] and [pt#] will not be different from that of [t#] in
[xt#] and [ft#]. As far as their complexity of articulation is concerned, we observe,
following Guy’s measure of complexity, that the four clusters are all formed with
one change in point of articulation, so they are equally complex. Therefore we
expect that:
The frequency of [t#]-deletion in [xt#] and [ft#] does not differ from the
frequency of [t#]-deletion in [kt#] and [pt#].
We have examined these clusters in the past participle, present tense 3rd
person (both paradigmatic and non-paradigmatic elicitation condition), present
tense 2nd person, in other words, the categories in which they may be opposed to
each other. We have not found any significant difference between the rates of
[t#]-deletion after plosives and fricatives.
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Table 6: Comparison of, on the one hand, the clusters [ft#] and [xt#], on the
other hand [pt#] and [kt#], in the past participle, the 3rd person singular
verb form (both paradigmatic and non-paradigmatic elicitation
condition) and in 2rd person singular verb forms (non par.= non
paradigmatic elicitation form; parad.= paradigmatic elicitation form).
xt+ft versus kt+pt in

X2

p

N

past participle
present 3rd non par.
present 3rd parad.
present 2nd
all tokens

X2=0.04653
X2=1.10237
X2=0.48276
X2=0.06441
X2=0.00572

0.70<p<0.90
0.10<p<0.30
0.30<p<0.50
0.70<p<0.90
0.90<p<0.95

928
2096
199
200
3423

In table 6 X2 values are extremely low. When X2 values are extremely low, it is
possible to confirm the null hypothesis (p>0.95), a result which can usually not
be obtained for lack of sufficient data, whereas if sufficient data are available the
X2 test tends to become significant rather in the opposite way, by rejecting the
null hypothesis. However, here we are very close to confirming the null hypothesis, because p is close to 0.95, especially when all our 3423 tokens are taken
together. As a result, we conclude that the rate of [t#]-deletion in [kt#] and [pt#]
is virtually the same as in [ft#] and [xt#]. Van Hout has found the same result for
his reading list data in Nijmegen. However, de Vries et al. (1974: 243) and
Schouten (1980: 290) have found more frequent [t#]-deletion in plosive clusters
than for fricatives followed by [t#]. Neu (1980: 49) has done the same for
English. There is a difference, though, between their results and ours. The results
of Van Hout, De Vries et al., Schouten and Neu concern not only [xt#], [kt#]
etc., but also [st#]. We believe their analysis not correct on this point, since the
corresponding cluster [tt#] (or [t:#]) does not occur (see note 1 above). By
including [st#] in their data, the rate of [t#]-deletion of the fricatives may have
been lowered in Dutch (except in the Nijmegen case) and increased in English.12
For this reason we have made a distinction between [st#] and the other fricatives
followed by [t#], as Guy (1980: 10) has done for English.
6.3.2.3. PRECEDING SOUND: DENTAL AND NON-DENTAL CLUSTERS

Here we will compare the non-dental clusters with the dental cluster [st#]. This is
a valid way of proceeding, especially in the light of the result presented in paragraph 6.4.2 above. Two opposite tendencies are apparent in our data. Since [t#]
in the dental cluster [st#] has a smaller phonic prominence than [t#] in the nondental clusters ([ft#,xt#,pt#,kt#]), [t#] in [st#] may be more frequently deleted
(cf. Guy 1980: 10). On the other hand, since no changes in place of articulation
are necessary in order to produce [st#], as opposed to [xt#,ft#,pt#,kt#], [t#] in
12

In Limburgian Rimburg there is significantly more t-deletion after fricatives than after plosives
(cfr. Hinskens 1992: section 6.3.14 and 9.2.9).
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these latter clusters may be more frequently deleted than [t#] in [st#]. From our
findings that [t#] in [st#] has less phonic prominence than [t#] in [ft#,xt#,pt#,kt#]
and [ft#,xt#,pt#,kt#] is more articulatorily complex than [st#], it follows that
these two processes tend to neutralize each other. Neu (1980: 50-51) and Guy
(1980: 10) have found that in English [t#]-deletion is more frequent in [st#] than
in the other relevant clusters. In our own data, though, [t#] in the non-dental
clusters is deleted more frequently than [t#] in [st#] (X2=10.6968; p=0.001 (almost); N=6054). We have tested this in the past participles, the present 3rd
person verb forms (non-paradigmatic elicitation condition), the past tense and
the nominals. The difference would have been greater if we had included the
other present tense verb forms and the regular superlative. Apparently, articulatorily
complexity is more important in Dutch than phonic prominence, while the
reverse is true for English. This result is remarkable. [s] in [st#] in Dutch does not
behave in the same manner as [s] in [st#] in English. We wonder whether the
result is an artifact of our data. It would be interesting to know whether a
reanalysis of the data used by of Schouten and De Vries et al. would confirm our
results. We will return to this problem in paragraph 6.3.2.4.2 below.13
6.3.2.4. REGULAR SUPERLATIVE

In paragraph 6.3.1.3 we have shown that in regular superlatives as a group [t#] in
[st#] is deleted less frequently than in other categories in which [st#] occurs while,
at the same time, the articulatory complexity of the regular superlatives is greater,
and that this effect is due to the inherent expressivity of the superlatives. Below
we discuss results found within the category of the regular superlative.
6.3.2.4.1. Plosives and fricatives

For the regular superlative we have examined the nature of the sounds preceding
the superlative suffix [st#]. Following the same reasoning as in paragraph 6.3.2.2,
we expected that the phonic prominence of [t#] in [kst#] and [pst#] is equal to
that of [t#] in [xst#] and [fst#]. The clusters are produced with the same number
of articulatory movements (cf Guy 1980: 9), so we also expected these groups to
be equally articulatorily complex. Consequently, we expect that the frequency of
[t#]-deletion in [xst#] and [fst#] does not differ from that in [kst#] and [pst#].
This hypothesis might be confirmed by our data (cf. paragraph 6.3.2.2 above),
because again the results tend towards a confirmation of the null hypothesis
(X2=0.2753; 0.50<p<0.70; N=393).
13

We checked this point in the data of Schouten 1984. We found that, as in our data, in present
tense verb forms [t#] deleted less frequently in [st#] than in the other obstruent clusters, but not
his nominals. Schoutens nominals deleted [t#] in [st#] more frequently than [t#] in the other
obstruent clusters, whereas in his past participles the degree of [t#]-deletion was almost the
same in the two types of clusters. As has been observed earlier, the data of Schouten concern
informal speech. We thank Bert Schouten to have made available his data for us.
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We assume that with about 10 times more tokens than the 393 tokens we have
used, the null hypothesis would have been close to confirmation.
If [tst#] had been included among the plosives, we would have found that in
fricative clusters [t#] is deleted more frequently than in clusters beginning with a
plosive (X2=5.0506 0.02<p<0.05 N=1046). This would have been incorrect for
the same reason as mentioned in 3.2.2 above.
6.3.2.4.2. Dental and non-dental clusters

[t#] in [tst#] has a smaller phonic prominence than [t#] in [fst#,xst#,pst#,kst#],
so [t#] in [tst#] will be deleted more frequently. [t#] in the sequences
[fst#,xst#,pst#,kst#] is more difficult to produce than in the sequence [tst#], so
[t#] in [tst#] will be more frequently deleted. From the finding that [t#] in [tst#]
has less phonic prominence than [t#] in [fst#,xst#,pst#,kst#] and [t#] in
[fst#,xst#,pst#,kst#] is more articulatorily complex than [t#] in [tst#] it follows
that the total result is unpredictable. In our data we have found that [t#] in [tst#]
is deleted more frequently than [t#] in the other, non-dental, clusters (X2=8.2742;
0.001<p<0.01; N=1046). In contrast to what we have described earlier, phonic
prominence seems to dominate articulatory complexity in this case. This may
lead to the conclusion that in relatively short final consonant clusters, as in
paragraph 6.3.2.3 above, articulatory complexity is the more important factor
while in relatively long consonant clusters phonic prominence is more important,
at least as far as the final consonant is concerned.
There is a tendency in these long consonant clusters to reduce more than only
the final consonant. We have already shown in paragraph 6.1 that sle[xtst] tends
to be reduced to sle[xs(t)]. The same process takes place in the superlative of laat
“late” yielding laa[s(t)] or les(t). The reduction applies to the sounds with the
same articulatory location, giving rise to the question whether a group of three
dentals is perceptually too long in Dutch, and whether a cluster of two alveolars
or dentals is already perceptually too long in English.
In the regular superlative [st#] may be preceded by other sounds than plosives
and fricatives, so that the role of the dental sound may be checked in [+son]
consonants. Our data confirm once again that [t#] in dental cluster is more
frequently deleted than [t#] in non-dental cluster, although the result is not
significant (X2=2.2414; 0.10<p<0.30; N=1012). We are uncertain whether this
finding justifies the claim that phonic prominence is more important than articulatory complexity.
When we consider the articulation of these [+son] dentals, we see that they
may all be realized as vowels and in fact they often are. When the consonant
preceding [st#] is [r], it may either not be articulated or it may be realized as a
uvular [R, Â] or a semivowel [@]. When the consonant preceding [st#] is [l], it
may be produced as a velarized sound [è] or even as a vowel. When [st#] is
preceded by [n], this [n] may be realised as nasality on the preceding vowel: [d∏~st]
instead of [d∏nst]. Non-dentals are always realized as consonants, although the
articulatory complexity of the cluster in armst should not be exaggerated, because
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this form is usually realized in the dialects with an epenthetic vowel preceding the
[m]: for instance [Ar@mst].
The pattern of [t#]-deletion in the regular superlative differs from that in other
morphological categories. Although plosive and fricative non-dentals whether in
[Cst#] or in [Ct#] probably exhibit the same behavior with respect to each other,
the dental fricative [s] in [st#] does not favor [t#]-deletion, while the dental
plosive [t] in [tst#] does, and the same possibly holds with respect to the sonorants
[l,n,r] in [lst#,nst#,rst#].
6.3.2.4.3. Sonorants and non-sonorants

In the regular superlative it is possible to trace the influence of sonorants and
non-sonorants on [t#]-deletion. We assume that [t#] in a [-son][st#] cluster has
less phonic prominence than [t#] in a [+son][st#] cluster, so that [t#] in [son][st#] will be deleted more frequently. We also assume that the articulatory
complexity of the [-son][st#] cluster is considerably greater than that of the
[+son][st#] cluster, the more since the [+son] consonant is often realized as a
vowel (see above paragraph 6.3.2.4.2) This implies that [t#] in the [-son] [st#]
cluster will be deleted more frequently than [t#] in the [+son][st#] cluster. Both
phonic prominence and, especially, articulatory complexity suggest the same
results, so we expect that [t#] in [-son][st#] will be deleted more frequently than
[t#] in [+son][st#].
We find this hypothesis confirmed convincingly (X2=17.5445; p<0.001;
N=2058).
6.3.2.5. TWO UNEXPLAINED CASES: LABIALS AND VELARS BEFORE PAUSE

In our results we have found two tendencies for which we cannot account in a
satisfactory way. Still, we mention them here, because others may find an explanation for them or may prove them to be artefacts. In the first place, [t#]-deletion
in [pt#] is always rather high, as compared with [xt#] and [kt#] (X2=8.4361
0.001<p<0.01 N=2601). In the second place, [t#]-deletion in [pt#] and [ft#] is
always rather high as compared with [xt#] and [kt#] in the present tense and in
the nouns (X2=13.3587 p<0.001 N=3423). It may be the case that it is easier to
use the tongue as an articulator than the lips in these clusters, at least that would
follow from the claim that a consonant-cluster produced by the tongue is more
easily produced than a consonant-cluster produced by tongue and lips.
6.3.3. Token frequency

The role of token frequency has not been examined before in connection with
[t#]-deletion. If it does play a part, we may expect that the more frequent a type
occurs as a token, the more frequently it will show final [t#]-deletion. Our results
are presented in table 7. These results were reached by testing the relationship
between [t#]-deletion in 136 word forms (tokens of word forms from present
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tense verbs, the past tense verbs, the past participles and the nominals) and their
token frequency in two corpora of spoken language data. (Uit den Boogaart
(1975) and De Jong (1979)). In accordance with the status of the speakers in our
data base, only the token frequency of word forms in the subcorpora with speakers of low social status were counted. The two bodies of data are almost equal in
size: De Jong contains 60,000 tokens from Amsterdam (a city dialect), while Uit
den Bogaart contains data from more or less rural dialects from North and South
Holland amounting to 55,725 tokens.14
As was to be expected with respect to the two corpora, Spearman Rank Correlation Coefficient did show significant results. This means that in all cases, even for
all 136 word forms together, token frequency is substantially the same for the two
corpora (see table 7abc).
If we look at the relationship between [t#]-deletion and rank according to
token frequency (table 7a), we see that there does exist a relationship between the
rank orders, according to Kendall’s W. But this is an effect due to the high
correlation between the two corpora as regards token frequency. For all items
there seems to exist a relationship between [t#]-deletion and token frequency and
corpus UitdB. But the rs is very low, 0.17, so the relationship, although significantly different from 0 does not exist or is not monotonic.
As we have already indicated, a positive relationship was found between token
frequency and the rate of [t#]-deletion in the present tense (table 7b) and past
tense verbs (table 7c; 61 word forms). Further analysis showed that this result
specifically concerned the verbs ending in the clusters [st#] and [xt#] (32 word
forms, which are presented separately in table 8).
For present tense, Kendall’s W was significant for verbs ending in [st#]+[xt#].
This effect is also partly due to the high correlation as regards token frequency
between the two corpora. Comparing rank on [t#]-deletion and rank on token
frequency in the two corpora separately gives significant results only for verbs
ending in [st#]+ [xt#] (see table 7b).
For past tense ending in [st#]+[xt#], Kendall’s W was also significant (see table
7c), the effect coming mainly from the correlation between the two corpora, and
the correlation between [t#]-deletion and token frequency according to UitdB.
14

The hypothesis was tested by means of the Kendall Coefficient of Concordance W which
measures the relationship between several rankings of a number of objects, in this case three
rankings: one ranking of word forms on rate of deletion and two rankings of these word forms
on token frequency. Spearmans Rank Correlation Coefficient was used between every pair of
rankings to test for agreement and to get a clear picture of the role of every pair in the overall
concordance. These measures tell something about the nature of the relation found: if it does
exist, it has to be a monotonic increasing or decreasing relationship; the relationship is not
necessarily linear, but linearity is included among other possibilities. Small absolute values of rs
(rs ranges between -1< rs < 1) indicate that the two rankings are either not related at all, or do
not show a monotonic relationship (Hays 1973: 788). Kendall’s W (0 < W < 1) shows a linear
relationship with the average rs of the pairs of rankings under consideration.
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Table 7: Correlation between rate of [t#]-deletion and two scores on token
frequency: Uit den Boogaart (1975) and De Jong (1979) (a) for all 136
types in our data; (b) for 3rd person singular present tense verbs; (c) for
3rd person singular irregular past verbs; (d) for [pt#] [kt#] [ft#] in 3rd
person singular present and [st#] [xt#] in 3rd person singular past and
present, and the two corpora combined. In (a), (b) and (c) the correlation
between the token frequency in the two corpora is also given.
rs
(a)
deletion-DeJong
deletion-UitdB
DeJong-UitdB
deletion-DeJ-U
(b)
deletion-DeJong
pt
kt
ft
st+xt
deletion-UitdB
pt
kt
ft
st+xt
DeJong-UitdB
pt
kt
ft
st+xt
del-DeJ-UitdB
pt
kt
ft
st+xt

W

N

t
-0.38
1.996
9.15

0.5

136
136
136
136

-0.234
-0.396
0.379
0.629

9
13
13
24

-0.378
-0.146
0.320
0.508
0.924
0.501
0.796
0.626

-0.033
0.17
0.62

X2

df

sign.

134
134
134
135

ns
p<0.025
p<0.0005
p<0.005

table
1.430
1.358
3.795

ns
11
11
22

ns
ns
p<~0.0005

9
13
13
24

table
0.489
1.120
2.766

ns
11
11
22

ns
ns
p<0.01

9
13
13
24

table
1.92
4.361
3.765

11
11
22

p<0.01
p<0.05
p<0.005
p<0.005

8
12
12
23

ns
ns
p<0.02
p<0.001
ns
p<0.05
p<0.01
p<0.02

202.5

0.405
0.324
0.665
0.725

9
13
13
24

9.72
11.664
23.94
50.02

0.826

8
8
8
8

table
table
table
17.346

7

(c)
deletion-DeJong
deletion-UitdB
DeJong-UitdB
del-DeJ-UitdB

0.571
0.736
0.912

(d)
3rd person
singular present
pt+kt+ft
3rd person
singular pres + past
st+xt

0.22

29

1.172

27

0.759

32

6.385

30

ns
p<0.0005
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Table 8: Token frequency in two corpora and percentage of [t#]-deletion in past
tense and present tense on [st#] and [xt#]. Jong = De Jong 1979,
subcorpus L(ow), number of tokens 60,000. UitdB=Uit den Boogaart
(1975), subcorpus S2 (low classes), number of tokens 55,725. Since the
number of tokens in the two corpora is almost equal, the results are
summarized in the last column.
Present and Past tense forms: [xt] and [st] final clusters

mocht
moest
wist
bracht
krijgt
dacht
zegt
zocht
kocht
legt
ligt
leest
buigt
vliegt
vraagt
weegt
blaast
vriest
jaagt
kiest
wast
vocht
lacht
dreigt
zwijgt
draagt
vecht
zucht
dorst
danst
spuugt
barst

% del

Jong

UitdB

Total

56
42
34
32
30
29
27
24
19
19
18
18
17
16
16
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
9
8
3

10
45
11
0
20
76
127
0
0
14
16
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
160
22
5
3
36
122
1
2
5
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

28
205
32
5
23
112
249
1
2
19
18
0
0
2
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

The correlation between [t#]-deletion and token frequency according to DeJong
is not significant. Apparently, the corpus UitdB is more concordant with our data
base of rural dialect speakers mostly, at least in this respect (see also the minimal
relationship with respect to all 136 items). This was to be expected since the
corpus UitdB has partly been collected in the area under investigation, the corpus
DeJong has not (see note 6 above).
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As a result we conclude that for verbs ending in [st#] or [xt#], token frequency
and amount of [t#]-deletion show a positively increasing relationship.
Strange as this result may seem at first sight, present tense verbs ending in [st#]
or [xt#] have the same structure as the irregular suppletive verbs of which the
consonant preceding [t#] is [s] or [x]. Mo[xt], moe[st], wi[st], da[xt] are the
forms with the highest amount of [t#]-deletion and, at the same time, they have
the highest token frequency.
If we consider the irregular past tenses as such (see table 7c), there is a significant correlation between token frequency and amount of [t#]-deletion for mo[xt],
moe[st], wi[st], bra[xt], da[xt], zo[xt], ko[xt] en vo[xt] at least with respect to the
corpus Uit den Boogaart.
If we take the irregular past tenses together with the 3rd person present verb
forms with stem ending in [s] or [x] as in table 7d, they behave as a group. Since
the correlations between the two bodies of data were high and significant, we
have combined the token frequencies for De Jong and Uit den Boogaart. However, if we combine also the two corpora for 3rd present tense forms whose stems
ends in [p], [t] or [k], the relationship between [t#]-deletion and token frequency
remains not significant as it was: compare table 7d with table 7b. These results
justify the conclusion that with respect to rank on a scale of [t#]-deletion and
rank of token frequency, irregular past tenses and 3rd person singular present on
[xt#] and [st#], but not on [pt#], [kt#], [ft#], form one scale. The behaviour of
dialect speakers with respect to past tense and present tense verb forms on [st#]
and [xt#] is highly remarkable and a strong case for the relevance of the approach
of Man’czak.
Frequency has two aspects, type frequency and token frequency. It can be
shown that the high rate of [t#]-deletion in the past and present tenses in our data
has nothing to do with type frequency. Type frequency of [st#] and [xt#] is not
extremely high or low in present and past tenses as can easily be checked. The
most frequent final clusters occurring in Dutch are in fact [st#] and [kt#], as
appears from diagram 2, in which type frequency in general, as calculated in
Bakker (1971 tables 203-205), is made comparable to the token frequency of our
past and present verb forms.
With respect to type frequency [st#] and [kt#] are singled out as more frequent
types than [xt#], [pt#] and [ft#] are. However, as soon as we consider the token
frequency of the clusters in our present and past verb forms, according to Uit den
Boogaart (1975) and De Jong (1979), we observe a sharp distinction between
[st#] and [xt#] on the one hand and [ft#], [pt#], [kt#] on the other.
Considering the token frequency in all our categories, we have observed that
the only possible link between morphological categories and token frequency
occurs in the combined past and present verb forms on [st#] and [xt#]. Elsewhere, isolated forms may be frequent, such as the participle gemaakt (40) and
the adjective echt (134). This adjective is expressive in nature and rarely shows
deletion, as is the case with superlatives. Apparently, [t#]-deletion in the past and
present tenses is more or less a morphological process. Diachronically, their token
frequency made this past tense an irregular group in Dutch.
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Diagram 2: Left: type frequency of the word-final clusters [xt, st, tt, kt, pt] in
Dutch monosyllables. (Source Bakker 1971). Right: token frequency
(sources De Jong 1979 and Uit den Bogaart 1975) of irregular past
tenses and 3rd person singular tense forms as it occurs in our own
data.
Left: | | | | and | | | represent CV-patterns of type VCC# and V(C)CCC#
respectively. Right: | | | | and | | | concern the corpus Uit den Bogaart
and the corpus De Jong respectively. The high token frequency comes
from the first 6 to 8 verbs in table 8 above.
500

0
xt

st

ft

kt

pt

xt

st

ft

kt

pt

As a consequence of this behavior even the less frequent form bracht tends to
show deletion of [t#]. The present tense verbs also seem to conform nicely,
particularly because several of the relevant forms happen to have a high token
frequency.
The question remains why a significant rank correlation has only been found
for verb forms on [st#] and [xt#]. We cannot argue that verb forms on the whole
may be associated less with their paradigm than nominals and past participles,
since this line of reasoning would apply to other verb forms than those on [st#]
and [xt#] as well. Consequently, we have no explanation to offer.
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6.4. Geographical aspects

Until now we have considered the problem of [t#]-deletion without taking into
account its spatial distribution. In this paragraph we will focus on this aspect.
Map 1 shows the localities of which the dialects have been examined and provides
a legend. Maps 2 through 9 are point symbol maps. They show the geographical
distribution of [t#]-deletion as a percentage of the possible [t#]-deletions per
dialect. The order of these point symbol maps follows the order in diagram 1
above from bottom to top. The map with percent deletion in the regular superlative (map 2) comes first, followed by those showing deletion in the other morphological categories (map 3 nominals, map 4 past participles, map 5 3rd singular present tense, map 6 the 2nd and 3rd singular present tense verbs together,
which were elicited in the paradigmatic condition, map 7 irregular past tense
singular and map 8 deletion in clause-internal word forms). These clause-internal
word forms end in fricative+t, while the following word begins with a consonant.
We also present a map (map 9) with the proportional difference between 2nd and
3rd person singular in the amount of [t#]-deletion in paradigm elicitation condition. The overall pattern is that of a concentration of of [t#]-deletion in the River
area, more specifically in the region called the Betuwe between the rivers Waal,
Rijn and Lek.
We know from Schouten (1982 and 1984) that our [t#]-deletion area extends
to the region between Utrecht and the rivers Rijn and Lek south of the city. De
Vries et al. (1974) mention Leiden as a city in South Holland where [t#] is
frequently deleted. According to Schatz (1983) [t#] is not deleted, or nearly not,
in Amsterdam. It follows from the table in Van Hout (1981: 24) that there is 6%
[t#]-deletion for Nijmegen, while we have found no deletion. Older studies (Van
Veen 1964) described the geographical spread of [t#]-deletion as comprising the
Betuwe, the southern part of the province of Utrecht (not yet included in our
study) and the cities in the province of South Holland. The rural areas in South
Holland do not show [t#]-deletion. The older literature mainly concerns nouns,
so our findings of [t#]-deletion in other morphological categories than nouns do
not contradict the literature.
On the whole, the geographical spread confirms the conclusions we have
reached in the previous paragraphs: in nearly every locality the percentage of
deletion increases in the order of the morphological categories given in diagram 1
above.
The informant for the little town of Kuilenburg refused to give regular superlatives, because they sounded awful to him. The same occurred in Zetten, where
the informant produced the superlative perfectly, but preferred periphrasis in all
cases. It was precisely in this area - with the highest overall percentage of [t#]deletion - that elicitation of regular superlative forms was often rather difficult.
Speakers in the area may be reluctant to use these forms just because the process
of [t#]-deletion is almost obligatory here. However, in Tiel, as well as Herewaarden
and Grave, [t#]-deletion occurs more frequently with regular superlative than in
other nominal categories.
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Past participles - essentially a kind of nominals - behave with respect to tdeletion like the other nominal categories we labelled nominals (see maps 4 and 3
respectively). There is a certain tendency to delete [t#] in nominals in the province of South Holland, which is absent in the case of the past participles. In the
Utrecht and Betuwe areas, there is a tendency to delete [t#] more frequently in
past participles as compared to the other nominals. Exceptions to this tendency
are the localities Buurmalsen, Dodewaard-Wely and Lent.
In present tense verb forms [t#]-deletion occurs considerably more frequently
than in nominals. This tendency occurs across the whole area.
Deletion is more frequent in South Holland in the categories of present tense
and irregular past tense than in nominals and past participles, while in a few
localities it is even more frequent when the elicitation condition is paradigmatic.
Druten, Herewaarden, Ooien and Grave, all in the River area (the Betuwe) but
just outside the real [t#]-deleting area, show a contrary tendency with respect to
the paradigmatic elicitation condition. Within the River area the localities Deil,
Buurmalsen and Lent show less [t#]-deletion in verb forms than in nominals, but
in the paradigmatic elicitation condition [t#]-deletion is more frequent, yielding
the same tendency as the localities in South Holland (cf. maps 5 and 6).
The category of irregular past tense shows the highest percentage of deletion of
all morphological categories. A remarkable exception is the locality of Kamerik.
Ameide and Heikop show more frequent deletion here than with respect to the
3rd person singular present tense, but less frequent deletion than in the paradigm
elicitation condition. The same applies mutatis mutandis also to Scheveningen,
to the second informant for Zoetermeer, to De Lier and to Hellevoetsluis (map
7).
The point symbol map 8 gives an idea of the influence of the following
consonant on [t#]-deletion. The map must be considered very cautiously, because per locality the number of cases is only two. In this condition the central
area for the deletion process is again the East.
The preceding observations confirm and supplement our earlier findings. In
the following we will discuss, separately, three aspects which ask for a more
thorough discussion. In paragraph 6.4.1 the behavior of [t#] as a suffix of 2nd
and 3rd person singular verbal forms. In paragraph 6.4.2 regional differences as
opposed to local differences in terms of linear regression analysis. Finally, in
paragraph 6.4.3 [t#]-deletion will be considered from a more historical perspective.
6.4.1. Second and third person singular verb forms

As we have found in paragraph 6.3.1.4 above, second person singular present
tense verb forms show more [t#]-deletion than third person singular tense verb
forms, but the difference is far from significant. Here we will show that, when we
take into account a dialect difference neglected until now, the difference in
amount of [t#]-deletion between 2nd and 3rd person is significant. In paragraph
6.2.1 we distinguished two orders:
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UNMARKED ORDER: SUBJECT-VERB

INVERTED ORDER: VERB-SUBJECT

hij klop(t)
jij klop(t)

klop(t) hij
klop jij

“he knocks”
“you knock”
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“does he knock?”
“do you knock?”

We hypothesized that morphological alternants within one personal form of the
same tense are more related to each other than 2nd person forms are to 3rd
personal forms of the same tense and that, consequently, the existence of this zero
allomorph favors [t#]-deletion in the 2nd person singular (unmarked subject verb
order). However, in the south-eastern part of the area under consideration, a
different system is used. This brabantic-flemish system uses a resumptive pronoun
after a clitic in inverted position. The first pronoun is the clitic /e/, the second the
full pronoun /gij/:
/kloptegij/ “do you you knock”
/hoordegij/ “do you you hear”,
The [t] and [d] between the verb stem and the resumptive pronoun /e/ are in fact
the suffix [t#] of the 2nd person singular, in spite of the inverted order. Consequently, in this region there is no difference between the two orders of the 2nd
person singular verb forms. On map 9 we have indicated the northern limit of the
region with this /t-e-gij/ system according to Weijnen (1966, general map).
Having introduced the distinction between the two regions we phrase our hypothesis as: in the region with the zero suffix in the inverted verb subject order
there is more [t#]-deletion in the uninverted subject verb order than in the 3rd
person singular forms. Conversely, in the region with the suffix [t#] in the
inverted verb subject order, there will not be a higher rate of [t#]-deletion in the
2nd person singular than in the 3rd person singular. Our hypothesis is tested for
the region with the zero suffix by means of the sign test. The null-hypothesis is:
the median of the differences is 0. That is, there are as many localities with more
[t#]-deletion in the 2nd person singular present as there are localities with more
or the same amount of [t#]-deletion in the 3rd person singular present. The
alternative hypothesis is: the median of the differences is positive. This means
that there are more localities with [t#]-deletion in the 2nd person singular present
than in the 3rd person singular present. We expect that the null-hypothesis
cannot be rejected for the “brabantic-flemish area”, but must be rejected for the
regions outside this area where the suffix in the inverted verb subject order is zero.
The alternative hypothesis predicts the direction of the differences.15
For each locality the scores of [t#]-deletion for the 2nd and 3rd person singular
present were compared.16 For the areas in which the zero suffix occurs in the
15

16

Since the direction of the difference is predicted for the region in which the null-hypothesis
should be rejected, the test is one tailed.
Possible fluctuations due to chance by low raw values per locality may reverse orders, so that
ordered metric strength (cf. Siegel 1956, 76 note 1) may not be reliable. For this reason we
preferred the sign test over the Wilcoxon matched pairs sign test. Under the stronger assump-
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inverted verb subject order, we are justified to reject the null-hypothesis in favor
of the alternative hypothesis (the number of localities in which a difference occurs
N=10, the number of localities in which the difference is reversed x=1; the binomial distribution gives the probability p=0.011 for the null-hypothesis, which
means that p>~alpha=0.01 and p<alpha=0.05. Since p is less than alpha=0.05).
We conclude that in the zero suffix area [t#] is deleted significantly more frequently in the 2nd than in the 3rd person singular present tense.
For the 16 localities in the area where the suffix is present in the inverted verb
subject order, we expect that the null hypothesis cannot be rejected because there
is no zero alternant for the 2nd person suffix. Testing this hypothesis is not
possible, though, because the number of localities N=3 and x=1 and this is well
below the lowest range of the significance tables for observed values of x in the
binomial test (Siegel 1956, table D). We feel that the null-hypothesis cannot be
rejected, but we can only be more certain, if we consider the data in both areas in
terms of localities, as in table 9. The table shows that the differences in proportions are strictly inverted (in parentheses raw frequencies).
Table 9: Proportional differences in two regions between [t#]-deletion in the
2nd person and the 3rd person singular.

region with

[t#]-deletion
in the 2nd person >
in the 3rd person

zero suffix
/t-e-gij/ system

0.25
0.125

Difference

0.125

(9)
(2)

[t#]-deletion
in the 2nd person
in the 3rd person
0.75
0.875

(27)
(14)

N

1.00
1.00

(36)
(16)

-0.125

Proportional (or percentual) differences in 2x2 tables can be seen as a regression
coefficient between two dichotomous variables, in this case regions. Changing
from one region to the other is a unit change in the independent variable. This
unit change causes a 0.125 change in the first column (Reynolds 1977, 20).
Thus, going from the region with zero suffix to the region with the /t-e-gij/
system results in a lower proportion of cases where in the 2nd person singular
more [t#] is deleted than in 3rd person singular. Correspondingly, passing from
the region with /t-e-gij/ system to the region with the zero suffix results in a
negative proportional difference, meaning that in the region with the /t-e-gij/
system there are proportionally more cases in which [t#]-deletion in 2nd person
singular is less frequent than, or equally frequent as, [t#]-deletion in the 3rd
tions for this last test the null-hypothesis must also be rejected: N=10, T=4, E(T)=27.5,
sigmaT=9.81, z=(T-E(T)): sigmaT=-2.395 one sided for this z, p=0.0084 and this is less than
alpha=0.01. Therefore we accept the alternative hypothesis: more [t#]-deletion in the 2nd
person than in the 3rd person.
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person. We may conclude that in the region with the /t-e-gij/ suffix there is less
[t#]-deletion in the 2nd than in the 3rd person singular present forms. Consequently, the zero suffix in the 2nd person singular present tense verb forms
promotes [t#]-deletion in the uninverted subject verb order.
6.4.2. Regional and local factors

Besides the regional difference in [t#]-deletion of the 2nd person singular, there
are other clear regional differences. We want to be sure that the results found for
the whole area remain valid for a more restricted and homogeneous area. This
will be the subject of paragraph 6.4.2.1. In addition, we want to distinguish
regional from local trends in the whole area by means of linear regression analysis
in paragraph 6.4.2.2.
6.4.2.1. AREAS WITH HIGH AND AREAS WITH LOW [T#]-DELETION RATES

Considering localities with a deletion rate of 6% and over, yields a relatively
compact region, situated in the River area, Koudekerk (9%) being the only
exception. The localities are Ingen, Dodewaard-Wely, Heteren, Buurmalsen,
Lent, Deil, Druten, Kuilenburg, Tiel, Zetten, Renkum, Kamerik, Ameide,
Achterberg, Kedichem, Heikop and Noordeloos.
These 17 localities could distort the results, because the other 35 (except one)
show rates below 6%. However, the results we have obtained in the non-geographic part of our study remain valid when we confine ourselves to this area with
a high rate of [t#]-deletion. See the results in table 10 for significance of morphological factors in high rate t-deletion localities and in table 11 significance of
preceding consonant within different morphological contexts in high rate tdeletion localities and lower rate t-deletion localities. Table 10: no effect of suffixsatus nor of disambiguating information elsewhere in the word; high deletion
rates in irregular past, and similarity of participles and nominals. As to preceding
consonant we find a significant effect in high rate deletion localities for [x] versus
[f] in participles and in 2nd and 3rd person present tense in paradigm condition.
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Table 10: Deletion of [t#] in morphological categories in 17 localities with a high
rate of [t#]-deletion
[t#]-deletion
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

N

X2

df

p

2004
1877
2004
2004
451
975

0.83
0.00
12.51
57.32
41.65
2.62

1
1
1
1
1
1

>0.50
>0.95
<0.001 *
<0.001 *
<0.001 *
>0.10

odds ratio
alpha^

4.07 &
4.12 &

(1) as a suffix versus non-suffix;
(2) accompanied by other disambiguating information in the word
(irregular pas tense not included);
(3) idem but irregular past tense included;
(4) in the irregular past tense versus the nominals;
(5) in the irregular past tense versus the participles;
(6) in participles versus nominals;
* = significant; & = not independent (independence = 1).

6.4.2.2. STRICTLY LOCAL CHARACTERISTICS AND OVERALL TREND

In order to separate specific local characteristics more clearly from the general
regional trend, we calculated the linear trend surface, with percentage of [t#]deletion over all categories as the dependent variable (except for regular superlatives, verbs in paradigmatic elicitation condition and forms embedded in clauses).17
The geographic coordinates north-south and west-east according to the basic
map of Grootaers and Kloeke were taken as the independent variables.
Many statisticians consider linear regression, the most restrictive model, as
rather robust when some of its assumptions are violated; and since we are interested here in a separation of regional and local tendencies, and in an indication of
the relative importance of the geographic factor, the choice of the most restrictive
model has much to recommend itself. Non linear surfaces of a higher order will
certainly result in better fittings, but are less restricted. The residuals from the
linear trend, in this case deviations from the fitted plane, are seen as consisting of
17

Linear trend fitting is a regression and correlation analysis. Regression and correlation analysis
are methods which, according to Goebl (1982: 789), have not been used until now in quantitative geographic dialectology.
Linear trend fitting was chosen while higher order quadratic or cubic surfaces generally do not
improve much in the explanation of geographically determined variances and while residuals
from linear surfaces may show more clearly the strictly local phenomena than a higher order
trend surface may do (Haggett 1970: 274). In Goeman (1987a, here in chapter 4) the consequences of departures from linearity for our data are traced, as well as the results of violating the
assumption that the variances remain constant (“homoscedasticity”). In fact the variances do
not remain constant, they tend to increase from West to East. Therefore no significance tests
on the coefficients were carried out.
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Table 11: [t#]-deletion: influence of preceding consonant in different morphological categories
odds ratio
[t#]-deletion

N

X2

df

(1)

651

5.35

2

(2)
(3)

127
231

0.23
6.26

1
2

(4)

324

8.85

4

(5)

591

5.59

2

(6)

902

7.40

4

(7)

64,5

(8)

61,5

(9)

135

(10)

136

p
>0.05,
<0.10
>0.50
>0.02,
<0.05 *
>0.05,
<0.10
>0.05,
<0.10
>0.10,
<0.20

alpha^
s/x 0.61
s/f 0.91
s/x 1.35
s/f 1.49
x/f 2.30 &
s/p 0.49
x/p 0.76
f/p 0.14 !
k/p 0.18 !
s/f 0.70
x/f 0.64
s/p 0.03 !
x/p 0.78
f/p 0.21 !
k/p 0.75
p/x 2.10
f/x 4.80 &
k/x 1.84
p/x 1.30
f/x 2.24 &
k/x 1.60
p/x 0.94
f/x 0.70
k/x 0.47
p/x 2.06
f/x 1.55
k/x 1.03

A. 17 localities with a high rate of [t#]-deletion:
(1) nominals, s versus x versus f;
(2) irregular past, s versus x;
(3) participles, s versus x versus f;
(4) participles, s versus x versus f versus k versus p;
(5) present tense, s versus x versus f;
(6) present tense, s versus x versus f versus k, versus p;
(7) 2nd person present tense paradigm, p versus f versus k versus x;
(8) 3rd person present tense paradigm, p versus f versus k versus x;
B. The other 35 localities:
(9) 2nd person present tense paradigm, rest of localities, p versus f versus k versus x;
(10)3rd person present tense paradigm, rest of localities, p versus f versus k versus x.
* = significant; & = not independent (independence = 1); ! = inversely dependent.
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an error component and of a strictly local component for a certain locality not
explained by the general regional trend. As far as these residuals - which are either
positive or negative - are local components, they must be caused by other variables which are not known or not included in the analysis.
Such variables may be (a) language internal, like the phonological and
morpological categories tested in paragraph 6.3 above and (b) language external,
like aspects of geography which are not taken care of by simple geographic
location: changes in communication patterns and in the environment over time.
Map 10 gives the general trend for the whole region: predicted percentage of
[t#]-deletion in distances of 10 percent. The local component is represented on
map 11. Localities with positive residuals from the regional trend are situated in
the Betuwe in the East, between the rivers Rhine and Waal. The result for the
southern border of the [t#]-deletion area is in keeping with Van Hout (1980),
who has found an equally sharp border along the river Waal. For the region
around Kuilenburg we predict on the basis of the trend surface analysis that the
area extends into the province of Utrecht to the North, which is confirmed by the
findings of Schouten (1982 and 1984).
We will discuss here neither the language internal factors constituting the
positive residuals in the River area, which were already discussed in paragraph
6.4.2.1. nor the positive residuals in the western part of the region, along the
coast, since they are caused by the predicted negative values in that region: these
residuals have no meaning but are an artefact of the method used.
With respect to the language external factor we conclude that the most important geographic dimension is the axis west-east. The high residuals in the Betuwe
area must come from other than geographic factors which are particular for that
region. We shall elaborate on these in a more speculative way in the following
paragraph.18
6.4.3. Language external regional and historical factors

In this paragraph we present some observations about origins of [t#]-deletion in
Dutch, and about its increase and its decrease. The observations we present are of
a speculative nature, since the data we have available are scarce and indirect.
As far as its origins are concerned, [t#]-deletion as a form of consonant cluster
reduction belongs typically to the kind of changes occurring in language or
18

Some statistical details. The regression equation for both geographical axes is: Z=-5.3591.726X+3.845Y, Z being the percent deletion, X the nort-south coordinate, and Y the west-east
coordinate. The multiple correlation coefficient R=0.236, the coefficient of determination R2
=0.056, so only 5.6% of the variance is explained by the geographical coordinates together. If
the west-east dimension is considered separately, the regression equation is: Z=-13.461+3.682Y.
The correlation coefficient rz y =0.476, the coefficient of determination r2 x y =0.227, so 23% of
the variance is explained and 77% of the variance has to be explained by other factors. The rz y is
significantly different from 0: t=3.828, df 50, p<0.01. The correlation coefficient rz x =0.003
and is not significant. The correlation between the two geographic dimensions is low as
expected: rx y =0.2098 and it is not significant either.
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dialect contact situations. We will consider the questions where and when such
dialect or language contact situations occurred in the history of Dutch and
consider the possibility that they have been at the base of [t#]-deletion. In this
connexion [t#]-deletion in Afrikaans is shortly discussed as well.
6.4.3.1. AREAS AND PERIODS OF DIALECT CONTACT

1. The reclaimed area between dunes at the coast and the inland higher grounds
The Dutch speaking countries, from Groningen in the north to France in the
south form one system which is characterized by a division into three parts: seen
from the sea, there first is a landscape of dunes and stream ridges sometimes
forming islands, then comes an in majority reclaimed area with peat bogs, and
then the higher sand ridges of the inland (the river area of the Betuwe, the sands
of Drente, the higher sandsoils of the East of West Flanders and East Flanders).
The reclaimed area has been colonized at different medieval periods: In West
Flanders the reclamation of the wastelands occurred first. Reclamation in Holland began between 1000 and 1100, of Groningen in the north during the 14th
century.
For the north Schmitt (1942) has outlined the relationship between language,
reclamation and colonization. He shows that in the reclaimed area a totally new
dialect, different from those surrounding it in phonic, morphological and lexical
respects, develops by an intense process of dialect contact having as a consequence the disappearance of Frisian in Groningen. According to him, the same
processes of language and dialect contact were operative in Holland, the mid
western parts of the Netherlands (Schmitt 1942: 170). In the western coastal area
the dialect spoken originally was a dialect of the Frisian language. This Frisian
dialect disappeared in the 11th century (see Goeman 1984, and the references
quoted there) under circumstances comparable to those in Groningen, albeit
much earlier than there. It is the period of the first reclamation of peat bogs on a
very large scale in this area. The reclaimed area between the dunes and the higher
grounds is an area of colonization with, in the Middle Ages, multiple dialect
contacts, both with the coastal dunes and the inland higher sands, while these
two latter areas have dialect contacts across the peat bogs. The result of all this is
new dialect formation in the reclaimed area which, at its turn, expands both to
the coastal area and to the inland.
2. The period of city formation especially in Holland
City formation in the Low Countries begins after the period of the first reclamations. Since the time of city formation in the Middle Ages the cities have recruited their population from outside their immediate surroundings. In the beginning they relied heavily on the neighboring countryside, but even then the
relatively great number of cities in a rather small area promoted considerable
contacts between them and Flanders, England, Lower Germany and even
Scandinavia. Dordrecht, a city of the counts of Holland and a centre of commerce of importance, was situated at the crossroads from Utrecht, Gelderland
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and Brabant. In this city the influence of Flanders was particularly strong up to
the late Middle Ages according to recent excavations (results not yet published).
After the revolt against Spain during the 16th century a great number of, mainly
Flemish, refugees came to Holland: for example, in the 17th century the city
population of Leiden consisted of 67% immigrants, 68,5% of whom were Flemish (Briels 1978: 21-22). Other cities show equally high numbers of immigrants.
Here again multiple dialect and language contacts occurred at least in the
cities, resulting in new city dialects.
3. The River area
We know that the River area was inhabited continually from pre-Roman times
(Blok 1975). In the Middle Ages (about the 11th century) there have been
relations between the Western River area around Kuilenburg (see map 1) and
Holland and Utrecht, as appears from field names in the area of Kuilenburg.
Somewhat later, dialect influence from the East: Gelre played a part in the River
area. For medieval times the relationship of the River area with North Brabant
was also very clearly one of dialect contact (see Blok 1975). As an example of
dialect contact between North Brabant and the River area we mention the introduction of the /t-e-gij/ system we discussed earlier, which stems from these times
(see also chapter 9). Traditionally, communication took place by boat, and by
sand roads. In both cases communication ran east west, also with Holland. It is
possible to get a glimpse of the population movements if we look at the distribution of family names based on place names. For the period before and after 1800
we can use this distribution of family names based on place names. For the period
around 1850 and after we have more social historic information about communication patterns.
Family names were fixed with the introduction of civil registration in the
beginning of the 19th century by Napoleon. Family names based on place names
show a remarkable geographic distribution. They are concentrated in and around
the River area. Generally it makes only sense to be called after a placename where
one is coming from, but where one is not living anymore.
Migration over short distances has been substantial inside the western part of
the River area (the Betuwe), according to Keij (1982, 350-367). Of the migrants
coming from the north-western part according to their names, 83.5% went to the
south. Inversely, of the southern migrants 60.5% went to the north. Migrants
coming from the south-eastern part of the neighboring province of South Holland went to the south-western part of the Betuwe in comparable numbers:
61.7% (see map 12). In the Betuwe, these family names based on place of origin
are concentrated in the western part (see map Heeroma and Ebeling 1971, 61
and our map 13).
For the province of Utrecht Buitenhuis (1967, 36-37; 1977, 26-27) has found
that these names of origin are concentrated in the southern part of the province
of Utrecht, 90% of them are migrant names, not from the province itself.
The River area and the province of Brabant provided 30.5% of the migrant
names, Holland 23.8% and the northern parts of the Netherlands 5.4%. In the
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Netherlands, the province of North Brabant is the nuclear area for names of
origin.
Between the provinces Utrecht, Gelderland and North Brabant, the last one
has the highest percentage of migrant names from the province itself: 17.62%. In
effect, the migration took place across very short distances according to two case
studies of migration into the brabantic cities of Tilburg and Eindhoven by name
type (Buitenhuis 1977, 43).
Over long distance, brabantic names of origin reflect east-west migration
(Buitenhuis 1977, 43), while the Gelderlandic names of origin in Utrecht reflect
a migration from south east to north west (Heeroma and Ebeling 1971, 63). For
the whole area of South Holland 23.78% of the names of origin come from the
province itself (Buitenhuis 1983,22).
The overall insight gained from these migration patterns in and around the
River area is the general south easterly to north westerly direction of long distance
migration with an undercurrent of considerable migration across short distances.
The numbers given by Keij (1982) point in the direction of migration on an
intermediate scale from Holland, and from the River area into southern Utrecht.
Long distance migration correlates with a language/dialect contact situation, while
migration on short and intermediate scale favors group consolidation which, in
turn, favors conservative language behavior. The long distance migration possibly
explains the increase in [t#]-deletion in the River area, whereas short and intermediate migration may explain why [t#]-deletion is still common here.
Up into the 1850’s rivers in the River area were not barriers but communication channels.19 In the 19th century there were steam boat services on both sides,
many ferries and innumerable landings. This pattern of communication also
remained after 1850.
Migration and communication by road and river point to a situation where
dialects remained permanently in contact in this region. Also in the agrarian
sector in this area there are indications for this contact situation. Where, up to
1750, migration was a long distance phenomenon, after 1750 laborers in the
Betuwe travelled around, hiring themselves out and living without a fixed dwelling place. In the second half of the past century this system of seasonal migrant
labor came to an end and was replaced by the 19th and early 20th century system
of regular servants with a fixed dwelling place of their own.
Paradoxically enough, the region became more isolated around World War II.
Since the 1930’s bridges were constructed, after the war the land was redivided
and in the 1960’s motorways were constructed throughout the area. These undertakings were partly motivated by the need to open up the region, but at the
same time the old communication patterns and networks were destroyed, while
currently traffic is mainly transitory.
19

The facts about economic and social history were communicated to us by the State Archivist of
Gelderland, Mr G.J. Mentink. We thank him for his kind letter. The interpretations here are,
of course, not his responsibility, but remain ours.
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All circumstances point to a situation where there is contact within the River
area between dialects with a southern Brabantic flavor, dialects from Gelderland,
and from Utrecht, Utrecht being more Hollandic in orientation (although Van
Veen (1964) places it as an intermediary dialect between Holland and Gelderland).
We may conclude that the River area was far from expansive, though not
isolated. The migration patterns point in the direction of intense dialect contacts
between rather different dialects in the period before 1800. Short distance migration patterns were confined to the Betuwe itself during the past two centuries.
These patterns may explain why the high rate of [t#]-deletion is confined to the
region between the rivers. The intense long distance dialect contacts of the earlier
period may explain the height of the rate of [t#]-deletion in the River area.
6.4.3.2. [T#]-DELETION AND DIALECT CONTACT

We hypothesize that the spread of [t#]-deletion started in the Middle Ages as a
consequence of dialect contact in the sense of Schmitt: the same social circumstances were present in Flanders, in Holland and the Betuwe as in the north of
the Netherlands: in the Middle Ages, and anew - at least in the cities - during the
time of city formation. The regions about which [t#]-deletion is reported in the
past are Flanders, Holland, Utrecht and Limburg (see Goeman (1983) for details
and references).
1. Flanders
There are indications for a reduction of [t#]-deletion in Flanders, where in the
Middle Ages [t#]-deletion was a general rule, which is now restricted to verb
suffixes ending in [t#] and in nominal words to roots ending in [t#] before certain
suffixes beginning with [s]. The verb suffixes are deleted only before consonant
(Goeman 1983, Taeldeman 1979). The region ranges from the Belgian coast to
the central parts of East Flanders. But see now here chapter 11 for early Middle
Dutch and the present situation.
2. Holland
There are indications for an increase of [t#]-deletion in the later stages of city
formation in Holland and after 1600 (Van den Berg 1965). This last period is the
same as wherein the massive migration from Flanders took place.20

20

A striking parallel is found in Norwich. There, immigration of Flemish into the city of Norwich (more than 30% of the total population of Norwich) made it the biggest Flemish colony
of all cities in England. This resulted in the acceptation of 3rd singular present ending in -ø
which was added by the Flemish to the existing pool of alternating variation between the older
ending -th that was in the proces of being ousted by northern -s (Trudgill 1996, 1998). See also
chapter 7, sections 7.3.1 and 7.4.4; chapter 8.12 for contact and competition between suffix
alternants. The Early Middle Dutch 3rd singular ø-system and the present Flemish situation
are elaborated upon in chapter 11.
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Besides that, Stoops (1980) presents evidence that already earlier, in the 16th
century, in Haarlem [t#]-deletion was probably normal among the higher social
classes. Snyman (1979), taking also into account the results of Raidt (1974), says
that in the 17th century [t#]-deletion was rather general in the received pronunciation of Holland, including Haarlem and Amsterdam, as well as in the language
spoken in the Dutch East Indies. Raidt (1974) concludes that in the 18th century
[t#]-deletion in the northern part of South Holland is disappearing from the
language of the upper classes. This process must have been completed in the
upper classes of Amsterdam at the end of the 18th century. At this time [t#]deletion is still present in the language of the lower classes. In the southern part of
the province of South Holland, [t#]-deletion remains present in educated speech,
for example, in Rotterdam. Unfortunately, these studies mainly consider the
positive cases of [t#]-deletion and only in a few instances and for some words the
cases where [t#] remained. In this way, it is impossible to gain insight in the
relative importance of the phenomenon and its relative spread across phonological and morphological categories in time and space.21
3. Groningen
There are also attestations of [t#]-deletion in Groningen at the border of the peatbog area and the higher sands in Drente.
4. The Betuwe
We assume that in the Western Betuwe [t#]-deletion started in the period of
frequent dialect contacts long before 1800. During the 19th century it spreaded
to the east during the period of agricultural migration in this area. Since the
Betuwe is rather isolated now, it does not follow the recent trend of restauring
[t#] again. This trend is, however, observable in the south of the province of
Utrecht (see Schouten 1984).
The overall impression for the Netherlands we retain, is that probably [t#]deletion in the past two centuries has disappeared from what was then considered
Standard Dutch pronunciation and has been retained in socially as well as geographically determined dialects.
6.4.3.3. SOUTH AFRICA

Our hypothesis that [t#]-deletion is a process of which the frequency is caused by
language and dialect contact situations is corroborated by the development in the
language of the Cape Colony. In Afrikaans, there is a remarkable increase in [t#]deletion in the 18th and 19th centuries, according to the well documented and
detailed study of Conradie (1981, 1982). On the Cape speakers of Dutch, Low
German, Flemish and other languages came into contact. And this created the
21

For an approach in which both positive and negative evidence is taken into account see Dees et
al. 1980.
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circumstances necessary for the rapid increase in frequency of [t#]-deletion there.
Kloeke (1950) defends the claim that Afrikaans has been influenced especially by
rural dialects of the eastern part of South Holland. However, as far as [t#]deletion is concerned, it seems more plausible to suggest the influence of the
cities this area. Yet, we we believe there is even a better suggestion. Just east of
South Holland the real [t#]-deletiion area begins in Kuilenburg.
Kloeke argues that the language of Jan van Riebeek, first governor of the Cape
Colony, and his friends may have had a strong influence on Afrikaans. Jan van
Riebeek was born and lived in Kuilenburg as a child and several of his relatives
and friends lived there even longer before they went to the Cape, as Kloeke
mentions. The chancery at the Cape was managed by two of Jan van Riebeek’s
relatives from Kuilenburg. Going a step further than Kloeke, we wonder why he
did not examine the possibility that Kuilenburg has played a part in the formation of Afrikaans on this score. This is a supplementary reason why it would be
interesting to examine [t#]-deletion in Kuilenburg and in the rest of the area
from a historical point of view.
6.5. Conclusion

In the preceding paragraphs we have described [t#]-deletion in obstruent consonant groups in a number of Dutch dialects. We have attempted to provide a
framework in which at least some of the behavior of [t#] can be accounted for.
Quite a number of questions have not been answered. For instance, what is the
interrelation between the different factors which account for [t#]-deletion or
[t#]-retention?
And what explains the differences in [t#]-deletion found between the morphological categories? We do not know of any framework in terms of which such
questions can be satisfactorily answered. It is the general purpose of this study to
contribute to the understanding of the process of sound deletion, specifically that
of final consonants in word-final consonant clusters. Three aspects of this general
purpose will be briefly discussed.
6.5.1. Factors favoring or disfavoring [t#]-deletion

From a geographical point of view [t#]-deletion appears as a rather coherent,
highly predictable process in Dutch dialects. Yet, as many as five causal factors
were found to be operative to account for the process. They are summarised in
table 12.
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Table 12: Factors accounting for [t#]-deletion in Dutch
[t#]-deletion
favored

section

1. Expressivity

-

3.1

applies to superlatives and words
like /echt/ (“really”) and /biecht/
(ecclesiastical sphere)

2. Overall function of
t as flexion marker

-

3.1

applies to 2nd and 3rd person
markers

3. Token frequency
(whole range from
high to low)

+

3.4

only [xt#] and [st#]
in past tense and present tense

4. Phonic prominence
(acoustic dissimilarity)

-

3.2

absent with:
a. [Ct#C]
b. dentals in
superlatives compared
to other nominals
c. [-son][st#] in
superlatives
d. [Ct#V]

5. Articulatory
complexity

+

3.2

a. [st#] versus [-dent] [t#]
b. [-son][st#] in
superlatives
c. [Ct#C]

Factor

restrictions

The interrelations between these five factors result in a geographical distribution
which is highly coherent. What is the mechanism which explains this coherence?
It may be attempted to reduce these five factors to three: complexity, token
frequency and expressivity or contrastivity. [t#]-deletion is favored by token
frequency and complexity, either conceptually or articulatorily; [t#]-deletion is
disfavored by expressivity or contrastivity. Further reduction of factors is not
possible. And it leaves us with the problem of the interrelations between them as
before.
6.5.2. [t#]-deletion as opposed to other potential consonant deletions

Although several factors have been discovered which favor or disfavor [t#]-deletion, we have not raised the question why, among all possible final consonants, it
is [t#] that is deleted. We cannot attribute the tendency of [t#] to delete to its
special position in the syllable, position which it shares with [s#], referring to, for
instance, theories of the syllable as found in Fujimura and Lovins (1978) or in
Halle and Vergnaud (1980). The weakening theory of Lass does not function
either in Dutch. Lass (1984, 334-335) posits a process in two stages as a sort of
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weakening of complex articulations, first de-oralization and then de-laryngalization:
[t#] > [?t#] > [?#] > 0. In this view, [t#] in [?t#] may be unreleased. Since
unreleased [t#] is very exceptional in our pre-pausal data, we cannot refer to the
process proposed by Lass (but see chapter 11 for realizations in sentence context).
6.5.3. The stability of [t#]-deletion

The language external factors point to dialectal differences, with a clear geographic distribution. The regions with a surplus of t-deletion (as indicated by the
pattern of residuals) where regions with intense dialect contact. Although the
historical records are defective on this point, there are indications that the process
is on its way back. This is not contradicted by the conservative and passive
character of the Betuwe area which we found on the basis of demographic considerations. For the future we may expect that, if something of [t#]-deletion will
remain definitely in the language, it will concern the items of the present verb
tense and the past verb tense with a high token frequency.
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Legend point symbol maps and codes of localities
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Map 1: Location and codes of localities according to Grootaers-Kloeke

Map 2: Percent deletion in superlatives
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Map 3: Percent deletion in nouns, adjectives and numerals

Map 4: Percent deletion in past participles
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Map 5: Percent deletion in 3rd person singular present tense

Map 6: Percent deletion in paradigm forms, 2nd and 3rd person singular present
tense
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Map 7: Percent deletion in irregular past tense

Map 8: Percent deletion wordforms in clauses: fricatives + t before ##consonant
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Map 9: Difference in proportions (2nd person deletion minus 3rd person
deletion)

northern limit of -de, -te area (t suffix followed by clitic)
Map 10: Linear surface
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Map 11: Residuals from linear surface
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1234567
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Negative residuals

Map 12: Family names based on place names: names coming from the province
itself
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Map 13: Family names based on place names: percent migration from → to

7

De Presensvervoeging in de dialecten
van Nederland
Ja-nee versus gradueel

Summary
This article is a survey of the distribution of present indicative affixes within and
across Dutch dialects. The synchronic data are retrieved from a large database of
phonetic transcriptions and were acquired in recent fieldwork.
It is argued that a quantitative and probabilistic model of linguistic structure,
as reflected in dialect behaviour, is crucially more informative than a qualitative
and deterministic one. Therefore, also in morphology, suffixes have to be considered as linguistic variables.
This point of view is applied synchronically and diachronically to the variation
within dialects and to the geographical distribution of the variants.
It is shown that some forms that were subject to now extinct phonological
reduction rules nevertheless exhibit clear traces of the original suffix.
Although uniform plural systems (Einheitsplural) do exist, the uniform singular systems, prematurely taken for granted due to disregard of variation, don’t.
It is shown also that competing suffixes may have relatively stable patterns of
variation across centuries, variation that does not lead to language change.
7.0. Inleiding*

Nog niet zolang geleden was het wereldbeeld in de dialectologie sterk door twee
vooronderstellingen bepaald: gegevens zijn kwalitatief van aard en ze krijgen pas
betekenis in een deterministisch kader.
1) Als gegevens kwalitatief van aard zijn houdt dat in, dat een bepaald verschijnsel
voorkomt of niet: de binaire alles- of niets-benadering. Men gaat uit van
categoriale verschillen.
*

Voor publicatie in dit boek moesten de kaarten opnieuw getekend worden. Inmiddels is de
programmatuur veranderd en daardoor zijn de kaarten op onderdelen anders. In de meeste
gevallen heeft dat geleid tot meer generalisatie. Enkel in de gevallen dat de maximale frequenties lager dan of gelijk aan 21% waren is de klassenindeling in 7 frequentieklassen gespreid van
0-21. Daar is dus meer detail te zien dan in de oorspronkelijke publicatie. Ook de kaarten voor
hoofdstuk 8 moesten hertekend worden.
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Dialectologen trokken isoglossen tussen gebieden met [+A] en die met [-A]. Ze
deden dat netjes zoals bijvoorbeeld in de Deutsche Sprachatlas of minder netjes
zoals Van Ginneken. In het eerste geval werden de afwijkingen binnen de
hoofcategorie aangegeven, in het tweede geval werd eenvoudigweg een lijn om de
uitbreidingspunten getrokken, onder verwaarlozing van tegenstrijdige gegevens.
Goossens (1974, 22) heeft een gelijksoortige praktijk in historisch dialectonderzoek
aan de kaak gesteld. Tegenover een kwalitatieve benadering staat een kwantitatieve benadering, die wel oog heeft voor de variatieaspecten van taalgedrag.
2) De onderzoekspraktijk was sterk deterministisch. Dit wil zeggen dat het model
of de theorie, waar men van uitging, de pretentie had de werkelijkheid exact
weer te geven, en dat houdt in dat toevallige, onsystematische variabiliteit door
verstorende factoren onmogelijk is. Zo’n uitgangspunt is in principe legitiem;
men werkt dan met een idealisering, een benadering van de werkelijkheid.
Het systeemdenken in de taalkunde is typisch deterministisch met zijn expliciet
beleden voorkeur voor idealisering. Maar in theorie en praktijk, kan zo’n
idealisering heel lastig zijn of tot onhandelbaarheid leiden. Want wanneer er zich
toch afwijkingen voordoen, dan kunnen er verbitterde controverses ontstaan over
de betrouwbaarheid van informanten die leiden tot een totaal verwerpen van
iemands onderzoeksresultaten. Immers, ieder afwijkend antwoord betekent in
principe het verwerpen van het gebruikte model of de theorie in zijn geheel.
Daarentegen gaan probabilistische benaderingen er van uit dat men weliswaar
moet proberen om die onsystematische, storende, variabiliteit te beperken voorzover men daar invloed op heeft, maar dat er altijd zo’n storings-foutenbron
aanwezig is; bijvoorbeeld door de verkeerde keuze van een informant, fouten in
de transcripties e.d.
Het verschil tussen de twee benaderingen is eigenlijk of de onsystematische
verstoringen wel of niet in het model verdisconteerd worden. In dit artikel wordt
verder uitgegaan van een probabilistisch model m.b.t. de gegevens (zie § 7.0.1.2.).1
De kwalitatieve en de deterministische aanpak doen zich in de taalkunde graag
als Siamese tweeling voor. In het structuralisme wordt binair/categoriaal meestal

1

Pauwels (1936) heeft een probabilistische aanpak avant la lettre. Hoewel het artikel door
Schrijnen is uitgelokt, moet het gezien worden tegen de achtergrond van de felle polemiek
tussen Van Ginneken en Grootaers over de betrouwbaarheid van beider materiaal. Schrijnen
(1935, 153-154) gaat uit van een typisch geïdealiseerd, deterministisch model want “Het gaat
toch hoofdzakelijk om de algemeene, dominerende benaming”. Hij kan dan ook in zijn eigen
gegevens een scherpe, categoriale geografische verdeling constateren i.t.t. Pauwels. Pauwels stelt
op basis van extra veldwerk reëel bestaande grote variatie vast, en wil daar ook volop rekening
mee houden en erkent dat er hier en daar sprake kan zijn van kleine fouten. Een deterministisch
standpunt heeft Schrijnen ook m.b.t. de betrouwbaarheidsvraag: van zijn enquête SchrijnenVan Ginneken-Verbeeten acht hij het “materiaal absoluut betrouwbaar” (154). Zo brengt ook
Goemans (1943) op grond van een idealiserend uitgangspunt de betrouwbaarheidsvraag in het
geweer tegen het materiaal Willems en de RND. Met alle zorg voor de betrouwbaarheid van het
materiaal, vertonen zowel Schrijnen als Goemans hier toch een geweldige methodologische
vooringenomenheid.
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gelijkgesteld met systeem.2 Alle logische mogelijkheden zijn te vinden in de volgende kruisclassificatie van kwalitatief(categoriaal) - kwantitatief met deterministisch - probabilistisch (tabel 1).
Tabel 1: Model-eigenschappen

deterministisch
probabilistisch

kwalitatief

kwantitatief

A
C

B
D

Veel structuralisten bevinden zich in het A-kwadrant. Onze invalshoek in dit
artikel is de combinatie uit het D-kwadrant.
Goossens (1986, 257) heeft er op gewezen dat de karteringstechniek waarin de
isoglosse de begrenzer bij uitstek is, de categoriale kijk op de werkelijkheid versterkt heeft tot het idée reçue dat er scherpe, categoriale opdelingen zijn. In die
optiek zijn menggebieden dan mengsels van op zichzelf scherp afgegrensde categorieën. Goossens pleit voor een niet-kwalitatieve dialectologie, die doordat ze
kwantitatief is, beter rekenschap kan geven van variabiliteit, maar hij beperkt die
-als strategie- tot de studie van menggebieden (Goossens 1980).
Ik pleit ervoor dat zo’n kwantitatieve aanpak juist niet beperkt blijft tot menggebieden, omdat 1) de categoriale gevallen slechts de uiteinden van de verglijdende schaal vormen tussen [0 -1], en waarom zouden ze à priori in die schaal een
speciale status moeten hebben, en omdat 2) er op de categoriale gevallen uitzonderingen kunnen bestaan of hebben bestaan.
Een mooi voorbeeld van de problemen die zo kunnen ontstaan, is het volgende
onderwerp uit de historische dialectologie waaraan op principieel verkeerde wijze
gevolgtrekkingen zijn vastgeknoopt -die bovendien raakpunten hebben met ons
onderwerp: de vervoeging van het presens.
Slicher van Bath (1949) heeft een eerste beschrijving gegeven van de taal van
de oudste Overijsselse oorkonden, nadat hij bekeken heeft welke oorkonden voor
dat doel geschikt zijn. Maar het gekozen gezichtspunt is voor zo’n eerste behandeling wat te schematisch en het heeft naderhand ook tot misverstanden geleid.
Hij maakt een opdeling van dialectverschijnselen in Utrechtse en Münsterse.
Natuurlijk is zo’n contrastief uitgangspunt heel legitiem. Daar valt niets op aan te
merken. Maar de conclusies krijgen gemakkelijk een veel zwaarder gewicht dan
eigenlijk gewaarborgd is. Men had al vaker vastgesteld dat deze oorkonden een
sterk westelijk karakter vertoonden en dus zeker niet in overeenstemming zouden
zijn met de spreektaal. Er zou sprake zijn van een bovengewestelijke schrijftaal.
Slicher van Baths onderzoek legt, zelfs binnen het gekozen contrastieve kader,
heel mooi de verregaande regionale verscheidenheid bloot, want er is hier sprake
2

Deze onderscheidingen werden in hun samenhang voor het eerst duidelijk uitgewerkt in het
klassieke boek van Torgerson (1958)
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van een graduele overgangen tussen de twee polen. Slicher van Bath is niet verder
gegaan dan deze conclusie. Latere onderzoekers: o.a. Heeroma en Leloux (Zie
Niebaum 1986) hernoemden die tegenstelling westelijk-Westfaals en concludeerden uit Slicher van Baths resultaten dat deze overgangssituatie nu precies het
karakter van de Overijsselse schrijftaal uitmaakte. Heeroma met name heeft uit
de discrepantie tussen schrijftaal en verondersteld gesproken dialect een ondersteuning voor de Westfaalse expansie van bijvoorbeeld ook de eenheidspluralis op
-t geconstrueerd omdat die eenheidspluralis op -t pas in latere tijd in de schrijftaal
toeneemt, terwijl die vanaf het begin op -en geschreven werd.3
We weten natuurlijk niet hoe die verhouding spreektaal-schrijftaal was: maar
de Overijsselse middeleeuwse schrijftaal vertoont blijkens Slicher van Bath een
sterke regionale differentiatie. Mijns inziens moeten we hier dus een even duidelijke conclusie trekken als waartoe Dees (1985) kwam voor de oudfranse oorkondenschrijftaal: net zoals het Oudfrans slechts bestaat in zijn regionale variatie en
net zoals een groeiende schrijftaal, een koinè, functionerend boven de spreektaal,
in het Oudfrans niet bestaat; zo bestaat ook de middeleeuwse geschreven taal in
het Oosten van de begintijd slechts in zijn regionale differentiatie.
Slicher van Baths standpunt is nog maar de helft van het verhaal, want door
het gekozen uitgangspunt kan men per definitie niets zeggen over het eigen
karakter van de schrijftaalvariatie: alle kenmerken die niet of Münsters of Utrechts
zijn spelen in het gekozen model niet mee, en a fortiori ook niet die kenmerken
die in Utrecht of Münster zelf variabel zijn. Zo’n uitgangspunt drijft de verschillen
tussen z.g. “kerngebieden” op, en polariseert de verhoudingen in het “menggebied”.
Een goed beeld van de variabiliteit op de as Utrecht-Münster kan men pas
krijgen wanneer het totale spectrum van een dialectverschijnsel in ogenschouw
wordt genomen.4
Soortgelijke gevallen doen zich voor bij modern dialectonderzoek. Men trekt
een isoglosse, idealiseert naar de grootste uitbreiding van een taalverschijnsel,
onder verwaarlozing van variatie en concurrerende vormen, besluit uit de vorm
van een gebied tot een bepaalde taalontwikkeling, citeert in het gunstigste geval
nog historisch materiaal dat de nadruk legt op wat de onderzoeker nodig vond te
signaleren of men kan, deterministisch als men is, conflicterend materiaal slechts
als niet-relevante storing zien -als de varianten al opgemerkt worden door de
toespitsing van het blikveld.
3

4

Niebaum (1986) gaat methodologisch wel zuiver te werk in contrastief opzicht, want hij wil
zich zich tot het contrastieve aspect van Utrecht versus Münster beperken en haalt daarom de
niet-exclusieve kenmerken eruit. Hij komt dan, voorspelbaar, tot een hoger aantal niet-westelijke kenmerken.
Dit uitgangspunt is ook ingenomen door Dees m.b.t. het Oudfrans en heeft tot de conclusie
geleid dat zoiets als het Francien een fantoom is. Zo zal ook het “oosters”, de uniforme
geschreven taal in het oosten, een fantoom zijn. De veelgenoemde koinè-kandidaat in dit
verband is de “Hanzetaal”, maar zeker voor Slicher van Baths periode 1300-1350 is er nog geen
sprake van Hanze-invloed, als die al kan bestaan, dan doet die zich pas na 1375 gelden (Slicher
van Bath 1949, 188).
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In dat geval ligt het voor de hand dat zich een essentieel deel van de werkelijke
verhoudingen voorgoed aan het gezicht onttrekt. Dat is bijvoorbeeld wat er
gebeurt op basis van Heeroma’s kaarten van de eenheidspluralis 123plur op -t
i.p.v. het systeem 1plur -e(n) / 2plur -t / 3plur -e(n) (bijv. Heeroma 1957) en het
commentaar van Hol (1955) op haar Taalatlaskaarten (6.3 en 7.3) betreffende
hetzelfde verschijnsel. Heeroma verwaarloost doelbewust dubbelvormen, Hol
trekt een uiterste begrenzing. Heeroma wil Westfaalse expansie van -t aantonen,
Hol wil daarentegen de relatieve oudheid en originaliteit van het verschijnsel
aantonen waarbij ze ook archiefmateriaal aanvoert. De variabiliteit in haar Taalatlasgegevens is dan ook geen voorwerp van expliciete behandeling en wordt in
het historische materiaal weliswaar niet verzwegen, maar niet gewaardeerd. En bij
Heeroma is die variabiliteit door de voorafgegeven categorisering non-existent.
Natuurlijk is een kwalitatieve aanpak, onder welk gezichtspunt dan ook, te
rechtvaardigen. Maar een aanpak gebaseerd op variatie geeft een geheel ander
perspectief: niet alleen is het gedetailleerder, maar het behoudt ook meer informatie.5 En daarom is dat uitgangspunt te verkiezen boven andere.
7.0.1. Opmerking bij de kaarten
7.0.1.1. DE GEGEVENS

Hierna worden kaarten besproken betreffende de suffixen van de presensvervoeging
in nederlandse dialecten. Ze zijn gebaseerd op gegevens uit het project “Fonologie
en Morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van veldwerk”.6 Gebruikt
werden de paradigmatische vormen van, in principe, twee zwakke en twee sterke
werkwoorden, telkens een waarbij de stam eindigt op stemhebbende fricatief en
een waarbij de stam eindigt op stemloze occlusief: leven (zwak), kloppen (zwak),
krijgen/zwijgen7 (sterk), breken (sterk). De vormen van zijn, hebben en doen
worden elders afzonderlijk behandeld. Ze wijken sterk af van het “normale”
vervoegingspatroon.
5

6

7

Bovendien kan men een kwantitatieve schaal wel transformeren tot een kwalitatieve onder
verlies van informatie, maar men kan een kwalitatieve verdeling niet zonder meer in omgekeerde richting omvormen: men krijgt dan een kwantitatieve schaal met gelijkblijvende informatie.
Voor een beschrijving van de achtergronden van dat project zie Goeman (1984, 8-9). Daar is
ook een gelemmatiseerde index op de gebruikte vragenlijst te vinden met de overeenstemming
van de enquêtes van het Aardrijkskundig Genootschap 1879 en 1895, de, eveneens schriftelijke
afgevraagde, Nederlandse Wenker-enquête van 1934 en de, mondeling afgevraagde, enquête
van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1980). De database bestaat momenteel uit
351 dialectenquêtes in Nederland. Een parallel project met 52 opnames is uitgevoerd door D.
Veenstra aan de Fryske Akademy te Leeuwarden. De opnames in België vinden sinds 1989
plaats in Gent door V. De Tiers en in Leuven door R. Belemans.
In de loop van het project werd besloten om voortaan krijgen als paradigma af te vragen. Dat
betekent dat er dus ook voor de 3e persoon enkelvoud van zwijgen/krijgen meer data zijn dan
voor de vormen van de andere werkwoorden. Aangezien de kaarten op percentages gebaseerd
zijn is dat voor de onderlinge vergelijkbaarheid geen probleem.
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7.0.1.2. DE KARTERING

De kaarten geven de verspreiding per persoon, en per suffix in de vorm van een
gradatie die correspondeert met percentages van gebruik per plaats, per suffix en
over 4 (of 5) werkwoorden. De frequenties zijn ingedeeld in klassen die oplopen
met 13%. De lijnen zijn getrokken door te interpoleren tussen plaatsen waarvoor
gegevens voorhanden waren. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat opgaven, die door dezelfde opgaven in de nabije buurt gesteund worden, een zwaarder
gewicht toekomt dan opgaven die zich geïsoleerd voordoen, en die wellicht aan
fouten te wijten zijn.8 Dit betekent dat foutenbronnen voor een groot deel uitgefilterd zijn en het model is dus probabilistisch in de zin als hierboven vermeld.
Het betekent ook dat er door de interpolatieprocedure in zekere zin “voorspeld”
wordt, wat in welke mate voorkomt in die plaatsen waarvoor geen gegevens zijn.
In strikte zin is er dus sprake van een “Ortsgetreue Darstellung” met een extra.
De kaarten geven een schatting van de “echte percentages” voor de enquêteplaatsen en voor de overige plaatsen.
7.0.1.3. FRIESLAND

De schattingen voor Friesland beantwoorden niet aan de realiteit: in het Friese
taalgebied is maar een enquête-plaats opgenomen: Formerum op Terschelling.
Toch is er doelbewust voor gekozen om hier niet net zo te werk te gaan als bij
België en Duitsland, waar de kaart gewoon “wit” gelaten is. Op deze manier
krijgen we tegelijkertijd een indruk van de prestaties van het programma onder
extreem ongunstige dataspreiding. In de rest van dit artikel kan de geografische
spreiding in Friesland dan ook geen enkele rol spelen.
7.0.1.4. IJSELMEERPOLDERS

Voor de IJselmeerpolders Noord-Oostpolder en Flevoland geldt hetzelfde als
voor Friesland. Het enige meetpunt is Urk.
7.0.2. De ratio van procentuele verspreidingskaarten per persoon en per suffix
7.0.2.1. Het is natuurlijk vreemd voor degenen die linguïstiek zien als de studie

van het taalsysteem, maar drie eerdere studies9 over de vervoeging van het presens
8

9

Het mathematische model, de programmatuur, de grondkaart en de coordinaten en de productie
van de kaarten zijn van E. Wattel; zie Wattel (1990).
Van den Berg (1949), Panzer (1972) en Sayre (1972). Van den Berg geeft 2 kaarten: een van de
suffixvormen in het enkelvoud, en een van het meervoud. Zijn gegevens komen uit de
fonologische vragenlijst (1941) van de Phonologische werkgemeenschap, en hij vult ze aan met
gegevens uit de dialectgrammatica’s. Sayre geeft één kaart van de suffixmorfemen, één van de
structurele verhoudingen in termen van welke grammaticale functies door morfologisch materiaal formeel onderscheiden worden, vervolgens twee kaarten waarbij hetzelfde voor enkelvoud
en meervoud afzonderlijk weergegeven wordt, idem voor de beleefdheidsvorm, en tenslotte een
kaart van het aantal suffixen in ieder dialectsysteem. Hij maakt gebruik van de paradigma-
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zijn juist onbevredigend doordat ze zo sterk systeem-gericht zijn. Ze vallen dus
alle drie onder het label “deterministisch-kwalitatief”. Panzer (1972, 147 en 149)
gaat uit van “invariante systemen”; Sayre (1972, 20) is niet geïnteresseerd in de
fonetische realisatie van de morfemen, maar in de systemen die bestaan uit een
bepaalde verdeling van morfologische opposities. Van den Berg (1949, 12) concludeert dat de dialecten in noordelijk Nederland in het presens geen persoonsvormen meer kennen, maar slechts resten daarvan, en dat er in Zuid-HollandUtrecht enkel nog een numerusoppositie fungeert.
7.0.2.2. Variabiliteit is in deze sterk systeemgerichte benadering moeilijk in te

passen. Sayre’s opvatting op dit gebied is verstopt in voetnoot 11: hij gaat er van
uit dat geen enkel dialectsysteem meer dan een suffix voor dezelfde vorm heeft,
omdat ieder afzonderlijk allomorf geografisch voorspelbaar is. Hij stelt bijvoorbeeld dat de 2sing suffixen -st, -s, -s@ in een en hetzelfde dialect niet naast elkaar
voorkomen. Dat is onjuist: Klatter (1933-34, 79) en Reker (1984, 22; 1986,
107) hebben erop gewezen dat alle drie de vormen wel degelijk in hetzelfde
dialect voorkomen. Zo’n standpunt leidt er bovendien toe dat Sayre bepaalde
regio’s wel als overgangsgebieden moet aanmerken die niet nader geanalyseerd
worden.
Een vergelijkbaar standpunt wordt ook ingenomen door Van den Berg (1949,
7). Hij vindt het een kenmerk van Zuid-Holland dat 123sing ofwel altijd met -t
ofwel altijd zonder -t is, waarbij hij erkent dat er van een bepaalde geografische
verdeling niet gesproken kan worden; de provincie Utrecht lijkt altijd -t te hebben. Dit lijkt bevestigd te worden door Opprel (1896) en Lafeber (1967). Echter
de variabilteit in 1sing functioneert toch anders dan in 23sing (vgl. Goeman
1983, 187).
Panzer (in zijn noot 12) noemt de variabiliteit wel, maar gaat er van uit dat alle
vormen afleidbaar zijn uit basisvormen door middel van morfofonologische regels zoals @st → s voor 2sing. Deze mogelijkheid wordt door Sayre ontkend,
omdat de keuze van een uitgang met -s fonologisch niet voorspelbaar is.
Om deze twee redenen, de aanwezigheid van variabiliteit en de vertekening als
men uitgaat van “systeemdwang”, is het noodzakelijk de toestand per persoonsvorm en per suffix afzonderlijk te bezien.
Een hernieuwde studie is ook al op zijn plaats omdat we met deze databasis het
voordeel hebben van een betrekkelijk homogene tijdsdoorsnede. Ons materiaal is
uniform, zeer gedetailleerd getranscribeerd, en bestrijkt de periode van 19791990. Van den Berg had zijn kaarten aangevuld met materiaal uit dialectmonografieën, terwijl Sayre weer niet onafhankelijk is van Van den Berg. Sayre’s

vormen uit de RND (zie overigens noot 11). Panzer (1972, 147-149) baseert zich uitsluitend op
dialectmonografieën en geeft in tabelvorm dezelfde soort informatie als Sayre.

216

HOOFDSTUK 7

is notoir moeilijk interpreteerbaar10 en in heel wat gevallen gaven
de informanten niet alle gevraagde vormen.
In dit artikel zal duidelijk worden dat er in sommige gevallen sprake is van
taalverandering in de vorm van suffixvervanging of verdwijning. Maar er bestaat
ook een opmerkelijke tolerantie met betrekking tot variatie zonder dat er sprake
is van taalverandering. De variabele situatie blijft dan betrekkelijk stabiel.
RND-materiaal

SPREIDING VAN DE VORMEN PER PERSOON
7.1. 1e persoon enkelvoud
7.1.1. Suffix -@: kaart 1; ik leve, etc.
Sterk variabel is het suffix aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen. Hier stemt het beeld
eerder met Van den Berg dan met Sayre overeen. In tegenstelling tot Van den
Berg heeft Sayre een klein gebied op Walcheren zonder suffix. In het noordoosten van het land is er een duidelijk kerngebied met -@. In Drente en op de
Veluwe stemt de grens overeen met de kaart van het ontbreken van -@-apocope
Weijnen (1966). In oostelijk Twente wordt -@ geapocopeerd. Volgens Bezoen
(1938, 82 en 86) kwam de vorm met -@ in die tijd, zowel in de stad Enschede als
op het platteland, nog enkel bij oude mensen voor bij sterke werkwoorden, en
zelden bij zwakke werkwoorden. Ook voor Tilligte wordt door Baader en Ribbert
(1938, 4) uitgegaan van suffixloosheid in 1sing. De apocope moet in dit gebied
net als in Enschede nog jong zijn: stammen op fricatief zijn meestal nog stemhebbend: ik geleuwe/geleuw/geleuv. Deze -@-loze vormen vinden hun voortzetting
in een klein aangrenzend gebied in Westfalen (Veith, Putschke en Hummel
1983, kaart 25). Deze stemhebbendheid werd voor nominale vormen ook door
Goossens (1987, 152 en 1977a, 8-9) gesignaleerd. Dit Twentse gebied is evenwel
bij Sayre en Van den Berg niet terug te vinden. Van den Berg geeft wel suffixloze
vormen voor de streek oostelijk van Zutphen.11 Onze kaart laat daar een duidelijke insnijding zien. Ze zijn in beperkte mate ook in het RND-materiaal te vinden
in hetzelfde gebied als bij Van den Berg, maar ook rondom Winterswijk (RND
113 ik bak).
Deze hele zuidrand is een overgangsgebied wat -@ apocope betreft (Schaars
1980, kaart 5) en anderzijds komen er ook -@ vormen voor in de Liemers: Hoog
Keppel.12
Op grond van het gedrag bij assimilatie, van het ontbreken van final devoicing
bij -ng, en van het optreden van “intervocalische -j-” postuleren De Vriendt en

10

11

12

Het paradigma van bakken is compleet, dat van binden en bieden niet. De laatste twee werkwoorden leveren juist de interpretatieproblemen vanwege versmelting van suffixen met de
slotconsonant van de stam.
Sayre baseert zich voor Utrecht, zuidelijk Drente, Overijssel, Veluwe en Achterhoek op Van
den Berg, omdat deze delen van de RND toen nog niet of maar net verschenen waren.
Schaars vermeldt uit de RND nog andere -e loze vormen bij werkwoorden: rond Zutphen,
Bronkhorst, Doetinchem, IJzenvoorde, Dinxperlo en Sinderen.
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Goyvaerts (1989) een abstract suffix -@ voor 1sing voor een Brabants dialect als
het Brussels. De Schutter en Taeldeman (1986, 107-108) signaleerden deze situatie al eerder en zochten de oorzaak in een geografische diffuusheid van final
devoicing voor Brabant die dan net als in Vlaanderen beperkt is tot de positie in
pausa en voor consonant. Dan heeft Noord-Brabant geen [+stem] consonant van
de stam meer en datzelfde geldt voor Schouwen; noordelijk Antwerpen is blijkbaar een overgangsgebied: K221a: b blijft in werkwoorden: ik kra[b] aan, elders p;
d altijd t; Leuven/Aarschot: b blijft in werkwoorden. elders p; d blijft in de
adjectieven goed,kwaad (koud) en in werkwoorden: ik schu[d] aan; d wordt t in
substantieven en overige adjectieven. De Schutter en Taeldeman kiezen hier niet
voor een abstract suffix, maar postuleren naast de onderliggende stemhebbende
consonant grammaticale en lexicale conditionering voor de auslautverhärtungsregel.
Dit proces is op sommige plaatsen in België nog na te gaan. Het Oost-Vlaams
gebruikt eveneens -@, westelijk Frans-Vlaanderen heeft als relictgebied hier ook
-@ bewaard (Ryckeboer 1975) terwijl overal elders in West-Vlaanderen het suffix
-@ is. Anders als in Twente blijft het suffix -@ hier gemakkelijker behouden na
fricatief -g-: vrijwel in geheel Frans-Vlaanderen -@ (RND 79, ik geloof). Apocope
van -@ met behoud van [+stem] dus ik geloo[v] blijkt ook uit enkele opgaven13 in
Sint-Michiels, Gent en Vilvoorde. Op dit punt is de huidige verhouding tussen
Brabantse en Vlaamse dialecten een weerspiegeling van de situatie die in de
zestiende eeuw bij Joas Lambrecht (Gents, 1550) en Antonius Sexagius (Mechels
(?), 1576) nog aangetroffen wordt: Lambrecht heeft -@: behouuv@ ic / beuind@ ic
(1882, B ii verso, en passim), en Sexagius (Goemans 1900-1902, 113) heeft in
finale positie nog fricatieven met het kenmerk [+stem]: (ik) beev, kijv, leev, loov,
screev, leez, vees (“wees”), lieg, vraag, weeg, wieg; terg (ibid. 215).
Een gelijksoortige situatie doet zich momenteel nog voor in Noord-Holland
en in veel mindere mate in Zuid-Holland: Abbekerk: ik lee[v], krij[G], he[w]; deze
laatste vorm ook in Den Oever, Opperdoes, Enkhuizen en Wijdenes; ik he[b] in
Huizen, Scheveningen en Piershil; ik krij[G] in Hardinxveld. Hierbij zijn dan nog
niet de gevallen geteld dat een verlengde stamvocaal nog een indicatie van een
oorspronkelijk aanwezig -@ suffix zou kunnen zijn (zie Goeman 1992a, hier
hoofdstuk 9).
7.1.2. Suffix -n/-@n (en sonantische varianten): kaart 2; ik leven, etc.

We nemen in het vervolg de -n suffixen alle tesamen. We zien dus af van het
onderscheiden van sonantische n, -@n, -n, of genasaleerde -@. De verdeling is
grofweg terug te vinden op de kaart van Hol (Taalatlas 6.3): sonantische n in
Groningen, de Stellingwerven, Drente/Vechtstreek (verspreid), Kop van Overijssel, midden Veluwe, langs de Oude IJssel en tussen Doesburg en Arnhem. Verder
in Zeeuws-Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen (hier soms ook genasaleerde
13

D. -Navraaglijst 6. Resp. H39: -[f] 2x, -n 2x, -en 3x, -[v] 1x; I241: -e 11x, -[f] 3x, -[v] 1x; P010:
-[f] 4x, -[v] 1x.
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slot -@), een enkel geval in het “Kempische” relictgebied. De vorm van het suffix
is -@n op de westelijke en midden-Veluwe, rondom Zutphen, Noord-Limburg,
oostelijk Zuid-Beveland, het Kempische relictgebied, verspreid in Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, zuidelijk Zuid-Limburg en noordelijk dito.
Bij de 1sing ligt binnen Nederland het zwaartepunt in westelijk ZeeuwsVlaanderen - en dat sluit aan bij West-Vlaanderen. Het is een uitbreiding naar
andere werkwoorden van het suffix dat in gebruik was bij de monosyllabische
werkwoorden doen, gaan en staan en bij de zwakke werkwoorden van de tweede
klasse. Zie voor die variabiliteit ook de vorige paragraaf
7.1.3. Suffix -t: kaart 3; ik leeft, etc.

Deze kaart bevestigt het vermoeden van Daan (1965), dat het zwaartepunt van
het -t-suffix in het zuiden van de provincie Zuid-Holland is te vinden. Hier moet
wel opgemerkt worden dat alle werkwoordstammen op fricatief of occlusief eindigen, en dat daarom het voorkomen minder is dan na nasaal of vocaal. Overigens is het voorkomen van dit suffix veel frequenter bij doen, etc. en hebben. Het
bestrijkt dan ook een groter gebied: doen 23 plaatsen, hebben 19, kloppen 7,
krijgen/zwijgen 5, breken 2 en leven 1 plaats.14 Het komt dan ook in Egmond aan
Zee voor. (Vgl. RND 113).
7.1.4. Geen suffix: kaart 4; ik leef, etc.

Deze kaart is natuurlijk het negatief van de drie vorige kaarten. De suffixloze
gebieden in het oosten van het land zijn onder 7.1.1 al besproken. Het relatief
suffixloze gebied van Schouwen dat verwaarloosd werd door Sayre en dat ook
niet bij Van den Berg te vinden is, komt eveneens voor in de RND (zin 113). Daar
vertonen Goeree, Walcheren en westelijk Zeeuws-Vlaanderen met het Land van
Axel eveneens variatie: de twee eerste tussen -@ en suffixloos, de twee laatste
tussen -n en suffixloos.
We kunnen hieruit concluderen dat Sayre uit systeemdwang stelselmatig de
vormen met suffix uit het RND-materiaal als uitgangspunt gekozen heeft boven
die zonder suffix. Dit lijkt, in taalsystematisch opzicht de pendant te zijn van de
geografische procedure van Van Ginneken, die bij het tekenen van taalkaarten
stelselmatig de meest verspreide vormen met een isoglosse omringde, onder verwaarlozing van de tussenliggende vormen.
We zien hier de duidelijke voordelen van echte spreidingskaarten, en dat het
de voorkeur verdient taalverschijnselen niet te demonstreren aan een enkel voorbeeld.
Troffen we in Belgisch Brabant en Holland nog mogelijke resten aan van een
1sing suffix -@ aan (§ 7.1.1), in Limburg is de suffixloosheid gecompenseerd door
14

Zie overigens voor de fonologische condities Goeman (1983) met vergelijkbare kaarten, en
Goeman en Van Reenen (1985). Voor de verdeling westelijk -t, oostelijk -ø bij monosyllabische
verba als doen zie Ottow-Kolman (1989).
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stoottoon bij bepaald stamvocalisme, indien de slotconsonant van de stam onderliggend [+stem] is (Dols 1953, 28;40).15
7.2. 2e persoon enkelvoud

De vorm van de suffixen in inversie en de zero-vormen in inversie komen in
hoofdstuk 9 aan de orde.
7.2.1. Suffix -@: kaart 5; je leve, etc.

Dit suffix is geconcentreerd in WestFriesland en de Zaanstreek. Het is de oorspronkelijke vorm van de 2plur. Zie ook de desbetreffende kaarten van 123plur
op -@ voor dit gebied. Van den Berg (1949, 11) legt terecht de verbinding met de
Friese plur op -@. Deze is ontstaan uit een pluralisvormen op -@th/-eth door thapocope. Het suffix is ofri. -ath/-eth in de oudere Leeuwarder oorkonden, later
gespeld als: -et/-it/-id/-ith/-eth. De consonant wordt variabel geapocopeerd, blijkbaar het eerst in enclise (Boersma 1939, 108). Fokkema (1937, 164; 165) komt
tot dezelfde conclusie en stelt daarbij Friese en niet- friese oorkonden op dit punt
gelijk.
7.2.2. Suffix -n (en varianten): kaart 6; je leven, etc.

Evenals het -@-suffix en het suffix -t uit de volgende paragraaf is het -n-suffix
afkomstig uit de 2plur (zie hierna § 7.2.3). Op de Veluwe komt deze vorm
aanmerkelijk minder zuidelijk voor dan de overeenkomstige vorm 2plur. Dit
wordt voor een deel veroorzaakt doordat de zuidoostelijke Veluwe geen uitgang
vertoont en doordat de zuid-westelijke Veluwe een -t-suffix heeft.16 Het beeld bij
Van den Berg stemt overeen met dat van de 2plur hier, maar dat is sterk vertekend omdat er bij Van den Berg weinig gegevens uit de zuidoost-hoek en een hele
serie gegevens Noord-Zuid over de Veluwe voorhanden zijn. Op de grens met
Overijssel is er op de noordelijke Veluwe een overgangsgebied met suffix -t, suffix
-n en zonder suffix. Het sluit aan bij het gebied dat ook geen suffix in het
meervoud heeft (zie § 7.4.4). Epe en Heerde deleren algemeen, Wezep deleert -t
variabel, en in Oldebroek, ten westen daarvan wordt na stam op -p, en -k soms
het -n-suffix gebruikt. Verderop in Overijssel wordt er in Dalfsen -n gebruikt
(vgl. voor deze twee gebieden Bloemhoff-De Bruijn 1982, 155; 158). Ik kom op
deze kwestie bij de bespreking van de pluralisvormen nog terug.

15

16

Deze stand van zaken doet zich ook bij andere, gesyncopeerde -@- voor: 23sing en 2plur
tegenover infinitief en 13plur (met bewaarde slot-@) van werkwoorden als die sleeptoon hebben.
Deze verdeling wordt het meest bevestigd bij Van den Berg (1949), een andere verdeling
vertoont Sayre (1972), hoewel hij zich voor dit gebied op Van den Berg baseert.
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7.2.3. Suffix -t: kaart 7; je leeft, etc.

Zuid-Limburg, Twente en Groningen en oostelijk Drente hebben een suffix met
-s- (§ 7.2.4). Noordholland heeft een ander suffix (zie § 7.2.1 en 7.2.5). Een
gebied met t-deletie bevindt zich in noordwestelijk Brabant en aansluitend oostelijk Zeeland, bovendien zijn er twee van die kernen in het Rivierengebied en een
in de Liemers met aangrenzende Veluwe. Ook dit suffix is oorspronkelijk een
plur-suffix.
7.2.4. Suffixen met -s-: kaart 8, 9 en 10; du leefs/leefse/leefst/leefste, etc.

De oorspronkelijke suffixen -s, -st(e), -se zijn geheel naar de rand van het taalgebied verdrongen en zijn vervangen door suffixen van 2plur. In Limburg en Twente
overweegt het suffix -s, in Groningen overweegt -st. Dit laatste suffix is ontstaan
in combinatie met de enclitische vorm van het pronomen du. In Twente en
Limburg is -st meestal mogelijk naast -s. Klatter (1933) en Reker (1984; 1986)
merken op dat -ste en -se vormen voornamelijk zinsfinaal of met nadruk voorkomen. Voor de oorlog werd op het Hogeland blijkens Klatter al -st gebruikt naast s en -se. Reker (1986) merkt op dat de vervanging door -st bij de na-oorlogse
generatie praktisch voltooid is17 en veronderstelt dat er een rechtstreekse ontwikkeling geweest is van -ste → -se, wat dan weer door -st vervangen wordt. Het lijkt
evenwel aannemelijker dat ook in Groningen net als in Limburg en Twente -st
naast -s bestond, en dat een saillante, nieuwe enclitische vorm als -ste een parallelle vorm op -se naast zich kreeg. Immers, blijkens De Schutter (1989, kaart1)
blijven enclitische vormen op -ste beperkt tot het -s/-se suffix-gebied, terwijl
enclitische vormen op -st bij voorkeur in het -st suffix-gebied voorkomen. Volgens Van Loey (1980, 57) zijn de Mnl. vormen op -ste al van voor 1400, en
komen ze dan voornamelijk in Noordnederlandse manuscripten van het Nieuwe
Testament voor. Ze blijven in Noord-Holland tot in de 18e eeuw in gebruik te
Marken, Callensoog, Schagen en noordelijker (Daan 1970). Ook in de Vechtstreek (Dalfsen) was in het begin van de 19e eeuw (1824) de werkwoordsvorm
van du nog gebruikelijk: namelijk bij aanspraak van minderen onder elkaar,
terwijl tegenover meerderen i gebruikt werd met het suffix -t: 7 maal, tegen 10
maal -st(e) (zie Miedema 1958).
7.2.5. Zonder suffix: kaart 11; je leef, etc.

Het apocopegebied in Noord-Holland is niet een t-deletie gebied, maar een
gebied van -@ apocope. T-deletie komt hier immers niet voor in 3sing (Van den
Berg 1949, 6). In de overige gebieden is dat wel het geval (vgl. § 7.3.1).

17

Reker (1989, 26) maakt een tweedeling: Hogeland -s elders -st, binnen het Hogelands ligt een
kleiner gebied waar -se gebruikt wordt. De RND heeft -st, naast -s en -se.
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7.3. 3e persoon enkelvoud
7.3.1. Suffix -t: kaart 12; zonder suffix: kaart 13; hij leeft-hij leef, etc.

Voor algemene t-deletie vergelijk ook de kaarten van 123plur en 2sing. Buiten de
al in § 7.2.3 genoemde gebieden is er nu ook een apocopegebied in ZuidLimburg. Het komt daar voornamelijk na fricatieven en occlusieven voor. Zuidelijk Oost-Brabant vertoont een lichte mate van t-deletie uitsluitend na onderliggend stemhebbende fricatief (zie Goeman 1983, kaart 5a). Het vormt met
Limburg qua conditionering een terrassenlandschap. Toch moet hier ook een
extra morfologische conditie werken, want deze apocope is blijkens De Bont
(1962, 183;222) lexicaal bepaald. Het komt voor bij zeer frequente werkwoorden
die zich in hun vorm aansluiten bij de monosyllabische werkwoorden als doen,
etc. In sandhi blijft het suffix als een [-stem] autosegment zijn werking uitoefenen
op de volgende beginconsonant. Deze apocope komt in dit gebied veel minder
voor bij 2sing/plur (De Bont 1962, 222), vandaar dat het op onze kaarten van
2sing/plur ontbreekt. Ook De Schutter en Taeldeman geven uitsluitend voorbeelden met 3sing en wijzen erop dat dit gebied zich voortzet tot Sint Truiden in
westelijk Belgisch Limburg; het maakt deel uit van een gebied waar een -t suffix
voor Vocaal en na (onderliggend) stemhebbend segment ook stemhebbend wordt.
Voor het Rivierengebied en Zuid-Holland kan verwezen worden naar Goeman
en Van Reenen (1985, hier hoofdstuk 6) en, aansluitend voor deletie na sonoranten
Ottow-Kolman (1989), waarin de fonologische (en andere) condities die in die
streken gelden uitgebreid behandeld worden. Zeeuws-Vlaanderen sluit aan bij
het Vlaamse gebied waar -t deleert voor consonantische anlaut (zie hoofdstuk
11).
De oostelijke Veluwe vertoont algemene apocope in 23sing en 123plur (zie
7.4.4). De oostelijke Veluwe is een overgangsgebied waar westelijke en oostelijke
dialecten met elkaar in contact waren: een noordwestelijk systeem met 2sing123plur
op -n tegenover een oostelijk 2sing123plur op -t. Daarnaast kan t-deletie optreden in 3sing waarvoor we in Goeman en Van Reenen als externe verklaring ook
een taalcontactsituatie aanwezen. In zo’n situatie kan ook suffixconcurrentie tot
deflectie leiden. Zie voor 123 plur suffixconcurrentie hoofdstuk 8.18
In Drente, Overijssel en de Achterhoek is t-deletie niet fonologisch (vgl. de
kaarten voor 2sing/123plur) maar morfologisch bepaald. Sterke werkwoorden
hebben daar geen -t, voorzover hun 3sing -en 2sing in -s(t) gebied- stamvocaal

18

Een Engelse parallel voor suffixconcurrentie in 3sing is te vinden in de 16e en 17e eeuw te
Norwich (Trudgill 1996, 1998), waar een verouderend systeem op -th, een op dat moment
voor Norwich nieuw systeeem op -s, dat uit het noorden komt, en het systeem van de nieuwe
Vlaamse immigranten (meer dan 30% van de bevolking) op -ø met elkaar in contact zijn, en al
snel tot -ø leiden. Zie voor de lange termijnontwikkeling in Engeland hoofdstuk 8.12 Nachtrag.
Het is niet duidelijk of de -ø van de Vlaamse immigranten nog een representant is van de
Middelvlaamse t-deletie in 3sing die in hoofdstuk 11 behandeld wordt, of dat die al de huidige
vorm van t-deletie vertegenwoordigt die sterk door het volgconsonantisme is bepaald (zie
eveneens hoofdstuk 11).
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kort was of verkort werd (Bezoen 1938, 54; Entjes 1970, 317-318). Zie hiervoor
verder hoofdstuk 10.
7.4. 1e en 3e persoon meervoud
7.4.1. Suffix -@: kaart 14; we-ze leve, etc.

Boekenoogen vermeldt voor de Zaanstreek (1897, §119; §134c) dat daar nooit
slot-n na @ voorkomt; en dat hiaatdelging alleen in de Wormer, Assendelft en
soms in Jisp aangetroffen wordt. Volgens Van Ginneken (1954, 348) wordt op
Marken voor Vocaal n ingevoegd na onbeklemtoonde vocaal. Hiaatdelging is
overigens betrekkelijk onbelangrijk in dit verband (zie § 7.4.2 voor dit vraagstuk
in Holland).
Noord-Holland heeft hier de -Friese- eenheidspluralis op -@ (zie § 7.2.1 en
7.5.1). De Zeeuwse eilanden vertonen hier eenheidspluralis op -@ ← -@n
7.4.2. Suffix -n (en varianten): kaart 15; we-ze leven, etc.

Groningen, de Stellingwerven, de Kop van Overijssel en de noordelijke Veluwe
met een uitloper tot in de Liemers hebben hier varianten van het suffix -n.
De Groningse vormen op -n treft men ook aan in westelijk Oost-Friesland.
Oorspronkelijk werd hier natuurlijk ook de Friese eenheidspluralis gebruikt,
welke vorm men nog oostelijk van Papenburg aantreft in het Friese relictgebied
(DSA kaart 7+Pauseblatt/126). Deze -n-vorm is in gebruik gekomen bij het proces
van de ontfriesing van Groningen en de streek ten Oosten van Embden. Het
suffix wordt meestal verklaard als afkomstig uit de Nederduitse kanselarij- en
Hanzeverkeerstaal (Janssen 1937, 61). Er is al vaker opgemerkt dat in oostelijke
oorkonden de plur op -t pas betrekkelijk laat optreedt. De meerderheid van de
14e eeuwse oorkonden bevat -en, ook de oostelijke (Demeersseman 1989, 33).
Slechts 3.5 attestaties worden aangetroffen met -t,19 en wel regio Deventer (1339),
Zwolle (1351), regio Assen (1391); regio Beilen (1352) heeft -e wat een Friese
vorm zou kunnen zijn.
De vormen op -n binnen het gebied van de eenheidspluralis op -t zijn niet
door directe beinvloeding vanuit de standaardtaal te verklaren. Want Hols kaarten in de Taalatlas 6/3 en 7/3 van respectievelijk 13plur en 2plur vertonen op de
westelijke Veluwe, noordoostelijk van de Liemers, rondom Zutphen, noordelijk
Overijssel (de Vechtstreek) en in westelijk en oostelijk Drente suffixen op -n.
Weliswaar was Hols materiaal voor het grootste deel gebaseerd op schriftelijke
gegevens, maar Hol (1955,87) heeft het traject van de grens met Duitsland tot
Apeldoorn door veldwerk nagegaan. Het gebied rond Zutphen heeft ze op dezelfde manier gecontroleerd. De vormen op -n zijn bovendien nog ouder. Vormen op -n worden variabel aangetroffen in de Vechtstreek in de eerste helft van
19

Daarbij telt een gehele oorkonde, hoeveel voorbeelden ook bevattend, als 1 attest, dubbelvormen worden naar ratio per oorkonde gerekend.
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de 19e eeuw (1824) te Dalfsen: 13plur: 5x -n, 2x -t (Miedema 1958).
Precies hetzelfde beeld komt nog steeds naar voren in het materiaal van de
RND (zin 81 plur. lopen; positie zinseinde) in alle hierboven opgesomde gebieden.
Ons kaartbeeld geeft dus de realiteit goed weer.
Deze concurrentievorm op -n in de dialecten van de IJsselregio zou evengoed
als in Groningen en Oostfriesland een reflex van die veronderstelde Hanzeverkeerstaal kunnen zijn, waar we hier boven al reserves over hadden. Maar we moeten
ook rekening houden met de mogelijkheid dat -n als het suffix in plur in die
situaties de overhand lijkt te krijgen waar intensief contact tussen verschillende
taalsystemen heeft plaatsgevonden: IJssel en Vechtstreek, Groningen, Stellingwerven, Oostfriesland en oostelijk Nederduits. Voor precies de streek waar die
veronderstelde Hanzetaal zijn uitgangspunt had, Lübeck en omgeving, heeft
Bischoff (1962, 18-19) aannemelijk gemaakt dat die Lübeckse -n ontstaan is door
sterke hollandse en vlaamse invloed, waarbij -n in de taal van de maatschappelijke
bovenlaag veralgemeend werd.20
Zeeuws-Vlaanderen en oostelijk Zuid-Beveland hebben aansluitend bij Oosten West-Vlaanderen eveneens een suffix -n.
De n-suffixen die Hols kaart in noordelijk Limburg en in het zuidelijke deel
van die provincie geeft, zijn in ons materiaal niet meer aanwezig. Hols gegevens
werden wel gesteund door DSA (kaart 126), RND 81 heeft hier enkel een -n
indien voor Vocaal, anders -@.21
Het ligt voor de hand om de Hollandse -n-suffixen te zien als beïnvloed door
het schriftbeeld van de standaardtaal. De communis opinio is immers dat Holland uniform een -@ gebied is, de -@n vormen worden dan als niet meer dan
hiaatdelging gezien. Toch is hier meer aan de hand. Het Gouds kent geen hiaatdelging tussen twee vocalen, maar toch wordt de meervouds-n vaak uitgesproken
voor Vocaal. In overige posities verliezen op -en eindigende woorden de slot-n.
Het meest bij infinitieven, plur werkwoorden en substantieven (Lafeber, 1967,
22-23). Een enclitische vorm als me voor “we”, zoals in gaame “gaan we”, die (id.
32/35) vaker voorkomt dan we, is slechts te verklaren uit een fase met -n-suffix.22
Gegeven het vermijden van hiaatdelging passen de inversievormen doen ik, etc.)

20

21

22

Er woonden veel Hollanders en Vlamingen in Lübeck zelf, maar er waren ook vestigingen in de
omgeving, waarschijnlijk landontginningen. Bovendien vertoont het Westfaals in de 13e en
14e eeuw op dit punt ook nog sterke variatie (zie ook § 7.7). Een herhaling van dit proces in
een lagere sociale laag vinden we in de pas na 1850 ontstane kolonie Schoonoord (Drente):
eenheidsplur -en. De bewoners kwamen uit Assen, de Stellingwerven, Steenwijk, Smilde en
Appelscha (alle overwegend -en).
RND 81 geeft -n suffixen indien voor Vocaal ook in het noordwesten van Zuid-Beveland en in
de oostelijke Betuwe.
Nu kunnen de huidige clitische vormen wel gelexicaliseerd zijn en dan hebben ze natuurlijk
geen bewijskracht, maar de slot -n bij genusvormen is nog niet zo lang geleden uit het Gouds
verdwenen: Volgens Lafeber bestond die genus-n in Gouda vroeger (1900) nog voor V/d/b,
maar hij is nu afgevallen. In de streek ten ZO van Gouda is die lidwoord -n er nu nog blijkens
Daan (1965, krt 7).
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in dit beeld. Zwak genasaleerde varianten van plur-suffixen werden ook gesignaleerd in Zoetermeer (Goeman 1984, 100; 103).
De hiaatdelgende n vertoont een afzwakking van Zuid naar Noord (Leenen
1958, 46 e.v.) en staat beneden de grote rivieren nog erg stevig, dan volgt een
overgangsgebied en Noord-Holland, Friesland en Groningen houden vast aan
het hiaat.
Katwijk is een relictgebied dat wel hiaatdelging kent (Overdiep 1940, 92): er
zijn restanten van genus-n en een hiaatdelgende n is gebruikelijk in het meervoud, de infinitief, en pret sing. Op grond van de distributie moet men hier toch
zeker bij het nomen een reëel onderliggende -n aannemen die ook voor het
meervoudssuffix van werkwoorden geldt (vgl. Van den Berg 1978,12). Op grond
van de distributie kan men zelfs voor het meest hiaatdelgende gebied in het
zuiden stellen dat apocope van n verhinderd is voor Vocaal (Goossens 1987,
167). De Hollandse vormen op -n blijken dus een realiteit te vertegenwoordigen.
7.4.3. Suffix -t: kaart 16; we-ze leeft, etc.

De eenheidspluralis op -t staat niet overal even sterk, in de randgebieden en in
noordelijk Overijssel is daarnaast -n in gebruik (vgl. § 7.4.1). In Duitsland zet dit
gebied zich voort. Aan de westelijke Nederlandse kant wordt dit gebied teruggedrongen. Dit blijkt uit een vergelijking (Daan, 1971) van het taalgebruik van in
de USA geboren kinderen van emigranten, taalgebruik dat teruggaat tot de 2e
helft 19e eeuw die een eenheidsplur op -t hadden en die uit meer westelijk
gelegen plaatsen (Doornspijk, Nunspeet, Elspeet en Uddel, buiten het huidige -t
gebied) afkomstig waren. Het blijkt ook uit Jellinghaus (1892) die voor Uddel
een eenheidsplur sind noteert op gezag van Winkler (1874).23 Bovendien komt er
in de Liemers op 3 plaatsen ook t-eenheidsplur voor; net als in Uddel gaat het om
een 3plur: zunt “ze zijn” (Schaars 1980, kaart 2).
Jellinghaus geeft bij benadering de grootste uitbreiding van dit gebied, terwijl
de kleinste uitbreiding is te vinden op de kaart van Gallée (1893), die de grens
juist ten Noorden van Zutphen trekt, westelijk om Apeldoorn naar het Noorden
en dan iets oostelijker. Onze kaart zit hier tussenin, maar geeft bovendien de
gradatie weer. Een aspect dat bij de verklaring van deze westelijke en zuidwestelijke gradaties een rol speelt komt in de volgende paragraaf ter sprake.
7.4.4. Zonder suffix: kaart 17; we-ze leef, etc.

Een algemeen (variabel) ontbreken van het suffix in 123plur doet zich voor op de
oostelijke Veluwe. In de vorige eeuw was dit ook het geval rondom Zutphen, en
in Zelhem (1870) (Schaars 1980: krt 15; 39; 45-46). Dit komt daar nu niet meer
voor; er is nu een -t-suffix. Wel is er sprake van een deletiehaard bij 2sing en 3sing
in de Liemers, die los lijkt te staan van de Westelijke deletiehaarden, en die zich
23

Deze begrenzing is in deze vorm blijkbaar door Th. Frings in diverse publicaties over de
eenheidsplur als uitgangspunt genomen. Laatstelijk Frings en Linke (1967).
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in de oostelijke Veluwe voortzet. Hol (Taalatlas 6/3 en 7/3) geeft de suffixloze
vorm op de Veluwe en in de Liemers wel voor 2plur, maar in beide regio’s niet
voor 13plur, terwijl ze wel degelijk voorkomen op de Veluwe. Van den Berg geeft
ze alleen voor de Veluwe en voor 2plur, maar dan heeft 1/3plur het suffix -@.
Precies voor het hier besproken gebied namelijk, “ZuidVeluws, Oostijsels en
Liemers” stelt Te Winkel (1907, 116) t-apocope vast na “spirant en tenuis”.
Het heeft er alles weg van dat de uitbreiding van de eenheidsplur op -n, ten
koste van die op -t, verloopt via het stadium dat er in het dialect een “nul”-suffix
aanwezig was. Dit gebeurt het sterkst op de Veluwe en rond Zutphen, in mindere
mate is dit aan de Zuidkant van het gebied met eenheidsplur op -t gebeurd: in
beperkte mate is -t daar sterker komen te staan. Ondanks dat de aanleiding
wellicht fonologisch is geweest, is de oplossing zuiver morfologisch: de overname
van -n als meervoudssuffix blijft beperkt tot de plur, het nulsuffix wordt in 2sing
niet vervangen door een -n suffix (slechts 1 voorbeeld in de Achterhoek, dat
toeval kan zijn). En al helemaal niet in de 3sing. In beide gevallen staat het tsuffix in het enkelvoud te sterk, terwijl in 3sing het “nul”-suffix een morfologische waarde heeft. Voor de concurrentie tussen suffixalternanten zie het volgende
hoofdstuk, Nachtrag. De situatie op de oostelijke Veluwe kenmerkt zich bovendien door taalcontact. De mogelijke effecten van een taalcontactsituatie met
betrekking tot t-deletie als fonologisch proces zijn besproken in Goeman en Van
Reenen (1985). Langdurige concurrentie tussen de suffixalternanten in de noordoostelijke dialecten wordt besproken in hoofdstuk 8.
7.5. 2e persoon meervoud
7.5.1. Suffix -@: kaart 18; jullie leve, etc.

Voor een groot deel van het onderzoeksgebied is het beeld gelijk aan 13plur.
Zuidelijk Zeeuws-Vlaanderen heeft variabel -n en -t (zie § 7.5.2 en 7.5.3), terwijl
niet-westelijk Noord-Brabant en Limburg hier een -t suffix, eventueel met de
gedeleerde variant hebben. (zie § 7.5.3 en 7.5.4).
7.5.2. Suffix -n (en varianten): kaart 19; jullie leven, etc.

Na wat is opgemerkt over dit suffix bij 2sing en 13plur, is nu alleen nog een
enkele opmerking over Zeeuws-Vlaanderen nodig. Het westelijk deel heeft overwegend -n, een enkele keer -e en -t, het oostelijke deel heeft variabel -n, -t of de t gedeleerd.
7.5.3. Suffix -t: kaart 20; jullie leeft, etc.

Voor de verhoudingen in het oostelijke -t plur gebied zie § 7.4.2 en 7.4.3. Het
zuidoostelijke gebied heeft de vorm die met het pronomen gij/gellie gepaard gaat.
Aan de noordwestelijke zijde is er in dit gebied sterke variatie met het suffix -e,
meestal, maar niet altijd gepaard met variatie in het pronomen (zie Goeman
1983, 188; kaart 1). Deze variabiliteit is ook al op te merken op de kaart van Hol
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(Taalatlas 7, 3). Sinds die tijd lijkt het -e suffix terrein gewonnen te hebben. Dat
is ook het geval rond Helmond en rond Maastricht. Voor -t deletie in Limburg
zie overigens ook de volgende paragraaf.
7.5.4. Zonder suffix: kaart 21; jullie leef, etc.

In oostelijk Zeeuws Vlaanderen is er in geringe mate sprake van -t deletie. Het
gebied in de Betuwe dat ook -t deletie kent is in dit geval betrekkelijk klein,
omdat er overal elders andere suffixen gebruikt worden. Het vormt tegenwoordig
het noordelijkste stuk van het zuidelijke -t gebied bij 2plur. In Limburg is eveneens sprake van -t deletie. Voor het gebied op de Veluwe zie § 7.4.4.
7.6. Eenheidssingularis en eenheidspluralis

We zouden kunnen zien, waar de potentiële eenheidsvormen zich ophouden,
door enerzijds per suffix de 123sing samen en anderzijds de 123plur samen te
karteren. Dat moet zich dan voordoen in die gebieden waarin zich de grootste
mate van zwarting voordoet en die een percentage van meer dan 87% vertonen.
De definitieve beslissing kan men nemen door dan de kaarten van concurrerende
suffixen onderling te vergelijken.
7.6.1. Eenheidssingularis

De mogelijkheden zouden zijn: 123sing op -@, -n, -t, -s-, of -ø, maar op geen van
de tesamengenomen kaarten van -@, -n, -t, -s-, en zonder suffix wordt die diepste
mate van zwarting bereikt, enkel de t-deletie gebieden in de Liemers en de
Betuwe hebben waarden in het bereik van 58% tot 72%. en hetzelfde bereik geldt
ook voor het t-suffix in westelijk Zuid-Holland, een groot deel van NoordBrabant
en Zeeland. -t-suffix en t-deletie zijn hier complementair en vullen elkaar geografisch gezien naadloos aan. De ontwikkelingen in de dialecten hebben dus nergens
tot een eenheidssingularis geleid.
7.6.2. Eenheidspluralis

De mogelijkheden zouden zijn: 123plur op -@, -n, -t, of op -ø. NoordHolland
heeft vrijwel in zijn geheel een eenheidsplur op -@: meer dan 87%. Het gebied
met een lagere frequentie tot 87%) tot de Oude Rijn sluit hierbij aan. Op
Walcheren, Schouwen-Duiveland en gedeeltelijk Tholen, komt eveneens een
eenheidplur op -e voor. Die lijkt, gegeven zijn frequentiebereik van meer dan
87% van dezelfde aard te zijn als de eenheidpluralis in Noordholland, namelijk
afkomstig uit -et. Goeree sluit hierbij aan met een lagere frequentie. Toch moet
deze Zeeuwse eenheidspluralis, net als als de eenheidspluralis in Zuid-Holland en
Utrecht24 van latere datum zijn, want de 2sing op -t in deze gebieden kan enkel
24

We voegen hier vormen op -n en op -e tesamen.
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verklaard worden als afkomstig uit het meervoud (zie kaart 7 § 7.2.3), nadat het
pronomen <du> met het bijbehorende suffix -s- verdrongen was. Pronomina als
jullie en julder lijken dan ook qua werkwoordsvorm eerder een 3plur-vorm in
2plur-functie te zijn.
De Zeeuws-Vlaamse -n vormen zijn import van een eveneens latere datum uit
West-Vlaanderen. Het gebied is in de 17e eeuw op Axel en Hulst na geheel
ontvolkt geweest door inundaties (maximaal 87% -n). Zuid-Holland vertoont
natuurlijk ook een -e suffix, maar dit is rond Gouda en op de Zuidhollandse
eilanden nog steeds in competitie met zijn klankwettige voorganger op -en. Op
de afzonderlijke kaarten van de 12 plur is dit doordringen vanuit het Brabantse
zuiden van de -n apocope goed te zien. Een eenheidsuffix op -n is er ook in
Groningen, de Stellingwerven, de Kop van Overijssel en de noordelijke Veluwe,
de Veluwe zit hier in het bereik van 73% tot 87%, de overige vormen het echte
kerngebied met meer dan 87%.
Een tendens tot eenheidspluralis op -n is nog op te merken in de streek van de
Oude IJssel, met aansluiting naar de Veluwe,25 en in mindere mate naar Zutphen.
Hier vindt overlapping plaats met een suffixloos gebied (met een lagere frequentie dan -n) dat vroeger nog rondom Zutphen en langs de Oude IJssel bestond,
zoals we boven al gezien hebben.
Er zijn twee gebieden met eenheidspluralis op -t in de hoogste concentratie van
meer dan 87%: zuidwestelijk Drente, en Twente met noordelijke Achterhoek.
Een eenheidspluralis op -@ met zeer hoge concentratie heeft zich als het ware
toevallig gevormd. Het is een strook ten westen van het Brabantse gebied met -t
in 2plur, dat zich voortzet in het Rivierengebied, tot noordelijk van Utrecht, een
tweede kern bevindt zich in de midden-Betuwe en het land van Maas en Waal
(ten Noorden van het 2plur gebied met -t). Het is het gebied waar n-apocope nog
zeer sterk gewerkt heeft en het complement van dit gebied zijn de Hollandse
relictgebieden met -n (die overigens niet boven de 42% uitkomen. Het lijkt er
dus op dat ook Zuid-Holland, eenmaal net als Groningen een eenheidspluralis
op -e (uit -et) vervangen heeft door een op -n. Daarvoor zijn wel aanwijzingen te
vinden in de ontginningsgeschiedenis van Zuid-Holland (Blok 1975, 21), Groningen (Schmidt, 1942), Oost-Friesland (Janßen, 1937) en in het oostelijke
Nederduits dat ook als kolonistentaal gekarakteriseerd wordt (Bischoff, 1962).
Dit proces lijkt zich dus vaker voor te doen: een herhaling ervan heeft zich voor
een groot deel voltrokken bij de herbevolking van Zeeuws-Vlaanderen vanuit
West-Vlaanderen: ook daar een sterke neiging tot eenheidsplur op -en (niet
boven 87%). Die tendens tot eenheidsplur komt evenwel niet uit West-Vlaanderen, want daar is het suffix van de 2plur -t. Hoe de Veluwse vormen precies
beoordeeld moeten worden is mij vooralsnog niet geheel duidelijk. Blijkens recent archeologisch onderzoek is dit gebied, aansluitend bij de Betuwe, verre van
woest en ledig geweest, het was tot 900 een economisch belangrijk gebied, een
kerngewest met de aansluitende IJsselvallei (zie hiervoor Heidinga 1987).
25

Niet op de Taalatlas kaart 7.3 2plur van Hol, maar wel te vinden bij Van den Berg.
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Een van de mogelijke ontwikkelingen zou dan zijn dat ook de Veluwe een
eenheidsplur op -e had (uit -et), dat die -e net als bij de 2sing in Noord-Holland
door apocope verdwenen is, en dat het “nulmorfeem” later, bij herbevolking,
door -n vervangen is, of, als die -n in competitie stond met -t, door -t. Langdurige
wisseling in de middeleeuwse schrijftaal van IJselstreek en NW-Overijssel is heel
gewoon geweest zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.
7.7. Parallelle variatie in de middeleeuwen: 1300-1350

In de inleiding werd gesteld dat men een beter inzicht kan krijgen in dialectgeografisch opzicht, als men niet voortijdig categoriseert, maar, daarentegen, het
gehele variatiespectrum bekijkt. Voor het gebied met de noordoostelijke
“eenheidspluralis” heb ik het daarop betrekking hebbende materiaal uit Slicher
van Bath geëxerpeerd en opnieuw doorgerekend, waarbij ik een wat fijnere streekindeling hanteer dan die in tweeën die Slicher van Bath gebruikt.26
Figuur 1: Ontwikkeling 1300-1350 13plur suffix -n versus -t (in procenten)
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Voor dit doel kunnen we niet teruggrijpen op Demeersseman (1989), die slechts twee voorbeelden heeft van 1plur op -t in rechte woordorde: Zwolle 1351 en Regio Assen 1391. Overal
elders kwam -n voor. De Achterhoek en Twente waren in dit onderzoek niet gerepresenteerd,
en daardoor zijn de gebieden met meerderheid -n wat overgerepresenteerd.
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Figuur 2: Verdeling gedurende 1300-1350 van 13plur suffixen -n en -t
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Salland is inclusief Vechtstreek, IJssel is inclusief Deventer, NWOverijssel is inclusief Zwolle en Kampen
De oorkonden uit: 1 Utrecht en 8 Münster werden buiten beschouwing gelaten,
omdat daar geen jaaraanduiding van voorhanden was. Utrecht heeft 100% -n ,27
Münster heeft 41% -n en 59% -t. Wel werden meegenomen in de toetsing de 4
Twentse oorkonden die door Slicher van Bath werden beschouwd als sterk Utrechts
beïnvloed. Als men deze buitensluit worden de percentages voor Twente 42.9% n en 57.1% -t. (N=21),28 zie appendix.
Het model geeft de systematiek in de verhoudingen weer van deze tijdreeks.
Fluctuaties daarin zijn in het model verdisconteerd als toevallige verstoringen.
Er is in de tijd een ontwikkeling naar meer -t en minder -n, de punten in figuur
1 geven die ontwikkeling van -n versus -t complementair weer. De lijn in Figuur
1 geeft de geschatte ontwikkeling in de tijd van die verhouding weer, maar deze
ontwikkeling is in het geheel niet significant: vgl. de niet significante Chikwadr.waarde voor het model en de parameters (zie appendix). Dit houdt in dat de
dalende lijn voor -n niet noemenswaardig verschilt van een lijn die volstrekt
27
28

Waarschijnlijk heeft Slicher van Bath alleen vormen van 13plur gevonden.
Het verloop in de tijd werd gemeten op interval niveau, de streek op nominaal niveau. De
afhankelijke variabele -n/-t werd beschouwd als ordinaal vanwege de hypothese dat -n eerder in
de tijd zou optreden. Er werd gebruik gemaakt van een maximum-likelihood Newton-Raphson
iteratieve procedure die de log likelihood berekent resp cumulatief en lineair. De statistische
berekeningen en de grafische weergave werden gemaakt met het softwarepakket JMP-IN van SAS
Institute Inc. Voor het toetsen van geneste of interactie-effecten is de vulling per streek van de
tijdsperioden, zelfs bij een indeling in 3 perioden, net te gering.
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horizontaal verloopt en die alleen het gemiddelde percentage weergeeft dat gedurende de hele periode practisch hetzelfde blijft. Dit betekent dat de verhouding
tussen -n en -t relatief constant blijft gedurende de hele periode en dat er dus geen
sprake is van een ontwikkeling.
Het lijkt erop dat Heeroma gelijk had met zijn stelling dat -en eerder optreedt
dan -t, maar dit is maar schijn, want als we naar de figuur kijken dan moet dit
eveneens geheel toevallig zijn, het ligt aan de kleine hoeveelheid documenten uit
de begintijd.29
Wel significant is het onderscheid naar streek (Figuur 2): zie de waarde voor de
overeenkomst van het model met de data. De Chikwadr.-waarden zijn zeer significant. Het betekent dat er een zeer grote regionale differentiatie optreedt met
betrekking tot dit verschijnsel.
Als men de vier “Utrechtse” Twentse oorkonden uitsluit wordt de verklarende
kracht van het model iets groter: Ontwikkeling in de tijd: Rkwadr (U) .0044314,
de Chikwadr.-waarden blijven gelijk dus op dit punt is er geen verschil ontstaan;
van de streekgebonden variatie wordt nu wel meer verklaard: Rkwadr. (U): .247,
met uiteraard een lagere afwijking in het model en hogere, nog significantere
Chikwadr.-waarden. Deze “Utrechtse” oorkonden blijken dus inderdaad een lichte
storing in het materiaal te vormen.
We zien tegelijkertijd dat we, zoals we in § 7.1 al stelden, niet van een gepolariseerd contrast Utrecht-Münster kunnen uitgaan. Immers op grond van de percentages (41 -n en 59 -t) valt Münster tussen Twente en Bentheim in, en is het
niet de andere pool. We moeten inderdaad het gehele variatiespectrum in de
beschouwing betrekken, we mogen hier niet categoriseren.
Het is dus zo, dat chronologisch en over alle gebieden gezien, de verhouding t en -n in de periode 1300-1350 constant blijft, maar dat er een duidelijk onderscheid is naar streek. Deze relatieve constantheid wordt ook nog aangetroffen in
de volgende eeuw, 1436-’37, ook daar worden -n vormen in 123plur gemeld
voor bijvoorbeeld Bredevoort (M10) in een sterk locaal gekleurde, bewerkte tekst
(Besch 1967, 310-314; kaart).30
Als we dan vervolgens kijken naar de huidige geografische verdeling dan doet
zich de opmerkelijke situatie voor dat het geografische onderscheid uit de eerste
helft van de 14e eeuw in -t en -n gebruik in 13plur, zich nog steeds in het huidige
kaartbeeld weerspiegelt.
29

30

Hier blijkt weer eens het gevaar dat men loopt als men gefixeerd is op eerste attestaties van een
verschijnsel. Eerste attestaties kunnen geheel aan het toeval te wijten zijn, en ze hebben pas
betekenis binnen het geheel van een ontwikkelingspatroon.
Omdat het hier om een afschrift uit een zeer omvangrijke affiliatie van een zeer verbreid
geestelijk werk gaat zou men hier wat terughoudend willen zijn. Overigens blijkt nu juist uit
het hele boek van Besch dat de geografische inbedding van de gelocaliseerde affiliatieleden
zodanig is dat de dialectgeografische patronen duidelijk zichtbaar zijn. Besch concludeert zelfs
expliciet m.b.t. juist deze kaart van de plur: “Man kann ... unsere karte nicht nur als historische
Grundlage der schreibsprachlichen, sondern auch der mundartlichen Entwicklung (im großen)
benutzen”.
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7.8. Besluit

We kunnen de volgende conclusies trekken.
1) We hebben aangetoond dat een niet-kwalitatieve/niet-categoriale en niet-deterministische aanpak, niet alleen beter rekenschap kan geven van variatie op
dialectniveau, maar ook in dialectgeografisch opzicht. Dat bleek uit onze kaarten, waar storingen verdisconteerd werden, en dat bleek ook uit onze aanpak
van historische gegevens.
Er bleek zelfs ten opzichte van bestaande, categorisch gerichte, beschrijvingen
van de presensvervoeging een meerwaarde te bestaan.
2) Variatie-patronen kunnen ook binnen de flectie betrekkelijk stabiel blijven.
zoals we zagen in het geval van 123plur -n en -t in de oostelijke dialecten.
We hebben dan gevallen van variatie die blijkbaar niet leiden tot taalverandering.
Dit is een parallel in de flectie van wat geconstateerd is voor de klankleer op het
punt van het relatief constant blijven van de variatie in verstemlozing van
initiale /z/. Ook hier bleven de variatiepatronen streekgebonden soms betrekkelijk stabiel over verscheidene eeuwen.31

31

Zie Van Reenen en Wattel (1992).
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Appendix

Tabellen betreffende Figuur 1 en 2
Figuur 1: Ontwikkeling 1300-1350 13plur suffix -n versus -t (in procenten)
Samenvatting overeenkomst model met de data:
Rkwadr (U)
.0020276
Aantal observaties
90
Analyse van LogLikelihood
BRON

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHIKWADR.

Model
Storing
C Totaal

1
88
89

0.111477
54.866310
54.977787

.2229546
Prob>ChiSq
0.636798

niet significant

Parameter Schattingen
TERM

SCHATTING

STD ERROR

CHIKWADR.

Intercept
jaar

15.8519383
-.01121207

32.158376
.02402531

0.24
0.22

PROB>CHIKWADR.

Figuur 2: Verdeling gedurende 1300-1350 van 13plur suffixen -n en -t
Samenvatting overeenkomst model met de data:
Rkwadr. (U)
.2135074
Aantal observaties
90
Analyse van LogLikelihood
BRON

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Storing
C Totaal

5
72
77

11.738166
43.239621
54.977787

CHIKWADR.

PROB>CHIKWADR.

23.476
20.618

0.0003
0.0010

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

** zeer significant
** zeer significant

0.6221 niet sign.
0.6407 niet sign.
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Percentages (1.0000: 100%):
13PLUR

2GELDERS

3SALLAND

4NWOV’SEL

5IJSSEL

6TWENT

7BENTHEIM

n
t
Aantal

1.0000
0.0000
7

1.0000
0.0000
4

0.9000
0.1000
20

0.7727
0.2273
22

0.5200
0.4800
25

0.3333
0.6667
12

Bij Figuur 2: Analyse zonder de oorkonden met “Utrechtse” invloed
Samenvatting overeenkomst model met de data:
Rkwadr (U)
.2474146
Aantal observaties
86
Analyse van LogLikelihood
BRON

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Storing
C Totaal

5
72
77

13.239546
40.272017
53.511563

CHIKWADR.

PROB>CHIKWADR.

26.479
23.447

0.0001
0.0003

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

** zeer significant
** zeer significant
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Kaart 1: Werkwoord 1e persoon enkelvoud uitgang -e
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 2: Werkwoord 1e persoon enkelvoud uitgang -[e]n
minder dan 3%
van 4 tot 6%
van 7 tot 9%
van 10 tot 12%
van 13 tot 15%
van 16 tot 18%
meer dan 18%
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Kaart 3: Werkwoord 1e persoon enkelvoud uitgang -[e]t
minder dan 3%
van 4 tot 6%
van 7 tot 9%
van 10 tot 12%
van 13 tot 15%
van 16 tot 18%
meer dan 18%

Kaart 4: Werkwoord 1e persoon enkelvoud - geen uitgang
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 5: Werkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -e
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 6: Werkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -[e]n
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 7: Werkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -[e]t
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 8: Werkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -[e]s(t)
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 9: Werkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -s
(Roodeschool heeft -s@; noordelijkste +)

Kaart 10: Werkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -st
(Terschelling heeft -@st)
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Kaart 11: Werkwoord 2e persoon enkelvoud - geen uitgang
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 12: Werkwoord 3e persoon enkelvoud uitgang -[e]t
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 13: Werkwoord 3e persoon enkelvoud - geen uitgang
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 14: Werkwoord 1e persoon meervoud uitgang -e
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 15: Werkwoord 1e persoon meervoud uitgang -[e]n
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 16: Werkwoord 1e persoon meervoud uitgang -[e]t
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 17: Werkwoord 1e persoon meervoud - geen uitgang
minder dan 3%
van 4 tot 6%
van 7 tot 9%
van 10 tot 12%
van 13 tot 15%
van 16 tot 18%
meer dan 18%

Kaart 18: Werkwoord 2e persoon meervoud uitgang -e
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 19: Werkwoord 2e persoon meervoud uitgang -[e]n
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 20: Werkwoord 2e persoon meervoud uitgang -[e]t
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 21: Werkwoord 2e persoon meervoud - geen uitgang
minder dan 3%
van 4 tot 6%
van 7 tot 9%
van 10 tot 12%
van 13 tot 15%
van 16 tot 18%
meer dan 18%

8

Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der
(ost)niederländischen Dialekte
Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden*

8.1. Methodologische Bemerkungen

Die Welt erscheint oft einfach und einleuchtend: (1) man teilt in Kategorien ein:
x z.B. ist /X/ und kann nicht zugleich /Y/ repräsentieren; und man tut dies (2)
vorzugsweise binär: das Allophon [x] ist dem Phonem /X/ zuzuordnen oder
nicht.1
Die erste Möglichkeit ist qualitativer, die zweite deterministischer Art.
Auf die Dialektologie angewendet, stellt sich die qualitative Variante etwa so
dar: bezüglich eines Phänomens X gibt es Gebiete mit entweder [+X] oder [-X].
Nach der deterministischen Variante ist die Realität - im vorliegenden Falle die
geographische Verbreitung - präzise abzubilden und als System zu erfassen; unsystematische Variation ist danach nicht möglich.
Dem qualitativen Aspekt steht der quantitative gegenüber; damit ergeben sich
Abstufungen. Den Gegensatz zum deterministischen Ansatz bildet der probabilistische; dort gibt es in der Realität neben systematischer auch unsystematische
Variation.
Hinsichtlich der Dialektgeographie hat Goossens (1980) die Kategorialität
bereits einer Einschränkung unterzogen. Zwar gibt es Gebiete mit entweder [+A]
oder [-A], darüberhinaus sind jedoch Mischgebiete möglich, und bezüglich dieser
Mischgebiete postuliert Goossens eine quantitative Arbeitweise.
Ich möchte allerdings weiter gehen und die quantitative Arbeitsweise nicht auf
Mischgebiete beschränken, und dies aus zwei Gründen. Zum einen erfaßt die
Kategorialiät nur die Endpunkte einer Skala (etwa zwischen 0 und 1); warum
sollten diesen Endpunkten ein besonderer Status zugemessen werden? Zum anderen zeigen kategoriale Fälle oft Ausnahmen.
*

1

Aus publikationstechnischen Gründe sind die Karten dieses Kapittels neu gezeichnet. Das
Zeichenprogramm funktioniert jetzt anders als vorher. Daher sind die Karten hier mehr generalisiert als in der ursprünglichen Publikation. Nur wenn es Maximalfrequenzen bis 21% gibt
wird mehr detailliert.
Diese Einteilung überschneidet sich teilweise mit der Problematik von “biuniqueness” und
“invariance” (vgl. Chomsky 1964, 78-91).
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Überdies sind “deterministisch” und “qualitativ” nicht naturgemäß miteinander verbunden. Logisch sind vier Kombinationen möglich:
Modell-Charakteristika:

deterministisch
probabilitisch

qualitativ

quantitativ

A
C

B
D

Viele Strukturalisten sind dem A-Quadranten zuzuordnen. Ich selbst gehe im
folgenden vom D-Quadranten aus..
Die Positionen A, B, und C kann man sicherlich nicht als unrichtig abtun, aber
es ist nun einmal so, daß man quantitative Daten generell in qualitative umwandeln kann, umgekehrt ist dies so nicht möglich. Zudem haben quantitative Daten mehr Informationsgehalt als qualitative; ihre “qualitative Umgestaltung” hat
Informationsverlust zur Folge.
Deterministische Auffassungen, wie sie in der Systemlinguistik üblich sind,
implizieren eine Idealisierung; sie geben vor, die Realität exakt wiederzugeben,
und dies bedeutet zugleich den prinzipiellen Ausschluß zufälliger, unsystematischer Variation. Daraus Folgt, daß jede ermittelte Abweigung als Falsifizierung
des Modells oder der Theorie zu gelten hat, es sei denn, daß mann sich letztendlich auf die Idealisierung beruft, um dieser Schlußolgerung auszuweichen. Auf
diese Weise idealisiert man in der Dialektgeographie bezüglich der Isoglossen die
weiteste Verbreitung eines Phänomens, wobei Variation und konkurrierende
Formen vernachlässigt werden. Von der Form eines Gebietes her wird dan auf
eine Sprachentwicklung geschlossen, die bestenfalls mit historischem Sprachmaterial illustriert wird, wobei mann Erstbelege bevorzugt. Da das erste Auftreten eines Belegs weitgehend von zufälligen, unsystematischen Faktoren abhängt
(z.B. von der Quellenlage) und ihm eigentlich nur vor der Hintergrund eines
längeren zeitlichen Querschnittes Bedeutung zukommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß man eine zufällige Gegebenheit zu einer systematischen aufwertet.
Daß durch Vernachlässigung der Variation wesentliche Teile der tatsächlichen
Verhältnisse dem Blick entzogen werden, zeigt sich bei der Erforschung des
Einheitsplurals im Präsens Indikativ in den Dialekten der nordöstlichen Niederlande. Heeromas Karten z.B. (vgl. Heeroma 1957) vernachlässigen die Doppeloder Nebenformen; demnach bleibt bei Heeroma aufgrund der vorab vorgenommenen Kategorisierung Variabiliät ausgeklammert. Hols Interpretation ihrer
Sprachatlaskarten (Taalatlas 6.3, 7.3, vgl. Hol 1955) geht von der äußersten
Begrenzung der Erscheinungen aus; die Variabilität der Sprachatlasdaten wird
nicht expliziert. Wenn sie Urkundenmaterial anführt verschweigt sie zwar nicht
die vorhandene Variation, aber sie macht diese nicht zum Forschungsgegenstand.
Gerade in unserem Zusammenhang ist diese Sachlage bedauerlich, da Heeroma und Hol gegensätzliche Auffassungen vertreten: Heeroma versucht, mit
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dem Einheitsplural auf -t seine these einer “Westfälischen Expansion” zu stützen,
während Hol davon ausgeht, daß der Einheitsplural in den nordöstlichen Gebiete autochthon sei. Beide basieren größenteils, was den synchronen Befund angeht, auf demselben Material.
Ein dritter Standpunkt wird von Goossens (1992) vertreten: er betrachtet die
heutige Westgrenze des Einheitsplurals als eine im Rückzug begriffene Nordgrenze. Diese Erscheinung ist nämlich nicht spezifisch sächsisch sondern die
sächsischen Dialekte teilen sie mit anderen, nichtsächsischen Dialekten. Der
angeblich archaisch-“sächsische”, Character dieser, von Holland aus betrachtet,
peripheren Dialekte sei gerade die Folge des Eindringens neuer Formen.
So viel über Studien die aus der geographischen Verbreitung die diachrone
Entwicklung abzuleiten versuchen. Aber auch die Arbeiten, die von historischen
Daten ausgehen, haben bestimmte Nachteile. Slicher van Bath (1949) untersuchte die frühesten overijsselschen Urkunden und wies die ermittelte dialektale
Variation zwei miteinander kontrastierenden “reinen” Formen zu: auf der eine
Seite stand die westliche, Utrechter Variante, auf der anderen die östliche,
Münstersche. Natürlich ist es völlig legitim, diesen Kontrast herauszuarbeiten.
Allerdings erhalten die daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen leicht ein zu großes Gewicht.
Man hatte schon früher festgestellt, daß diese Urkunden stark westlich geprägt
sind, und man zog daraus den Schluß daß die Urkunden deswegen nicht in
Übereinstimmung mit der gesprochenen Sprache sein könnten. Die Urkunden
repräsentieren vielmehr eine überregionale Schreibsprache, eine Art Koine, die
von der “Hansesprache” beeinflußt sei. Wie dem auch sei, Slicher van Bath hat
die regionale Unterschiede sehr gut herausgearbeitet und sein Untersuchungsgebiet als Übergangsregion zwischen West und Ost charakterisiert. Er ließ es bei
dieser Feststellung. Seine Arbeitsweise war, wie man sieht, deterministisch geprägt,
und die Auswertung erfolgte, schon lange vor Goossens, auf quantitative Art.
Spätere Forscher versimplifizierten diese Resultate zu sehr. Heeroma und Leloux
(vgl. Niebaum 1986, auch für Kritik hinsichtlich anderer Aspekte) benannten
den Gegenzatz westlich-östlich in westlich-Westfälisch um und stellten die Übergangssituation so dar, als mache sie das eigentliche Charakteristikum der
overijsselschen Schreibsprache aus. Heeroma hat aus der Diskrepanz zwischen
Schreibsprache und postuliertem gesprochenem Dialekt ein Argument für die
“Westfälische Expansion” des Einheitsplurals auf -t abgeleitet, weil dieser in der
Schreibsprache erst später zunimmt (anfangs begegnen Formen auf -en).
Wir wissen natürlich nicht genau wie sich Sprech- und Schreibsprache zueinander verhielten, aber eines ist auf jeden Fall deutlich: die mittelalterliche Schreibsprache Overijssels zeigt eine sehr starke regionale Differenzierung.
Gegen Heeroma und Leloux spricht übrigens auch das Faktum, daß man
bezüglich der von Slicher van Bath beschriebenen Periode (1300-1350) überhaupt noch nicht von einer “Hanse-Koiné” sprechen kann. Einfluß seitens der
Hanse begegnet hier erst nach 1374 (Slicher van Bath 1949, 188).
Ganz allgemein sollte man gegenüber der Argumentation mit einer überregio-
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nalen Koiné zurückhaltend sein. Dees (1988, 145) hat bezüglich der altfrz.
Urkundensprache, die man bis dahin als “Francien”, eine überregionale Koiné,
begriffen hatte, herausgearbeitet, daß diese nur existiert in sehr differenzierter
Variation existiert und daß es eine überregionale Schreibsprache, die oberhalb
der gesprochenen Sprache anzusetzen wäre, einfach nicht gibt. Das “Francien” sei
ein aufgrund unzureichender Beleglage entstandenes Phantom.
Innnerhalb des deterministischen Rahmens lassen sich per definitionem keine
Aussagen machen über die Eigenart der schreibsprachlichen Variation. Alle Merkmale, die weder münsterisch noch utrechtisch sind, bleiben außer Betrachtung,
und à fortiori natürlich auch jene, die in Utrecht oder Münster Variabilität
aufweisen. Ein solcher Ausgangspunkt überbetont die Unterschiede zwischen
sogenannten “Kerngebieten” und polarisiert die Verhältnisse innnerhalb von
Mischgebieten.
Ein zutreffendes Bild der Variabilität auf der Achse Utrecht-Münster erhält
man erst, wenn man das gesamte Spektrums eines Dialektphänomens einbezieht.
Deshalb wird hier die Frage des verbalen Einheitsplurals in den niederländischen Dialekten wieder angegriffen, und zwar unter Berücksichtigung der Variation. Unter synchronem Blickwinkel geschieht dies auf der Basis von im Feld
gewonnenen Daten,2 unter diachronem Blickwinkel auf der Grundlage exzerpierter Urkunden. Wir greifen diese Frage auch deshalb wieder auf, weil frühere
systematische Darstellungen, wie die von Van den Berg (1949), Panzer (1972)
und Sayre (1972), Variation als nicht existent oder irrelevant ausklammerten.

2

Projekt “Morfologie en Fonologie van de Nederlandse Dialecten op basis van veldwerk” des
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen sowie der Vakgroep Algemene Taalwetenschap
der Vrije Universiteit, beide Amsterdam; das Projekt steht unter der Leitung von A. Goeman
(PJMI) und P. Van Reenen (VU). Feldarbeiten, Transkription und Dateneingabe wurden vom
Meertens-Instituut koordiniert und ausgeführt, der Beitrag der Vrije Universität besteht in der
Bereitstellung der Rechnerkapazität, der Korrektur sowie der Programmierung. Es wurden
mehr als 400 Bandaufnahmen gemacht, davon sind 353 völlig transkribiert und on-line vorhanden. Parallelprojekte sind abgeschlossen für Drente (Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit Groningen, ausgeführt durch G. Kocks) und für das Friesische (Fryske Akademie
Leeuwarden, D. Veenstra); in Belgien hat man an den Universitäten Gent und Leuven im Jahre
1990 mit den entsprechenden Arbeiten begonnen (unter Leitung von J. Taeldeman bzw. J.
Goossens).
Das Zeichenprogramm für die Dialektkarten wurde von Dr. E. Wattel Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit voor Wis- en Natuurkunde) entwickelt. Die Database von 353 Punkte
(mit 1944 items pro Ort) ist zugänglich unter Unix, SUNOS, und kann deshalb mit Hilfe
einfacher Shellscripts und AWK-Programme manipuliert werden.
Die Kartierung geschieht anhand eines probalistischen Verfahrens (Wattel 1990) das unsystematische Variation gewissermaßen “herausfiltert”, während die systematische Variation auf
einer Skala von 0% bis 100% abgebildet und in Frequenzklassen eingeteilt wird. Wo die Linien
nahe beieinander verlaufen, ist die Grenze relativ deutlich, wo sie weiter auseinander liegen,
sind die Übergänge fließend. Die Daten für Friesland waren noch nicht zugänglich, mit
Ausnahme einer Insel und der Stellingwerven.
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8.2.1. Synchrone Variation

Suffixe: -e, -n, -t, -ø
Die beigefügten Karten geben jeweils die Frequenz eines bestimmten Suffixes in
allen drei Personalformen des Plurals wieder, und zwar für insgesamt vier Verben: leven ‘leben’ (schwaches Verb, Stamm auf sth. Reibelaut ausgehend), kloppen
‘klopfen’ (sw. V., stl. Verschlußlaut), krijgen/zwijgen ‘bekommen’/‘schweigen’3
(st. V., sth. Reibelaut) und breken ‘brechen’ (st. V., stl. Verschlußlaut). Für die
Kartierung sind die Häufigkeitsangaben in Frequenzklassen eingeteilt, die jeweils
um 14% zunehmen. Die Linien wurden zwischen den Orten für die Belege
vorhanden waren, interpoliert. Das geschah in der Weise, daß Belege, die durch
benachbarte gleiche Angaben gestützt werden, schwerer und daß abweichende
Angaben weniger gewichtet werden. Damit werden zufällige Störungen des Bildes herausgefiltert; das Modell is also im oben erwähnten Sinne probabilistisch.
Dies impliziert, das gewissermaßen vorhergesagt wird, was in den Orten zu
erwarten ist, aus denen wir keine Daten haben. Die Karten geben also Schätzungen der “echten” prozentualen Ergebnisse, und zwar sowohl für die Belegorte als
auch für die Orte, in denen keine Aufnahmen gemacht wurden; dabei werden
“Störungen” (etwa durch Versehen seitens der Gewährsleute, Transkriptionsfehler, Eingabefehler, etc.)4 unterdrückt.
Die Mehrheit der befragten Sprecher (456 Personen) verwendet bei der Realisierung der drei pluralischen Personalformen in der Standardsprache die Suffixe e, -t, -e (orthographisch jedoch -<en>, -<t>, -<en>). Die Dialekte kennen demgegenüber folgende Möglichkeiten:
a) -e, -t, -e
b) -en, -t, -en
c) -n, -t, -n
d) -e, -e, -e
d) -n, -n, -n
e) -t, -t, -t.5
In bestimmten Dialekten kann [n] sonantisch sein, in anderen kann [t] apokopiert werden. Demnach ist also neben weitere Varianten auch ein System -ø, -ø, ø denkbar. Eine detaillierte Beschreibung der 3 pluralischen Personalformen habe
ich andernorts geboten; ich hier nur darauf verweisen (Goeman, 1992).6
3
4

5

6

Im Laufe des Projektes wurde krijgen anstelle von zwijgen abgefragt.
Natürlich sollte man sich bemühen, solche Störquellen soweit wie möglich auszuschalten, um
die Aussagekraft der Daten zu vergrößern. Übrigens ist anzumerken, daß die Schätzungen für
die Provinz Friesland keinen Bezug zur Realität haben. Sie basieren auf einem einzigen Ort
(Formerum auf der Insel Terschelling). Wir müssen das Friesische in diesem Beitrag also
ausklammern; es sei lediglig darauf hingewiesen, daß das Friesische einen Einheitsplural auf -e
zeigt.
Monosyllabische Verben wie zijn, gaan (‘sein’, ‘gehen’) usw. zeigen dialektal auch Pluralformen
auf -nt, diese werden in diesem Abschnitt jedoch nicht thematisiert.
Hier Kapitel 7.
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Jeder Morphemform ist eine Karte gewidmet. Es ergeben sich also vier Karten:
(1) -e, (2) -n (-en, und -n zusammengenommen), (3) -t (-t und -et) und (4) -ø.
8.2.2.1. MORPHEM -e

Dieses Morphem (sehe Karte 1) hat nicht überall denselben Status. In der Provinz Noord-Holland (im Nordwesten) setzt es den fries. Einheitsplural auf -et
fort, der bereits im Spätmittelalter (wie im Fries.) Apokope von -t unterlag.
Andernorts ist -e das Produkt der -n- Apokope (bezüglich -en).
8.2.2.2. MORPHEM -n
In Groningen entstand im Zuge des Entfriesungsprozesses ein Einheitsplural auf
-n als Ersatz des fries. Einheitsplurals auf -et (bzw. -e), sehe Karte 2. Dasselbe gilt
möglicherweise auch südlicher für die Dialekte der Stellingwerven, die Dialekte
im Nordwesten der Provinz Overijssel, und - allerdings mit geringerer Wahrscheinlichkeit - auch für die Veluwe südlich der Zuiderzee. Für die letztgenannten Gebiete könnte man auch von einer Mischform zwischen westlichem -n, -t, n und östlichem -t, -t, -t (1., 2., 3. Pers. Plur.) ausgehen. Im Engl. haben sich
später übrigens auch Pluralformen auf -en entwickelt, und Entsprechendes zeigt
sich unter anderen Umständen auch im östlichen Mnd.
8.2.2.3. MORPHEM -t

In der Schriftstandart ist die 2. Pers. Plur. (künftig 2.Pl. und entsprechend) mit
dem Pronomen ghi und der zugehörigen Verbalendung auf -(e)t auf die 2.Sg.
übertragen worden und an die Stelle der ursprünglichen 2.Sg. mit du und Endung auf -s(t) getreten. Später ist im Westen auch eine Pluralform mit jullie und
- in Dialekten wie gesprochener Standartsprache - Verbalendung auf -e(n) gebräuchlich geworden. Über die Entstehung der jeweiligen Formen (Distribution
der Formen auf Karte 3) gehen die Meinungen auseinander. Die einen betrachten je < ghi als eine im 16. Jh. aufgekommene Neuentwicklung (so z.B. Verdenius
1924) andere gehen davon aus, daß es im Küstenraum schon immer ein Pronomen ji gegeben hat; die ghi-Formen werden dann als brabantisch interpretiert (so
etwa Muller 1926 und Van Haeringen 1936 s.v. Gij). Jedenfalls ist es möglich
daß <j> und <gh> kombinatorische Varianten von wgm. j und g vertreten; diese
Fragen sind im größeren Rahmen der Entwicklung von wgm. g eingehender zu
untersuchen.7
Die Lage wird durch das Auftreten von jullie “ihr Leute”, das man auch als
3.Pl. aufassen kann (Paardekooper 1969, Verdenius 1939)8 verkompliziert. Auf
diese Weise läßt sich die Endung -en im Küstengebiet genauso gut erklären als
durch die Annahme eines Ingwäonismus, als den man die groningische Formen
7
8

Sehe Goeman (1995; 1998).
Verdenius sagt kategorisch: jullie mit -en; gij: mit -t.
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betrachten könne, da die Küstenregion einen mit dem Fries. verwandten Dialekt
(vgl. 8.2.2.1.) gesprochen hat (Blok, 1959). Andererseits zeigen frühe groningische
Formen aus dem 14. Jh. mit dem Pronomen g(h)i ohne -liede (“leute”) im Pl.
aber auch -en anstelle von -t.9 Demgegenüber treten in den brabantischen Dialekten bei ghi+liede nur Verbformen mit dem Suffix -t auf. Eine Erklärung hierfür
wird dadurch erschwert, daß es möglicherweise verschiedene stadien rekurrenter
Entwicklungen gegeben hat; bislang hat man versucht, dieses Problem durch die
nähere Untersuchung der Verbalformen vor enklitischem Pronomen einer Lösung
zuzuführen, da man dieser Kategorie archaische Eigenschaften zuspricht (Verdenius
1924, Gysseling 1966, Devos 1986, Goeman 1992a, Goeman 1997a, 1997b).
Im Osten gilt ein Einheitsplural auf -t, wie im Aengl., As. und Afries. Heeroma
hat diese Entwicklung hier bekanntlich sehr spät angesetzt, und er interpretiert
sie als im Zuge der Westfälischen Expansion entstanden. Die Westgrenze des -tEinheitsplurals wird im allgemeinen als Grenze des As. gewertet, wenngleich
einige Forscher hier einen westlicheren Verlauf annehmen, so etwa Jellinghaus
(1892), der sich seinerseits auf Winkler (1874) stützt. Goossens (1991) steht dem
skeptisch gegenüber. Er mißt dieser Grenze nicht die Bedeutung zu, die die
anderen ihr zuerkennen wollen, da er sie als Resultante der aus dem Westen
kommenden Hollandisierung auffaßt. Von diesem Standpunkt aus muß Goossens
den nichtgroningischen Einheitsplural auf -(e)n (vgl. oben 8.2.2.2.) als holländische Interferenz interpretieren, und er sieht sich dabei durch den Umstand gestützt, daß andere im Rückgang befindliche kleinräumige Erscheinungen ein
vergleichbares geographisches Bild zeigen. Diese waren nach Goossens das Ergebnis des Kontakts der kleinen Zuiderzeestädte mit Holland; die kleinen Städte
hatten nicht die Ausstrahlungskraft, ihre eigenen Formen weiterzugeben, von
ihrer unmittelbare Gegend einmal abgesehen. Wir werden jedoch sehen, daß
diese Formen auch sehr viel älter sein können.
8.2.2.4. NULLSUFFIX -ø

Nicht überall ist das Nullsuffix Ergebnis einer -t-Apokope. Im entfriesten NoordHolland ist es das Resultat einer -e-Apokope, allerdings nur im Sg. Die drei Pers.
des Pl. haben dort im allgemeinen -e, sehe Karte 1. Ansonsten sind apokopierte
Formen in Limburg zu finden, dort sind sie jedoch kombinatorisch verteilt:
Apokope von -t gilt generell nach Verschlußlaut und Reibelaut. Apokope begegnet auch in einem zentralniederländischen Gebiet und in Zeeuws-Vlaanderen
(Goeman 1992, Kt. 21). Auch dort ist die Apokope phonologisch bedingt, die
entsprechende Regel wirkt allerdings im Sg. stärker als im Pl. (Goeman 1992, Kt.
11 u. 13).
Vermutlich ist dies die Folge der Tatsache, daß die -e-Synkope im Pl., verglichen mit dem Sg., relativ spät auftrat. In diesen Zusammenhang gehören wohl
9

Oosterhout (1975) Nr. 13 (1455) 3x, Nr. 24 (1470) 1x, Nr. 33 (1480) 3x (Anrede an eine
Person); einmal aus Drente: Blok u.a.(1896-1899) Nr. 1149 (1403).
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auch bestimmte Bemerkungen von Grammatikern wie Ampzing (1628, 1334),
wenn sie bespielsweise (etwa als Reaktion auf Klagen, daß das Pron. der 2.Pl.
zunehmend das der 2.Sg. verdränge), feststellten, daß gleichwohl die 2.Pl. von
der 2.Sg. unterschieden bliebe, da das Verb in der 2.Pl. “länger” sei; Hiermit
kann nur gemeint sein, daß das Verb in der 2.Sg. auf -t ausging und in der 2.Pl.
auf -et. Bis heute hat man in diesem Zusammenhang an Systemzwang seitens
humanistischer Grammatiker gedacht; das relativ regelhafte Unterbleiben der -tApokope im Pl. läßt sich jedoch nur durch ein -et in der Verbendung erklären,
weil dadurch die Bedingung für -t-Apokope nicht mehr gegeben ist. Die relative
Chronologie der -e-Synkope konnte ich früher bereits zur Erklärung des zwischen der 3.Sg. und dem Pl. differenzierten Auftretens der -t-Apokope in den
nordöstlichen Niederlanden heranziehen (Goeman 1987b). Im 10. Kapittel wird
diese Syncope und derer Ablauf näher erläutert. Für das relikthafte Unterbleiben
der Synkope im 3.Sg. sehe dort die Karte 5.
An der heutigen Westgrenze des Einheitsplurals auf -t findet sich ein Nullsuffixgebiet (Goeman 1992, Kt. 17 u. 21). Sehe Karte 4. Hier bietet sich die
gleiche Erklärung an wie bezüglich der Apokope bei der 2.Sg. in Noord-Holland,
und zwar deswegen, weil die Annahme einer -t-Apokope in diesem “sächsischen”
Gebiet im Pl. wegen des soeben skizzierten Unterschieds zwischen der 3.Sg. und
dem Pl. ausscheidet. Es gibt Hinweise darauf, daß das Nullsuffix-Gebiet früher
einmal weiter nach Osten reichte (Schaars 1980, 37-39; 45-46), bis südlich von
Zutphen über das rechte Ufer der IJssel. Dies dürfte z.B. Gallée (1893) und Te
Winkel (1907, 116) dazu veranlaßt haben, die “sächsische” Westgrenze an dieser
Stelle nordöstlicher verlaufen zu lassen als Heeroma und Hol. Gegenwärtig begegnen dort neben Verbformen auf -t auch solche auf -(e)n. Letztere fanden sich
auch schon in früheren Erhebungen, allerdings wurden sie von der Forschung
zumeist vernachlässigt.10
Fälle wie diese sind Indiz dafür, daß man in der Morphologie ohne Variation
nicht auskommt.
8.2.3. Variabler Einheitsplural

Ich gehe davon aus, daß es erst Sinn hat, von Einheitsplural zu sprechen wenn
insgesamt genügend Belege für die drei Pers. des Pl. (zusammengenommen)
vorhanden sind; die Schwelle setze ich bei der zweithöchsten Frequenzklasse an,
also bei 73%. Damit ergibt sich die folgende geografische Verteilung:
a) -e-Suffix (Karte 1): in Noord-Holland, im westlichen Zeeland und in einem
Übergangsstreifen zum Gebiet mit -e, -t, -e (Südosten).
b) -n-Suffix (Karte 2): in der Provinz Groningen, Stellingwerven, im “Kopf” von
Overijssel, auf der ehemaligen Insel Urk, am Südufer der ehemalige Zuiderzee
und in Zeeuws-Vaanderen. - Da (vielleicht mit Ausnahme Noord-Hollands) -

10

Tille (1925, 165) gibt für 1465: ghij ontfangen; frühere Dialekterhebungen: Taalatlas und RND.
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e durch n-Apokope aus -en entstanden ist, können hier Zuid-Holland, Utrecht
und die Veluwe hinzugenommen werden.
c) -t-Suffix (Karte 3): variabel in Drenthe, Overijssel und im Achterhoek von
Gelderland.
d) -ø-Suffix (Karte 4): infolge unseres Frequenzkriteriums können Formen in
den entsprechenden Gebiete (östliche Veluwe und Zentral-Limburg) nicht als
Einheitsplurale gewertet werden.
8.3. Diachronie

Die geographische Verteilung ist vielfach als Indiz einer diachronischen Entwicklung aufgefaßt worden. Das Ags. und As. haben den Einheitsplural auf Dental
gemeinsam, der Süden zeigt einen differenzierten Plural. Die Niederlande weisen
im Westen und Norden einen Einheitsplural auf -e(n) auf. Frings’ Interpretation
(1944), der sich auch Mihm (1992, 99-100) anschließt, geht davon au, daß sich
das südliche System nach Norden hin ausgebreitet hat. Mihm setzt eine Grundform auf -ent voraus, die noch heute im Sauerland begegnet; die Varianten hätten
sich dann durch Nasalschwund (zu -t) bzw. -t-Apokope (und spätere -n-Apokope) (zu -e(n)) entwickelt.
Frings (1944, 25f.) betrachtet den Einheitsplural auf -e(n) im Rheinmündungsgebiet, und ebenso an der westf.-rhein. Grenze und im nd. kolonialen Neuland11
allerdings als Kompromißform zwischen einem Einheitsplural auf -t und südlicher Differenzierung in -en, -t, -en. Die Formen auf -en im Norden der Niederlande und in Ostfriesland seien im Züge einer (späteren) holländischen Expansion entstanden. Schmitt dagegen postuliert hier Einfluß der Hansesprache (1942,
160).12 Dies erscheint für die Niederlande insofern als unwahrscheinlich, als diese
Entwicklung, wie wir unten sehen werden, bereits im Zeitabschnitt 1300-1350
sichtbar wird, während der Einfluß der Hanse erst nach 1375 eintritt (Slicher van
Bath 1947).
Das sauerländ. und rhein. -nt werden von Frings/Linke (1967) als alt betrachtet. Diese Form sei als Adaptation des sächs. Einheitplurals an eine binnennd.
Basis mit -en, -et, -en(t) entstanden (Frings/Lerchner 1966: 92). Der nordnl.fries. Einheitsplural auf -e(n) wird in der Fringschen Argumentation vage bestimmten Entwicklungen an Schelde, Maas und Rhein zugeordnet. Dem schließt
sich Hol (1955) an, wenn sie die Formen der Veluwe auf -en interpretiert als
Ersetzungen der ursprünglichen Formen auf -et, die einst das gesamte Hamaland,
die Veluwe und das Vechtegebiet umfaßt hatten, begreift. Heeroma (1948; 1953)
deutet den Gegensatz -en vs. -et als Fortsetzer einer Doppelform -anth/-and.
Erstere unterliegt dem Nasalschwund, und es entwickelt sich demnach eine Form
-et, letztere fällt (da hier kein stl. Spirant vorliegt) nicht unter dieses Lautgesetz,

11
12

Bischoff (1962) sieht hier Einfluß der Niederländer.
Er stützt sich dabei vor allem auf die Arbeit von Janßen (1937, 61).
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später entsteht dann nach d-Apokopierung eine Form -e(n).13 Heeroma muß von
daher das Vorkommen des afries. -eth14 als Enklave in einem chaukischen (oder
westingwäonischen) -en-Gebiet interpretieren; eine Erklärung des fries. Einheitsplurals auf -e unterbleibt jedoch.
Van den Berg (1949) nimmt sowohl für die nord-holländ. als auch für die
fries. Belege -th-Apokope an.15 Sjölin (1969, 37) geht bezüglich des Afries. nur
für die 3.Sg. von variabler -th-Apokope aus.
Gysseling (1980, 31 ff.) postuliert Zusammenfall von 2. und 3.Pl. (-et) im
Küstenniederländischen; ob sich hier auch die 1.Pl. anschloß, ist nach ihm nicht
bekannt. Er geht des weiteren davon aus, daß -et von -ent verdrängt wurde,
analog der Verdrängung von küstennl. mude durch binnennl. munde. Klein (1977,
464) und Nielsen (1981, 118) nehmen Übertragung des Suffixvokals -a- von der
3.Pl. auf die 2.Pl. an; darüberhinaus denkt Nielsen noch an Übertragung des
Suffixkonsonanten -d von der 2.Pl. auf die 1.3.Pl. Sanders (1974) wertet die -enFormen als einen typisch frühmnl. Ausgleich zwischen zwischen Indikativ und
Optativ. Ein solcher Ausgleich zwischen Indikativ und Optativ wird im allgemeinen auch für das Mfrk. angenommen (Franck 1909, 252-255; Braune-Eggers
1987); dabei spielten offenbar die orthographische Längenbezeichnung des Suffixvokals im Alemannischen (<ee>) sowie Notker’s Diakritika eine Rolle.
In diesen Zusammenhang gehören auch Versuche, das -e als Zeichen für den
Adhortativ (und damit letztlich auch für den Optativ) zu interpretieren: vgl. für
das Aengl. Sievers/Brunner (1965, 276f.), für die ostnl. Dialekte Veldman (1974).
Für weitere Dialekte kann ich Formen auf -e annehmbar machen (Goeman
1992a) mittels auf erschlossene Apokope des -e zurückgeführte kompensatorische
Länge des Stammvokals bzw. Stimmhaftigkeit der Stammauslautkonsonanz. Die
Suffixform auf -e (oder -ø) ist allerdings auf die Stellung in der Inversion bei der
1.2.Pl.beschränkt. Sie begegnet auch im Nd. und, relativ spät bezeugt, im Frk.
Campbell (1974, 296) betrachtet diese Form als einfache aengl. Apocope von -th
oder -n; von Kienle (1960, 283) sieht darin eine ahd. -n-Apocope. Damit könnten dann auch die von Heeroma nicht erklärten Formen einbezogen werden.
Shields (1981, 1984) diskutiert eine weitere Möglichkeit, indem er ein sekundäres Suffix der 3.Pl.Präs.Ind. -en annimmt, das aus -un < -n (< * - (e/o)n)
entstanden sei und neben primärem * -(e/o)n-ti auftrete.16
13

14

15

16

Das Anord., Aeng., Afries., und As. generalisieren die stl. Variante mit unakzentuiertem Suffix
*-anthi, während das Got. und Ahd. demgegenüber von der sth. Variante mit akzentuiertem
Suffiks < *-onti ausgehen (Nielsen 1981, 201). Der Nasalschwund tritt aber, wie Lasch (1932,
240, 244) und Klein (1977, 342, 464) gezeigt haben, erst relativ spät ein, im 9. Jh. war der
Suffixvokal noch nasaliert. Später sei -n- im Mnd dann wieder eingetreten (Lasch 1913, 142).
Sjölin (1969) zufolge handelt es sich dabei um eine nachklassische afries. Form, andere Forscher halten sie für westafries.
Ähnlich bereits Boersma (1939, 108) der aus der gesamten Periode Belege anführt, allerdings
nur in der Inversion, und Fokkema (1937, 164f.) der dies sowohl für fries. als auch für
stadtfries. Urkunden feststellt, jedoch eine Erklärung durch -n-Apokope in der Inversion offenläßt.
Sekundäre Suffixe enden auf Konsonant, die primäre Allomorphe bekommen die Erweiterung
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Dies sind viele, vielleicht zu viele Erklärungsmöglichkeiten. Bislang hat es
jedoch eine eingehendere Diskussion, die den Ausschluß der einen oder anderen
Möglichkeit zur Folge haben könnte, noch nicht gegeben. Von daher können wir
einstweilen auch noch nicht zu eindeutigen Rekonstruktionen gelangen. Vielleicht können die Urkunden noch bezüglich der älteren Phase einige Aufschlüsse
geben, allerdings setzen die erst relativ spät ein.
8.4. Mnd. Entwicklungen in den östlichen Niederlanden.

Fur die Provinzen Groningen, Drente, Overijssel und Gelderland wurden die
Daten ab 1300 erhoben.17 Zuvor ist anzumerken, daß die 2.Pl., der Textsorte
Urkunde entsprechend, infrequent ist, allerdings fehlt sie nicht ganz. Ich unterscheide bei den Abb. (s. Anhang 2) per Pers.Pl. alle Suffixvarianten. Wenn sich
jedoch bei der statistischen Probe herausstelt, daß die Parameter wegen der manchmal relativ kleinen Variantenanzahl instabil sind, dann fasse ich für diese Probe
(vgl. Anhang 2) die Suffixe folgenderweise zusammen: -nt und -(e)t > -t; -ø, -e,
und -(e)n > -n.
Falls es hin und wieder unsystematische Fehler bei der regionalen Zuordnung
gegeben haben sollte, dann sind diese in das statistische Verfahren mit einbegriffen, und zwar in der Error-komponente. Natürlich haben wir uns nach Kräften
bemüht, entsprechende Störfaktoren auszuschalten. Die Varianz, die durch die
systematischen Faktoren erklärt wird (der R-Wert), ist übrigens in diesen Modellen generell ziemlich niedrig.18 Unser Beurteilskriterium ist demnach in der Hauptsache das Signifikanzkriterium: Prob < 0.05.19
8.4.1. Groningen, Stadt und Land (1370-1499)

1.Pl. (Abb. 1): Die sehr wenigen Belege auf -e und -ø begegnen ausschließlich in
der 1.Pl.; sie sind zwar selten und nehmen im Laufe der Zeit significant ab, sie
werden jedoch durch Belege im Groninger Gerichtregister (serielle Quelle) und
aus Drente und Overijssel gestützt. Es ergibt sich eine geringe Abnahme von -n
zugunsten von -t (vgl. Anhang 2, 2.1), diese geht jedoch auf die Zunahme von -nt
beim Verbum substantivum zurück. Alle drei Effekte sind signifikant.

17
18
19

-i. Die primäre Formen entstehen später als die sekundäre. Die herschende Lehre ist, daß
primäre Suffixe auf den Ind.Präs. beschränkt sind; es sind jedoch sekundäre Suffixe im Präs. für
das Keltische, Altkirchenslavische, Altrussische, Dorische, Lateinische und Litauische belegt.
Der Unterschied primär-sekundär ist idg. sehr spät anzusetzen (Shields 1984, 2-3) und, da die
Primärkennzeichnung anfänglich optionell war, nur einzeldialektisch durchgeführt. Auch die
Kategorie Plural hat sich relativ sehr spät entwickelt, von daher die bekannten Schwierigkeiten
bei dessen Rekonstruktion. Der Sg. is gut rekonstruierbar, im Pl. ist nur die 3. Pers. eindeutig
rekonstruiert. Ind.Prät. und Pl. sind gegenüber Aspekt und Sg. sekundär (Shields 1981; Lehmann
1974; 1993: 172-176, 218-220).
Sehe Anhang 1.
Es handelt sich nämlich um Modelle mit (im statistischem Sinne) “nominalen” Variablen.
Benutzt wurde das statistische Programm JMP-IN der Firma SAS.
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2.Pl. (Abb. 2): Im Laufe der Zeit kommen -t und -n ins Gleichgewicht; es zeigt
sich keine signifikante Entwicklung (vgl. Anhang 2, 2.2).
3.Pl. (Abb. 3): Fast analog zu den Verhältnissen bei der 1.Pl. ist eine leicht
signifikante Abnahme von -n zugunsten von -nt zu konstatieren (vgl. Anhang
2.3).
Abb. 4 und die statistische Probe (Anhang 2, 2.4) machen die Verteilung der
Formen auf die Pers. für die gesamte Periode sichtbar; -n überwiegt stark, gleichwohl sind die Unterschiede zwischen den 3 Pers. signifikant. Das bedeutet daß
die Differenzen mit der Zeit prägnanter werden.
Wenn wir das 75% Kriterium anlegen, dann gilt in Groningen der Einheitsplural
auf -n: in der 1.Pl. gilt er zu 92%, in der 2.Pl. zu 87% und in der 3.Pl. zu 77%.
8.4.2. Groningen-Stadt (serielle Quelle) (1475-1543)

Es gibt eigentlich nur Belege der 3.Pl. (im Jahre 1520 begegnen überdies drei, im
Jahre 1522 vier Belege auf -n für die 2.Pl.); vgl. Abb. 5.
Relativ spät findet sich noch einmal eine Form auf -e; -t-Formen sterben aus,
und -nt nimmt zugunsten von -n ab. Diese letzte Entwicklung (vgl. Anhang 2,
2.5) ist signifikant und steht im Gegensatz zu der oben unter 4.1 konstatierten
leichten Abnahme; diese hatte sich jedoch auch auf eine frühere Periode bezogen.
Über die Prägnanz der Differenzen per Person läßt sich bedauerlicherweise nichts
sagen.
8.5. Drente 1313-1407

1.Pl.: leichte Zunahme von -e und -n, Abnahme von -t, Stabilität bei -nt. Die
Entwicklung ist signifikant (vgl. Abb. 6 und Anhang 2, 2.6). Für die 2.Pl. sind
nur vier Belege überliefert, alle aus demselben Jahre.
3.Pl.: leichte Zunahme von -n und -nt, leichte Abnahme von -t, signifikant
(Abb. 7, Anhang 2, 2.7).
Die regionale Verteilung der Formen ist sehr verschieden. Dikninge, Echten,
Eelde, Coevorden, Peize, Ruinen und Welvelde haben im Verhälnis mehr -tFormen, der Rest von Drente zeigt mehr Formen auf -nt. Der Unterschied ist nur
signifikant wenn man die 1. und 3.Pl. zusammennimmt (Abb. 8, Anhang 2, 2.8).
Die Verteilung der Formen auf die drei Personen zeigt signifikante Unterschiede (Abb. 9, Anhang 2, 2.9). Im Vergleich zu Groningen hat Drente mehr
Belege auf -t und weniger auf -nt.
Bei Anlegung des 75%-Kriteriums hat in Drente der Einheitsplural auf -n
möglicherweise ein Übergewicht: in der 1.Pl. gilt er zu 89%, in der 2.Pl. zu 50%
(nur 4 Belege!) und in der 3.Pl. zu 84%.
8.6.1. Overijssel 1300-1530 (ohne serielle Quelle aus Goor)

Im vergleich mit einer früheren Studie (Goeman 1992; hier Kap. 7) bleibt die
geographische Verteilung statistisch signifikant; von West nach Ost nehmen die
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Formen mit -t zu.20 Diese Situation ändert sich auch nicht angesichts größerer
Belegmengen (vgl. deshalb Abb. 1 und 2 im Kap. 7).
1.Pl. (Abb. 10): -nt-Formen nehmen ab, das Verhältnis zwischen -t und -en
bleibt stabil, aber die Abnahme ist nicht signifikant (vgl. Anhang 2, 2.10).
3.Pl. (Abb. 11): -nt-Formen nehmen zu, und zwar auf Kosten von -t (signifikant) und -n (nicht signifikant), vgl. Anhang 2, 2.11a. Wenn man -t und -nt
zusammennimmt und -n gegenüberstellt, ist die Entwicklung nicht signifikant
(Anhang 2, 2.11b). Im betreffenden Zeitraum bleiben die Unterschiede zwischen
die Personalformen stabil, die 3.Pl. zeigt mehr -nt als die 1.Pl.
Die Plurale auf -t / -nt vs. -n sind etwa gleich verteilt: jeweils rund 50% (vgl.
Abb. 10a; 123 gibt den Befund von Slicher van Bath 1949).
8.6.2. Goor (1330-1410)

Die 2.Pl. ist nur einmal belegt: auf -t; eine 1.Pl. auf -e wurde nicht mitgezählt.
1.Pl. (Abb. 12): allem Anschein nach nehmen die Formen auf -n zu, allerdings
nicht signifikant (vgl. Anhang 2, 2.12).
3.Pl. (Abb. 13): nur 2.27% aller Belege (88) zeigen -nt, und diese treten
verhälnismäßig spät auf; wir schlagen diese Belege daher zu denen auf -t, aber wie
schon bei der 1.Pl. ist die Entwicklung nicht signifikant (vgl. Anhang 2, 2.13)
Im Gegensatz zum übrigen overijsselschen Befund (vgl. 8.6.1), der kaum eine
Differenz zwischen der 1. und der 3. Pl. aufwies, zeigt Goor in der 1.Pl. zu 25%
mehr -n-Formen; in Goor selbst hat die 1.Pl. ca. 20% mehr -n-Formen als die 3.
Pl. (dies ist signifikant, vgl. Abb. 13a und Anhang 2, 2.13a). Die Verteilung ist
etwas weniger gleichgewichtig als im übrigen Overijsselschen (vgl. 8.6.1).
Da sich in die drei folgende Regionen, wenn man sie gesondert betrachtet,
keinerlei signifikante Entwicklungen zeigen, gebe ich die Resultate ohne tabellarische Übersicht. In Anscluß daran untersuche ich diese Regionen als Gesamtheit; dabei wird dann nach Personalformen unterschieden.
8.7. Achterhoek (1375-1580)

Die Anzahl der Belege ist etwas niedriger, und deshalb sind alle drei Pers. des Pl.
zusammengenommen. Die Varianten zeigen während der gesamte Periode ein
stabiles Nebeneinander (keine Signifikanz). Der Unterschied zwischen der 1.Pl.
und der 3.Pl. ist signifikant. Das Suffix -t begegnet nur in der 3.Pl.; -t und -nt
sind weniger frequent als in Overijssel und Goor.
8.8. Arnheim/Nimwegen, Liemers, Kleve (1420-1580)

Aus Vergleichsgründen sind hier, wie auch im folgenden Abschnitt, die drei Pers.
des Pl. sowie (als vierte) die Höflichkeitsform21 zusammengenommen. Auch hier
20
21

(Goeman, 1992; hier Kapitel 7) basiert nur auf Slicher van Bath (1949).
Im folgenden 4.Pl.: Höflichkeitsform Uwe Liefden.
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zeigt sich keine signifikante zeitliche Entwicklung. Der Unterschied zwischen
den Personalformen ist gleichwohl signifikant. Es läßt sich eine Tendenz zum
Einheitsplural auf -n ablesen (60%); -nt begegnet nur in der 3.Pl., -t in der 2.Pl.
8.9. Alte IJssel, IJsselregion (1350-1575)

Es zeigt sich zeitlich kaum eine Entwicklung (kein Signifikanz). Die leichte
Zunahme des t-Suffixes erklärt sich durch eine Zunahme von Formen in der
3.Pl.; die 2.Pl. ist lediglich durch 3 Belege vertreten.
8.10. Gesamtregion Achterhoek/Liemers/Kleve/IJsselgebiet

1.Pl.: Das oben bereits für die Einzelgebiete angemerkte Fehlen einer zeitlichen
Entwicklung wird auch für die Gesamtregion bestätigt, vgl. Abb. 14, Anhang 2,
2.14 (nicht signifikant). Im allgemeinen überwiegen die Formen auf -n, -nt
begegnet nur in beschränktem Maße in den Regionen Achterhoek und Alte
IJssel/IJssel (vgl. Abb. 15 und Anhang 2, 2.15. Auch die regionale Verteilung22 ist
nicht signifikant.
2.Pl.: Zu- und Abnahme der Varianten sind ohne Signifikanz (Abb. 16 und
Anhang 2, 2.16); die Mehrheit der Belege (und zugleich die Erstbelege) sind auf
zwei Jahre konzentriert. Auch die geographische Verteilung ist wohl nicht signifikant (Abb. 17, Anhang 2, 2.17); es deutet sich allenfalls eine Tendenz an, daß
nach Osten die -n-Belege zunehmen. Im Achterhoek war die 2.Pl. nicht belegt.
3.Pl.: Auch hier stagnieren die Verhältnisse. Die zeitliche Entwicklung ist
nicht signifikant (Abb. 18, Anhang 2, 2.18), anders die geographischen Unterschiede (Abb. 19, Anhang 2, 2.19).
4.Pl. Die Höflichkeitsform geht ausschließlich auf -n aus.
Aus den Resultaten können wir nun ableiten, daß der Raum Arnheim/
Nimwegen ein System -n, -t, -n hat, wobei allerdings die 2.Pl. variabel ist. Demgegenüber zeigen Liemers (ohne Belege für die 2.Pl.) und Kleve/Kleverland/
Geldern (nach dem 75%-Kriterium per Personalform) eindeutig einen n-Einheitsplural, wobei Liemers in der 3.Pl. Variabilität aufweist. Die geldrische gräfliche
Kanzlei nimmt eine Zwischenposition ein; die Variation liegt hier in der 2.Pl.
Der Achterhoek zeigt auch keinen rechten Einheitsplural auf -t (einschließlich. nt), noch weniger die IJsselregion. Die Variation ist also per Personalform recht
unterschiedlich.
In diesem Übergangsgebiet zwischen “niederfränkisch” und “niederdeutsch
(im engeren Sinne)” sollte man eigentlich starke Variation erwarten, und zwar
sowohl hinsichtlich der geographischen Verteilung der Formen als auch deren
zeitlicher Entwicklung. Wie man sieht, ist es eher umgekehrt: es herscht Stabili-

22

Die Siglen in Abb. 15 bedeuten: Arnhem/Nijm = Region Arnheim/Nimwegen, GelreGrKan =
geldrische gräfliche Kanzlei, IJssel = region IJssel/Alte IJssel, Kleef = Stadt Kleve/Kleverland/
Geldern, KleefHer = klevische herzogliche Kanzlei.
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tät,23 Variation gibt es lediglich zwischen den morphologischen Kategorien. Diese Stabilität gilt auch für eine ganz andere Textsorte: so hat Besch (1967: 312) für
eine aus dem Kloster Bredevoort (im südlichen Achterhoek) stammende erbauliche Handschrift (1436-1437) ebenfalls ein variables System nachgewiesen: 1.Pl.
auf -n, 2.Pl. auf -t (einmal auch auf -n), 3.Pl. auf -n (einmal auf -nt); dieser
Befund stimmt hinsichtlich seiner Variabilität sowohl mit dem unserer Regionen
Achterhoek und IJssel überein.
Die Stabilität ist um so bemerkenswerter, weil die diachrone geographische
Verteilung samt ihrer Variabilität, wie unsere Karten zeigen, noch heute synchron existiert.
8.11. Schlußbemerkungen

Wir greifen zurück auf die Ergebnisse für Groningen, Drente und Overijssel. Mit
der Zunahme (in späterer Entwicklung) des n-Suffixes erweist die Stadt Groningen
sich als drentisch. Zunächst hatte es in Groningen eine leichte Zunahme des -t
(1.Pl.) und -nt (3.Pl.) gegeben. Drente verhält sich umgekeht. Die Situation in
Overijssel bleibt stabil.
Nach Personalformen gibt es deutliche Unterschiede, die allerdings in Overijssel
weniger ausgeprägt sind.
Auch für diese Dialectgruppen gilt im wesentlichen Stabilität in der Variabilität, die sich im synchronen Kartenbild widerspiegelt. Es hat den Anschein, als sei
die Variabilität in den nordöstl. Dialekten von interner Art; die morphologischen
Entwicklungen scheinen ebenfalls primär dialektintern abgelaufen, und nur in
geringem Maße durch externe Faktoren beeinflußt worden zu sein. Wenn es
solche externe Einflüsse gegeben hat, dann haben sie, so scheint es, nur eine
bereits vorhandene Entwicklung unterstützt.
Wenn wir also diese Stabilität diachron bis in die heutige Zeit nachweisen
können, dann dürfen wir auch ein wenig in die Zeit zurück extrapolieren. Mit
aller Vorsicht können wir sagen, daß die heutige Variation schon früher bestand;
und daß -t, nicht wie Heeroma annahm, einer jüngeren westfälischen Expansion
zu verdanken ist, sondern, wie unsere ältere Belege zeigen, bereits vorhanden war.
In den Bereich der gleichwohl nicht völlig unberechtigter Spekulation geraten
wir allerdings, wenn wir das hartnäckige Festhalten an den -nt-Formen (dort wo n- nicht nicht im Zuge des Nasalschwunds ausgefallen war, weil es nicht vor stl.
Reibelaut stand) und die zugegebenermaßen wenigen Belege mit -nt bei anderen
Verben (wie sind/t, doent) als Indiz für die von Shields (1981) diskutierte Möglichkeit betrachten, nach der es eine alte (im idg. Zusammenhang junge) Alternanz gegeben hat zwischen einem primären -nti einerseits und einem sekundären

23

Dagegen ist z.B. in Südwestfalen (Stadt Attendorn) die Zunahme des -n-Suffixes signifikant:
(Goebel/Fedders 1988, 120-122); die absoluten Zahlen werden in 7 Zeitalterklassen analysiert.
Der Vergleich unserer Abb. 20 (vgl. auch Anhang 2, 2.20) mit ihrer Abb. 4 zeigt, wie unser
Verfahren die Systematik erfaßt.
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-en < -un < -n (< * -(e/o)n) mit variabler Erweiterung andererseits, die das -n
stützte (andernfalls wäre den Auslautgesetzen zufolge mit Apokopierung des -n
zu rechnen gewesen). Auf diese Weise kann mann sowohl die -en-Formen als
auch die mit -ø und -e erklären.
Dafür spricht auch, daß Sievers-Brunner (1965, 267f., Anm. 4-5) zwar auf
Apokope bei “beliebige[n] 1. oder 2. Plur.” hinweisen, dann aber allein von der
westsächs. Inversionsform hæbbe we, Ze mit dem Optativvokal (anstelle des indikativischen we/Ze habbaD zu der Schlußfolgerung kommen, daß das -e in der
Inversion zunächst im Optativ entstehen sei und sich dann durch Analogie auf
den Ind. ausgebreitet habe. Es gibt daneben aber auch deutliche Belege mit -en
im Ind.Pl., vgl. habbon we, nallon Ze.24
Solche Gebrauchsschwankungen - seien sie nun spät-idg. oder einzeldialektal könnten auch die geographisch relativ große Verbreitung des -en-Suffixes im Ind.
erklären, einschließlich der späteren stabilen Variabilität.
Polomé (1982) hat deutlich gemacht, daß das Germanische sehr archaische
Züge hat. Warum sollte es dann keine Archaismen im Bereich der Morphologie
aufweisen?
Eine Bestätigung unserer Auffassungen finden wir in einem Beleg der Weserrunen, deren Echtheit nich mehr in Frage steht. Die dortige 1.Pl. latam wird von
Antonsen (1993) indikativisch-imperativisch interpretiert. Es handelt sich bei
dieser Form um die Nr. 4988 der Trias 4990-4988-4991, die nicht später als in
den Beginn des 5. Jh. n.Chr. zu datieren ist; sprachlich charakterisiert Antonsen
die Form als “pre-Old Saxon Ingvaeonic Germanic” (1993: 15). Er folgert aus
Datierung und Form, daß entweder die typisch ingwäonische Analogie, die zum
Einheitsplural führte, noch nicht wirksam war, oder aber die unterschiedlichen
Pluralformen noch nicht alle der Analogie unterworfen waren. Auch er geht also
für diese frühe Zeit implizit von einer Periode mit personalformgebundener
Variabilität der Suffixe aus.25
8.12. Nachtrag. Stabile Variabilität: Suffixkonkurrenz

A. Die von uns (Kap. 7 und 8) untermauerte These, es gäbe im Gebiet des
Einheitsplurals von Alters her auch ein Einheitsplural des Präs.Ind. auf -en, neben einem altertümlichen Einheitplural auf -t, ist einen neuen Erklärungsversuch
gegenübergestelt worden. Früher Einheitsplural auf -en in Groningen wird von
Niebaum (1997) erklärt als holländischer schreibsprachlicher Einfluß, die von
Utrecht vermittelt wird, da ein Präfekt als Vertreter dessen Bischofes die Stadt
24
25

Sievers-Brunner (1965, 277): Handschrift R2.
Die Rekonstruktion von Shields (1981; 1984) war allgemeiner: *-(e/o)N (dabei steht N für qua
Artikulationsort unspezifizierten Nasal). Hiernach ginge -am in latam auf die Variante -om
zurück. Antonsen (1993) erwägt zwar die Möglichkeit einer Optativform, er weist eine solche
Erklärung jedoch zurück, da sonst *latem zu erwarten gewesen wäre. Die Sprachformen haben
keine nordwestgerm. oder ostgerm. Züge, sondern sind deutlich als westgerm. zu charakterisieren.
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Groningen verwaltet, eben in der Zeit, als sich eine städtische Kanzlei in der
Stadt Groningen bildet und die erste volksprachliche Urkunden verfaßt werden.
Dieser neuen Erklärung stehen aber drei faktische Probleme gegenüber.
Zum Ersten die Tatsache, daß die von mir signalierte 2.Plur.-Formen op -en
(ghi sweren in indikativischer Funktion)26 nicht nur in Groningen benutzt werden, sondern auch, zum Beispiel, ein wenig später im Stadtrecht der viel südlicher geliegenen Kleinstadt Hasselt. Dagegen sind diese Formen des 2.Plur. meines wissens nicht vertreten in Texte die aus aus Utrechter Gegend herstammen.27
Frühes Auftreten des 2.Plur. auf -en macht die Hypothese einer Holländischer
Beeinflussung der Groninger Formen sehr unwahrscheinlich.
Zum zweiten sind diese Formen auf -en eben in Eidesformeln belegt. Eine
Abweichung der juristisch richtigen, rituellen Form entkräfte die Rechtshandlung.
Die Belege dieser Verbalformen auf -en sind deshalb zuverlässig. Sie sind dazu
Zeugen des altheimischen Charakters, da die Rechtssprache im allgemeinen archaisch ist.
Zum Dritten verläuft die Entwicklung der stadtischen Kanzlei in Groningen
den Vertreter des Bischofes, den Präfekten, politisch antagonistisch gegenüber.
Sie folgt in der Durchführung der Volkssprache dieselbe Entwicklung der Form
und der Formeln, die wir auch in die städtischen Kanzleien in Norddeutschland
sehen (z.B. Osnabrück, Bremen) (Looper 1982; 1984).28 Die geographische Distribution, die juristische Funktion und die Entwickling der Schreibsprache weisen also bis auf weiteres auf autochtone Einbettung der Verbalformen auf -en hin.

26

27

28

Es hat von diesem Stadtbuch verschiedene Versionen gegeben die nicht alle übergeliefert
worden sind. Die Herausgabe Teltings ist die älteste Version die bekannt ist: 1425, aber diese
geht zurück auf unbekannte Versionen des Jahres 1310 (als gemeldet vom Utrechter Bisschof:
“..dese drie lesten ponten die vinden wi te bescriven ende te setten in der statboic...ende te
besveren alse statrecht”, (Blok e.a. 1896-1899: 229) und des Jahres 1330. Diese letzte Version
ist die Grudlage der Renovationen von 1400, 1425 en 1447. Die Wiederaufzeichnung des
Jahres 1447 ist vorzüglich herausgegeben von De Rhoer (1825). Sehe: Van der Werff (1990).
Stadtrecht Hasselt, geschrieben nach 1450; es gibt einige Interpolationen eines späteren Datums, aber die Eidesformeln gehören nicht dazu (N.N. 1883): 14 x ghij ...-en (ausgenommen
pretpres. ghij sullen), 3 x ghij ...-d/t (ausgenommen 2 x pretpres ghij sult).
In Quellen Utrechter Städte (Fruin 1892-1903: Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede,
Montfoort, Linschoten, IJsselstein) habe ich gar keine Formen wie ghi .. -en aangetroffen, aber
wohl gy sult, gy sijt, gy moicht gegenüber 3plur sijn, sijnt und weiterhin ausschliesslich Inversionsformen wie sweer gy (Keuren Amersfoorts 1523; Urspr. Redaktion 1504: Fruin I: 153-154) und
sweer gy neben ghy sult in IJsselstein (Hand 1. Hälfte 16. Jahrhunderts: Fruin III: 55). Die
Erklärung der Inversionsformen wie sweer gy ist besprochen im 9. Kapittel. Die Formen 2Plur
auf -t neben die mit 3Plur auf -en lassen einen Utrechter Plur-System -n, -t, -n sehen, mit
archaischen Formen auf -nt, und nicht einen Einheitsplural auf -n.
Looper (1984) denkt an Holländischen Einfluß in der Zeit des Holländischen Grafen Albrechts von Baiern; er basiert sich auf eine Charakterisierung der einschlägigen nicht-Frisischen,
volkssprachlichen Production als Mittelniederländisch, aber die muß als Niederdeutsch Charakterisiert worden. Wie schon aufgemerkt worden ist, ist direkter Holländischen Einfluß
unwahrscheinlich. Sehe weiterhin dieses Kapitel 8 und Niebaum (1997).
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B. Die Konkurrenz zwischen Suffixen auf -et und -en, die wir schon früh für
Groningen belegt haben, tut sich auch früh vor an der Südseite des westlichen
Niederdeutschen in einer Gegend die die Verhältnisse der Liemers fortsetzt nach
Osten. An der Grenze zwischen Niederdeutsch und Niederfränkisch29 sind Mitte
13. Jh. in einer älteren Handschrift die Niederbergischen Rezepte interpoliert
worden (original, Herausgabe Gysseling 1980: 343-344), und es gibt tatsächlich
eine Abwechslung im 3. Plur. von -en und -et: dot, sterwet, sterwen und wasset.
Die Zurückextrapolation der in 8.10 vorgefundene stabile Suffixkonkurrenz, die
aus theoretischen Gründe erwogen wurde, ist also nachher empirisch bestätigt.
Ziemlich stabile Suffixkonkurrenz kann also in sehr unterschiedenen Regionen
auftreten.
C. Suffixkonkurrenz und Sprachkontakt findet man nicht nur in den westlichen
niederdeutschen Dialekte, sie charakterisieren auch die Entwicklung des Einheitsplurals im Mittelenglischen. Dort resultiert eine Zero-form aus der Kompetition
der Pluralsysteme. Im nördlichen Mittelenglischen gibt es Einheitsplurale auf -es.
Dagegen gibt es im Gebiet südlich der Danelaw Plurale auf -eth. Plurale auf -en
befinden sich zwischen beiden Gebieten in der südlichen Danelaw.
Zwischen Einheitsplural auf -en und Einheitsplural auf -es gibt es ein Übergangsgebiet mit beiden Formen (sehe Benskin 1992). Nach den Karten von
McIntosh, Samuels und Benskin (1986) tun sich, innerhalb des Gebiets mit -en
auch Formen mit -eth vor. Die zwei Gebiete, die sowohl -es als -en kennen, zeigen
dazu Zero-Formen, aber nur wenn das Pronomen proklitisch fest mit dem Verb
verbunden ist.
Aber schon vorher, im Spätaltenglischen, waren die unsynkopierten Verbalformen (sowohl 3. Sing. als Einheitplur.) einer Frikativ-Apokope unterworfen,
die ausschließlich in unakzentuierten Silben stattgefunden hat (Lutz 1992, 1992a).
Der Prozeß grifft 3. Sing. mehr an im Norden (Anglisch) und zeigt eine niedrigere Frequenz im Süden. Die höhere Frequenz der Frikativ-Apokope im Norden
hängt damit zusammen, daß die altenglische Vokalsynkope im Norden (Anglisch
c.s.) eben eine niedrigere Frequenz hat (wie hiernach gezeigt im Kapitel 10). Und
deshalb hat der Süden auch weniger Frikativ-Apokope, nämlich durch die dort
herrschende, größere Intensität der Vokalsynkope der keine unakzentuierten Silben hinterläßt.
Der Einheitsplural, dagegen, zeigt einen derartigen Unterschied gar nicht. Im
Norden (Anglisch) war er eben so stark der Frikativ-Apokope unterworfen wie
im Süden (West-Sächsisch). Das kann man erwarten, weil die Vokalsynkope nur
3. Sing trifft und nicht den Einheitsplural (vgl. Kap. 10 für die Vokalsynkope).
Die Apokope ist auch variabel im Plural; nicht nur bei den unakzentuierten
Verbalsuffixe, aber auch bei unakzentuierten Prefixen wie oth- und with- (Lutz
1992, 1992a). Weiter alternieren im Norden die apokopierten Verbalformen mit
Formen auf -s, in den Midlands alternieren sie mit Formen auf -n.
29

Von Gysseling (1980) in der Region Kettwig-Wuppertal lokalisiert.
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Die nördlichen Formen auf -s wurden meistens erklärt durch Skandinavischen
Einfluß, die Midlandsformen durch Analogie (Brunner 1962), aber Lutz sieht
den Prozeß eher als die Ablösung durch Substitution einer durch Apokope instabil gewordene Suffixform, wobei in den neuen Formen nur den dentalen/
alveolairen Charakter des Suffixendes erhalten bleibt. Die beiden Substitutionsformen, -en und -es, waren die einzigen hinterbliebenen konsonanthaltigen Suffixe mit anderer Funktion (z.B. nominal).
Diese Erklärung von Lutz impliziert, daß es, unter Voraussetzung der Variabilität, ebenfalls Pluralformen auf -e gäbe. Und diese gibt es, relikthaft, tatsächlich
noch im Spätmittelenglischen (siehe die Karten in McIntosh, Samuels und Benskin
1968: I; 476, 652-653).
Später, im 14. und 15. Jahrhundert, nimmt aber die Zahl der Zero-Formen
schnell zu, wie man bei Lass (1992) sehen kann.
Lass hat 299 Pluralwortformen aus 4 Textteilen von je 5000 Wörtern erhoben. Diese Texte zeigen auch eine zeitliche Abstufung:
(1) East-Midland (Peterborough Chronicle) 1128-1137;
(2) London mit Midlandeinschlag (Autor: Chaucer), 1391-1392;
(3) London 1418;
(4) London (Autor: Caxton) 1473/4-1477.
Eine quantitative Analyse der von Lass erhobenen Daten läßt signifikante Resultate sehen: vergleiche die Figuren und die Tafeln weiter unten; East-Midland hat
kein -eth, weil diese Region Plurale auf -en hat (vgl. Abb. 21 und 22, Anhang 2,
2.21 u. 2.22).
Die Entwicklung zu zero tut sich aber noch sehr viel schneller vor beim Infinitiv (262 Formen). Beim Infinitiv handelt es sich deshalb wohl um einen Lautwandel: die (e)n-Apokope. Beim Einheitsplural dagegen vollzieht sich die Entwicklung wesentlich langsamer. Es handelt sich um relativ stabile Suffixkonkurrenz.
Die Ausbreitung beim Plur. von zero im 13. und 14. Jahrhundert geht nicht nur
auf Kosten der Formen auf -en aber auch der Formen auf -th. Es ist also nicht
reiner Lautwandel. Der Sprachkontaktsituation zufolge kann Suffixkonkurrenz
zur Deflektion führen.
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Anhang

Anhang 1: Erklärung und Abbildungen
Leloux hat für seine einschlägigen Untersuchungen (1977, 1982, 1986) bereits ostnl.
Texte exzerpiert; für die beiden letzten Beiträge wurden auch die Formen für die 3.Pl.
Präs. des Verbum substantivum sin/sint/sinnen erhoben. Leloux gibt jedoch nur an, ob
eine Form vorherschend ist oder mit einer anderen Variante alterniert.30 Alle von Leloux
ausgewertete Texte wurden erneut durchgesehen; dabei wurden alle Formen des Pl.Präs.Ind.
gezählt. Konjunktivformen oder Formen in syntaktisch-konjunktivischem Zusammenhang sowie die Präterito-Präsentia wurden nicht einbezogen, auch nicht, wenn die -tSuffixe zeigten. Inversionsformen, mit angehängtem Pronomen wurden gleichfalls nicht
mitgezählt (oft -e-Suffixe).
Ich habe außer den bei Leloux genannten Texten für Groningen und Drente folgende
Urkunden exzerpiert: Blok u.a. (1896-1899) die Nummern. 334, 336, 419, 437, 439,
450, 457, 461, 462, 463, 474, 476, 478, 513, 529, 532, 533, 534, 551, 557, 582, 583,
586, 587, 588, 592, 601, 605, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 619, 621, 626, 627,
628, 633, 636, 637, 640, 641, 642, 651, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 667,
673, 675, 704, 706, 707, 708, 710, 719, 727, 728, 729, 735, 739, 740, 741, 742, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 759, 760, 762, 763, 764, 768, 771, 774, 780, 781, 783, 784,
785, 787, 790, 792, 793, 795, 805, 806, 808, 993 (die Kopien des Cartulariums aus
Dikninge wurden ebenfalls ausgewertet da es sich gezeigt hat, daß sie vom Original (dort,
wo dieses noch vorhanden ist) nur geringfügig abweichen; vgl. Blok u.a.(1896-1899, Bd.
II: 516)); für Groningen ferner aus Oosterhout u.a. (1975) die Urkunden: Nr. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43.
Für Achterhoek, Geldern und Kleve habe ich die “Bijdragen en Mededelingen” der
Vereinigung “Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse Geschiedenis, Oudheidkunde
en Recht” durchgesehen; exzerpiert wurden Nr. 5/391-392, 5/392, 15/548-550, 18/ 8084, 20/130-131, 20/131-133 (notarielle Kopie), 20/135-138, 27/187-226 (I, II, III, IV, V,
VI, VIIa,b, VIIIa,b, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII), 32/168, 32/169, 38/129.
Nicht einbezogen wurde Leloux’ Nr. 29, da dieser Text hd. beeinflußt ist; seine Nr.
22, die er auf 1494 datiert, ist von mir, dem Text gemäß, dem Jahre 1490 zugeornet
worden.
30

Zu eingehender Kritik an Lelouxs Verfahren siehe Niebaum (1986).
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Des weiteren wurden die folgende Quellen exzerpiert: Bakker/Huussen (1991), die
östlichen Texte aus Gallée (o.J), Goelema (1991), Gratama (1886), Kalveen (1967), Kern
(1904, 1905, 1906), Sodmann (1980, Anhang), Van der Schrier (1992), Vredenberg
(1974). Einbezogen wurden ferner die Zahlenangaben bei Slicher van Bath (1949);
allerdings konnten hier die Prät.-Präs. nicht ausgesondert werden, und es wird dort auch
kein Unterschied nach 1., 2. oder 3.Pers. gemacht; deshalb wurden diese Angaben als 123
Zusammengenommen.
Für die Destinatarproblematik vgl. zusammenfassend und mit weiterführenden bibliographische Angaben Dijkhof (1993).31 In Holland spielt diese Problematik eigentlich
nur im Verhältnis zwischen Landesherr und von ihm abhängiger Stadt eine Rolle. In
diesem Falle ist die Beurkundung einer gräflichen Stadt zumeist eine Destinarausfertigung.
Im Allgemeinen dürfte aber auch sonst die Lokalisierung der ausgewählten Urkunden
gesichert sein, weil die Volksprache in den Niederlanden zunächst im Westen in die
Schrift eindringt und sich dann nach Osten durchsetzt; dieser Prozeß begint im Osten
beim Kleinadel, erfaßt danach die Städte und setzt sich zuletzt im Verkehr mit dem
Landesherrn durch (Slicher van Bath 1949). Nur für Groningen haben wir darauf verzichtet, eine Regionalisierung durchzuführen, und zwar wegen des großen Einflusses der
Stadt auf die schriftliche Produktion der Umgebung.
Eine, genauere Lokalisierung der Urkunden hätten wir im übrigen auch deshalb nicht
durchführen können, weil dies auf Autopsie beruhende, eingehende diplomatische Untersuchungen jeder Urkunde und Schreiberhand voraussetzen würde (Dijkhof 1993).
Selbst das vorzügliche monumentale Urkunden-Corpus von Gysseling (1980) läßt in
dieser Hinsicht noch Wünsche offen.
Die beiden Gerichtsregister aus Groningen und Goor (eine Kleinstadt) sind serielle
Quellen. Einträge ohne Datierung wurden auf der Grundlage der Paginierung der datierten Eintragungen interpoliert, allerdings nicht linear; stattdessen wurde mit Hilfe von
cubic Splines interpoliert. Das bedeutet, daß anhand aller bekannten Datierungen eine
Kette kontinuierlicher Kurven erzeugt wurde, womit beinahe 99% der Variation erfaßt
ist. Auf diese Weise hat mann -bis auf etwas mehr als 1%- auch alle Zufälligkeiten
mitmodelliert. Die Verteilung der bekannten Datierungen über die Seiten zeigt teils
Textstrecken in fortlaufender Datierung, teils werden diese unterbrochen durch Strecken
mit starken Abweichungen. Ein Schreiber versucht ja manchmal, leere Stellen und Seiten
aufzufüllen; und dies geschieht weitgehend zufällig. Die unbekannten Datierungen wurden dann auf der Basis der Paginierung am Schnittpunkt der ermittelten Spline-Kurve
mit der Jahreszahl abgelesen. Eine lineare Interpolierung würde vorausssetzen das ein
Schreiber die leeren Stellen nach Plan ausfüllt. Unser Verfahren legt jedoch bezüglich des
systematischen wie des unsystematischen Vorgehens der Schreiber Rechenschaft ab und
weiß beide Aspekte zu nutzen.

31

Übrigens kann man von einer strengen Beachtung dieser Prinzipien noch wesentliche Neuentdeckungen erwarten. So dürfte z.B. durch die Entdeckung und Erläuterung der autographischen und automundierten Urkundenproduktion des Melis Stoke (Burgers 1993) künftig auch dessen bestrittene Autorschaft der “Rijmkroniek” ins rechte Licht gerückt werden.
Über die sprachwissenschaftliche Auswertung von Urkunden vgl. Fedders (1988).
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Abb. 10a: Overijssel (1300-1530) ohne GoorSerie: 1.(2.)3.Plur.
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Anhang 2: 2. Statistische Proben
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.1959753
259

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

6
164
170

4.047104
16.603983
20.651087

CHISQUARE

PROB>CHISQ

8.094
7.244

0.2313
0.2988

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles
-n / -t/-nt
Acht’k
n
0.9474
nt
0.0526
38

ArnNijm GelreGrKan
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
19
30

2.16 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

IJssel
0.9667
0.0333
60

Kleef
1.0000
0.0000
65

KleefHer
1.0000
0.0000
4

Liemers
1.0000
0.0000
13

.0502966
33

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

1
31
32

1.131352
21.362254
22.493606

2.262704
Prob>ChiSq
0.132522

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

36.9070487
-.02487189

30.911593
.02103962

1.43
1.40

0.2325
0.2371

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Jahr

2.17 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.1812015
33
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Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

4
166
170

4.075875
18.417731
22.493606

CHISQUARE

PROB>CHISQ

8.152
7.656

0.0862
0.1050

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles
-n / -t/-nt
ArnhemNijm
n
0.1667
t
0.8333
6

GelreGrKan
0.5000
0.5000
2

2.18 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

IJssel
0.3333
0.6667
3

Kleef
0.8571
0.1429
7

KleefHer
0.6667
0.3333
15

.0026031
299

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

2
295
297

0.44377
170.03158
170.47534

.8875324
Prob>ChiSq
0.641615

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

8.24713851
-.00349295
11.0049689
-.00655972

10.975249
.00756308
11.957726
.00825116

0.56
0.21
0.85
0.63

0.4524
0.6442
0.3574
0.4266

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Jahr
Intercept
Jahr

2.19 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.1401779
299

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

12
157
169

23.89688
146.57846
170.47534

CHISQUARE

PROB>CHISQ

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

47.794
41.029

0.0000 **
0.0000 **
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Response Profiles
-n / -t/-nt
Acht’hoek
n
0.6176
nt
0.2353
t
0.1471
34

ArnNijm
1.0000
0.0000
0.0000
9

GelGrKan
1.0000
0.0000
0.0000
18

2.20 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

IJssel
0.7338
0.2302
0.0360
139

Kleef
1.0000
0.0000
0.0000
22

KleefHer
1.0000
0.0000
0.0000
11

Liemers
0.9091
0.0909
0.0000
66

.0555062
280

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

1
278
279

10.76638
183.20053
193.96691

CHISQUARE

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

-17.665994
.012142085

3.9829274
.00272705

19.67
19.82

21.53275
Prob>ChiSq
0.000003 **

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Periode

2.21 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

PROB>CHISQ

0.0000 **
0.0000 **

.2808764
299

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

6
4
10

59.68255
152.80429
212.48685

CHISQUARE

PROB>CHISQ

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles
Plur.suffix
-ø
-n
-th

119.365
111.922

1East-Midland
0.0467
0.9533
0.0000
107

2.22 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

0.0000 **
0.0000 **

2London-Midl
0.1587
0.7778
0.0635
63

.5745846
262

3London
0.4754
0.5082
0.0164
61

4London
0.7206
0.2647
0.0147
68
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Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

1
260
261

94.00230
69.59813
163.60043

CHISQUARE

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

-61.992308
.044666028

11.445545
.00812043

29.34
30.25

188.0045
Prob>ChiSq
0.000000 **

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Jahr

PROB>CHISQ

0.0000 **
0.0000 **
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Karte 1: Einheitsplural auf -e
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Karte 2: Einheitsplural auf -(e)n
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Karte 3: Einheitsplural auf -(e)t
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Karte 4: Einheitsplural auf -ø
minder dan 3%
van 4 tot 6%
van 7 tot 9%
van 10 tot 12%
van 13 tot 15%
van 16 tot 18%
meer dan 18%

9

Voorbeelden van Paardekooper z’n
“vaste aansluiting”
Werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische
werkwoorden, 2e persoon enkelvoud1

9.1. Inleiding

In hoofdstuk 6 zijn, in verband met t-deletie, de 2enk-inversievormen van ZuidHolland en het Rivierengebied aan de orde geweest. In Zuid-Holland is er in
inversiepositie geen t-suffix, in het Rivierengebied wel. Niet alleen gebeuren er in
inversie op de grens van werkwoord en voornaamwoord vaak rare dingen, de
grens zelf tussen werkwoord en voornaamwoord lijkt te verdwijnen en het geheel
gaat functioneren als een nieuwe eenheid, een bevroren combinatie die als zodanig in het mentale woordenboek van de taalgebruiker voor het grijpen ligt. We
zullen in hoofdstuk 11 een ander voorbeeld van t-deletie in een ‘vaste’ enclitische
verbinding bespreken, namelijk die van 3sing in het 13de-eeuwse Westvlaams.
“Bevroren” is hier nou niet direct de meest toepasselijke omschrijving, zo’n
clitische combinatie is allesbehalve levenloos. En als ergens het adagium “Yesterday’s
syntax is today’s morphology” opgeld doet dan is het hier: uit enclitische combinaties ontstaan nieuwe pronomina. Zoals bijvoorbeeld uit gaan we: me ontstaat
via game, en vervolgens: me gaan. Dat kan zelfs weer tot nieuwe morfologie
aanleiding geven: me gane.
Ook het dialect van de streek waar ik zelf vandaan kom, Twente, kent specifiek
enclitische vormen die afwijken van de werkwoordsvorm in rechte volgorde:
meervoud wi loopt, enclitisch: lope wi. De enclitische combinatie is zelfs in heel
wat nederlandse dialecten hét uitgangspunt voor de congruerende voegwoorden:
Azze we gaan.2
In een groot aantal dialecten is ook het voornaamwoord jij, om met Verdenius
(1924,1926) te spreken: “in enclise geboren”, een standpunt dat, tegen bezwaren
van Muller (1926) en van Van Haeringen (1936 s.v. Gij; 1960, 104-105) in,
onlangs weer met kracht verdedigd is door Devos (1986).
Wat ook de preciese ontwikkelingsgang geweest mag zijn, in ieder geval is er
ook bij jij in het standaardnederlands een duidelijk onderscheid tussen rechte
volgorde en inversie: je loopt tegenover loop je.
1
2

Paardekooper (1961).
Zie nu voor congruerende voegwoorden de bijdragen in Hoekstra en Smits (1997).
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Voor deze 2enk vorm heeft Paardekooper (1989, 305-306) gewezen op
Drechterlandse vormen jij/je liepe tegenover liep jij/je en loop jij/je, die, afgezien
van het suffix overeenstemmen met de verhouding in de standaardtaal, maar
waarbij de zaak ingewikkelder ligt omdat er bij zwakke werkwoorden als maken
een systeem als je make tegenover make je gebruikelijk is. Paardekooper heeft hier
nog verder navraag naar gedaan, maar dit “extra” is in het huidige Drechterlands
niet meer gebruikelijk. En uit wat Boekenoogen (1897: LXVII) opmerkt concludeert hij dat het vroeger tot Drechterland beperkt moet zijn geweest.
Ik wil me in deze bijdrage in hoofdzaak bezig houden niet met de vorm van het
voornaamwoord, maar wel met de werkwoordsuitgang in enclise. Voor de vormen in rechte woordvolgorde verwijs ik naar de bespreking in hoofdstuk 7 en
hoofdstuk 8.
9.2. Motivering

Ik kies het zeer frequent gebruikte werkwoord doen, omdat ik elders heb aangetoond dat monosyllabische werkwoorden in enclise doorslaggevende informatie
kunnen geven over bijvoorbeeld de vorm en over de al of niet aanwezigheid van
voegwoordcongruentie. Het valt te verdedigen dat, in het algemeen, de vorm van
de voegwoordcongruentie die is van de combinatie: vorm van monosyllabisch
werkwoord + encliticum. In het Oostvlaams bijvoorbeeld bleek er een -e suffix
van 1enk en13meerv schuil te gaan in een vocaalverlenging van het voegwoord
da, terwijl diezelfde verlenging ook optrad in de stamvocaal van het werkwoord
(De Visser en Goeman 1979,238-240). Als men hiertegen als argument aanvoert
dat vocaallengte in het Oostvlaams niet fonologisch relevant is, dan is die tegenwerping niet ter zake omdat neutralisering van dit contrast na te trekken is in
precies aanwijsbare distributionele regelmatigheden (Taeldeman 1978, 40).
9.3. Geografische spreiding van de vormen

Mijn gegevens zijn ontleend aan de databank van het project “Fonologie en
Morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van veldwerk”, waar in enge
IPA fonetische transcriptie de gegevens van 351 plaatsen met elk meer dan 2000
items opgeslagen zijn.3
De vormen zijn de eerste, spontane reactie van de zegslieden. In het Oosten
van het land is het dus mogelijk dat er in werkelijkheid meer -st suffixen gebruikt
worden dan door ons weergegeven, omdat de zegslieden de voorkeur gaven aan

3

Wat betreft de betrouwbaarheid van de transcripties: een vergelijking door B. Glorie van de
transcripties van de twee transcribeurs die de meeste opnamen gemaakt hadden onderling en
met die van de IPA-opleider van een van hen gaf zeer hoge overeenstemming in de transcripties.
Daarbij bleken de twee veldwerkers onderling hoger te scoren dan ieder met de opleider,
hetgeen gezien hun grote ervaring niet bevreemdt. Het project is een samenwerkingsverband
tussen P.J. Meertens-Instituut KNAW, Amsterdam, en de afdeling Taalkunde van de Vrije
Universiteit, Amsterdam.
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de vorm met voornaamwoord /i/. In Groningen en Drente is naast de -st vorm als
aanspreekvorm ook /i/ mogelijk. Er is afgezien van een weergave van de sociale en
pragmatische condities waardoor deze keuze bepaald wordt. Dat is voor ons doel
hier ook niet belangrijk, omdat we geïnteresseerd zijn in de vorm van het suffix
en in alle gebieden zijn er representanten van beide soort. Op de bijgaande kaart
zijn er de volgende suffixvarianten te onderscheiden:
1) een “nul” suffix waarbij het voornaamwoord je onmiddellijk volgt op de vocaal
van het werkwoord: duje of do-i/i-j of duj/doj (de i-pronomina in oostelijke
dialecten). In overeenstemming met de standaardtaal, waar de hoge vocalen
kort zijn4 is in doen de vocaal eveneens kort; geen suffix is er ook bij die vormen
waar de stamvocaal van het werkwoord lang is: [du: j]/[do:i] etc.5
2) een -e suffix dat enkel in Huizen wordt aangetroffen;
3) een -n suffix: Walcheren, Noord-Holland, Kop van Overijssel en Groningen.
In de kop van Overijssel en Groningen is -n de normale uitgang in rechte
volgorde van de 2enk;
4) een -s suffix dat als zodanig duidelijk gemarkeerd is. In Groningen en en
Zuidoost-Drente kan dan zelfs het voornaamwoord ontbreken en in Limburg
is het enige wat er dan gerealiseerd wordt van het voornaamwoord een -e;
5) een -st suffix dat in Groningen en Drente ook zonder voornaamwoord kan
gebruikt worden. Vaak is in dit geval de scheiding in enclise tussen suffix en
voornaamwoord niet meer te maken;
6) een -d suffix in Brabant, Oostzeeuwsvlaanderen, de Rivierenstreek en NoordLimburg. Het voornaamwoord dat volgt is dan -e of -egij. Er komt ook een dsuffix in de Achterhoek voor. Het volgende voornaamwoord is dan -i/i-j, en
het heeft, zoals we zullen zien, een andere status dan het Brabantse -d-;
7) een -t suffix, dat in verband staat met het hiervoor genoemde -d suffix in de
Achterhoek.
8) r-realisaties van het werkwoordsuffix zijn te vinden in Twente. Ze hangen
samen met de -d vormen.
9.4. Historische achtergrond

De vormen op -s en -st zijn natuurlijk overgebleven uit het oorspronkelijke
systeem met een 2enk met een voornaamwoord du, waarvan de resten met het
bijbehorende suffix tot in de 18e eeuw nog in Noord-Holland aangetroffen
werden op Marken en benoorden Schagen (Daan 1970). De werkwoordsvorm
op -t en op -e(n) is oorspronkelijk die van de 2meerv, met het bijbehorende
voornaamwoord gij/jij. In Brabant levert dat in enclise de combinatie -de/-te op.6
Daarbij is /d/-/t/ de oorspronkelijke uitgang, en /e/ de verzwakking van het
enclitisch voornaamwoord -i. In het Noordoosten van het land is er een eenheids4
5
6

Behalve voor -r.
In Varsseveld en Lichtenvoorde is de [j] van het pronomen lang gerealiseerd: [duj.].
Voor een beschrijving van de geografische verdeling van enclitsche en proclitische vormen
verwijs ik naar De Schutter (1989).
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meervoud op -(e)t, en daar zijn de clitische combinaties anders van aard: wi/i/se
loopt, maar: lope wi, loop i, looptse. In de positie na consonant en voor vocaal zoals
die hier geldt bij 2enk/meerv, wordt -e natuurlijk gemakkelijk geapocopeerd.
De noordelijke Veluwe, Kop van Overijssel, de Stellingwerven en Groningen
hebben een eenheidsmeervoud op -n,7 en dat houdt ook in dat de 2enk vorm in
rechte woordvolgorde - en ook de alternatieve 2enk vorm naast die van du - ofwel
eindigt op -t ofwel op -n.
De clitische vormen met -n als doeni/doenje in de Kop van Overijssel en
Noord-Holland zijn te verklaren uit het feit dat 1meerv daar doene we is en dat
1enk in Noord-Holland ik doen-doen ik is. Voor Groningen en Zeeland is er
sprake van invloed vanuit 1enk: ik doen-doen ik,8 we doen-doenwe.
9.5. Van Haeringens merkwaardige vormen met -d en -r

Het Dedemsvaarts uit het begin van deze eeuw, vertoont, zoals Van Haeringen
beschrijft, vormen als doed’ik, staod-ie, doede wi, niet geheel geïnclineerd, naast de
geïnclineerde doe’k, doe’j, doe’w. Ik denk dat hier eerder in termen gedacht moet
worden van extreme enclise, gedeeltelijke enclise en enclise met nadruk, omdat
Van Haeringen (1951, 129) nog een derde -d variant, die altijd “enige nadruk”
heeft, vermeldt: “Wat doed-ie doar?”. Ook De Schutter (1989) wees al op het
graduele in de enclitische aansluiting.
Volgens Van Haeringen stemmen deze vormen op natuurlijke wijze overeen
met een patroon waarbij van de werkwoorden met intervocalische -d- die d
variabel gesyncopeerd is: snieden-snien, een soort secundaire monosyllaba. De
inversievormen zijn dan weer: snied’ik, snied-ie, sniede wi. Op gelijke wijze wil
Van Haeringen ook de -r vormen verklaren die in andere oostelijke dialecten
voorkomen. In Enschede, Vroomshoop en Denekamp kan intervocalische d tot r
worden: bedde -> ber, hadde -> har, en dus dood i-j -> door i-j en zo ook gaor ik, zir
i-j, doere wi (bed, had, doe je, ga ik, zie jij, doen we), en dus ook ik sniere (snij).9
Van Haeringen ziet de ontwikkeling met hiaatvulling door r of d op het stramien
van werkwoorden met onderliggende intervocalische -d-, als een doelgericht streven om aan de monosyllabiciteit te ontsnappen.
Toch overweegt hij daarnaast een andere verklaring voor de -r. De hiaatvulling
is dan gebaseerd op de woorden waar slot-r na vocaal gevocaliseerd is of zelfs
verdwenen, en waar die -r voor vocaal weer verschijnt: raa-rare, vaa-vaar en moo
(raar-rare, vader-vader en moeder) en vervolgens krijgen we dan, overgeneraliserend: ik gao-gaor ik, ik doe-doer ie.
De verklaring als hiaatvuller is heel onbevredigend, en Van Haeringen had
daar waarschijnlijk ook wel bijgedachten over, want hij gebruikt het woord stel7
8

9

Ik zie hier af van het aangeven van de realisatie al dan niet als -en, -n of sonantische n.
Er is geen sprake van hiaatvullende -n-: hiaatvulling neemt af van Zuid naar Noord, het wordt
door Boekenoogen (1897, § 194) voor Noord-Holland expliciet afgewezen, en dat doet De
Vries (1926) voor Groningen ook.
Sassen (1953, 109-111) beschrijft een gelijksoortige situatie ook voor het Ruinens in Drente.
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selmatig tussen haakjes. Het is onwaarschijnlijk, omdat hiaatvulling minder voorkomt naarmate men noordelijker gaat (zie noot 7).
Bovendien is het zo dat de verandering van intervocalische d -> r zich nu juist
alleen maar voordoet bij oorspronkelijke gegemineerde -d- (bedde, hadde), na
korte vocaal. Bovendien moeten we verklaren waarom 3meerv vormen dan wel
blijven volharden in die vreemd veronderstelde monosyllabiciteit: dootse, snietse,
en niet door(t)se, snier(t)se of andere oplossingen.
9.6. Alternatieve verklaring

Voor een andere verklaring kunnen we gedeeltelijk toch wel aanknopen bij Van
Haeringen, en wel bij het punt van woordfinale -r. We laten de -d-syncope even
voor wat die is. Het is immers zo dat die postvocale -r niet zonder meer verdwijnt,
het is een variabel proces, en in minstens evenveel gevallen is de realisatie die van
vocalisatie tot -@ of zelfs, bij nadruk, -6: de plaatsnaam Goor kan dus uitgesproken worden als [γo.@] of [γo.6], nooit als [γo.r]. Aangezien de normale enclitische
vorm in 2enk en 12meerv een -e suffix heeft, en aangezien enclitische posities
vaak veel verraden over de vroegere vorm van het suffix, ligt het voor de hand ook
bij 2enk/meerv bij de monosyllaba uit te gaan van zo’n suffix. Na vocaal heeft dat
suffix dezelfde realisatie als postvocale woordfinale gevocaliseerde -r. Bezoen (1938,
53) wijst er ook op, dat buiten de verba bij nomina, postvocale woordfinale -r kan
blijven als de -r woordfinaal werd door jongere apocope: [pI.r], [lu.r], [kI.r] (<
resp. pere, luiere, kere). De -r behoud hier het kenmerk [+stem] van het oorspronkelijke woordeinde -e: in de release van de -r blijft zo iets van de syllabische
waarde van de oorspronkelijke slot-e bewaard. Dit gebeurt ook bij nomina met
stam op stemhebbende consonant. Een parallel bij de werkwoordsvervoeging
vinden we bij de vormen van 1enk, immers ook daar treedt in dit gebied een -e
suffix op, dat met name in oostelijk Twente onderhevig is aan afzwakking
(Goeman, 1992). Ook in dat geval blijft de slotconsonant van de werkwoordsstam stemhebbend indien die onderliggend stemhebbend was. Ook hier bewaart
de stemhebbende release nog steeds iets van het vroegere suffix. In onze enclisegevallen wordt de combinatie [du@ i], [du6 i] geinterpreteerd als de -[@]/-[6]
realisatie van [r].
Vrijwel tegelijk kan dat leiden tot een herinterpretatie als -d-, omdat presonante
of postvocalische -r in deze gebieden als een tap of flap gerealiseerd kunnen
worden. Deze tap is gemakkelijk interpreteerbaar als [d]. Volgens Bezoen (1938,
53) zijn zowel [d] als [r] voor sonant realiseerbaar als unreleased, waarbij hun
release in de volgende [l] of [n] plaatsvindt. Dit maak ik althans op uit zijn
beschrijving van de articulatie.
Vervolgens vindt herinterpretatie plaats vanuit -d- tot een -t suffix, dat immers
in dit gebied het suffix in rechte volgorde is. Dit laatste gebeurt voornamelijk in
die delen van de Achterhoek waar in de vorige eeuw het t-suffix in het meervoud
niet gerealiseerd werd (zoals nu nog op de oostelijke Veluwe) en waar in de streek
rond Zutphen en bij Zelhem en langs de IJssel het suffix “nul” was (Schaars
1980, krt. 15).
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De gegeven nieuwe verklaring heeft als voordeel dat hij beter aansluit bij de
normale fonologische ontwikkelingen in dit gebied, en hij verantwoordt zowel
het optreden van -r, -d en -t in 2enk en 12meerv, maar ook -r en -d in 1enk voor
vocaal. Tegelijk wordt de afwezigheid in 3meerv verklaart: er is hier geen enclitisch
-e suffix.
Een bevestiging van het optreden van het -e suffix in inversie vinden we in de
openlijke vorm van Huizen, een dialect dat ook in andere opzichten zeer archaïsch
is, maar ook in de vormen met lange stamvocaal, zoals in het vlak bij Huizen
gelegen Spakenburg dat een gelijksoortig werkwoordssysteem heeft.
Verder vinden we die lange stamvocaal nu juist in de gebieden waar woordfinale -e niet geapocopeerd is zoals in Zeeland, in het Noordoosten en op de
Veluwe (vgl. uitslaande kaart Weijnen 1966).
Lange stamvocaal, -d en -t vormen vinden we in het oostelijke apocope-gebied
bij de enclise [du.@ Ë@], [dud@ Ë@] en [do.t Ë@].
De vormen in Noord-Holland en op Tessel sluiten aan bij de normale enclitische
vorm op -e. Deze vorm moet in dit gebied verklaard worden in samenhang met
de 123meerv vormen in het Fries. Het is een van de punten waar het voorontfrieste karakter van Noordholland uit blijkt. Volgens Fokkema (1937,165) en
Boersma (1939, 108) is deze enclitische vorm op -e van de Friese eenheidsmeervoud op -th al vroeg geattesteerd in het Fries. In tegenstelling tot het Noordoosten is er in het Fries en in de Noord-Hollandse dialecten ook de 3meerv vorm
bij betrokken. De Zuid-Hollandse vormen met lange stamvocaal vallen buiten
het Zeeuwse -e niet-apocope gebied. De Zuid-Hollandse eilanden zullen er wel
bij aansluiten. Het is mogelijk dat ze dezelfde status hebben als de Huizer en
Spakenburger gevallen. Dan zouden het evenzeer relicten zijn. Er valt iets voor te
zeggen omdat ze voorkomen op de stroomruggen van riviertjes, de oudste
bewoningskernen van voor de veenontginning. Voorlopig is dit laatste punt meer
speculatief.
9.7. Conclusie en mogelijke consequenties

Gebleken is dat enclitische vormen, indien er nauwkeurig getranscribeerd wordt,
heel wat informatie geven over zowel de vorm van het voornaamwoord als van
het suffix. We moeten voor Noord-Holland, Zeeland en het Noordoosten in
enclise een -e suffix aannemen dat al relatief oud is, omdat het ook al in het
Middelnederduits en het Oudengels voorkomt. De meeste attestaties in het Middelnederduits zijn daar in de enclitische positie van 1meerv maar dat ligt aan de
tekstsoort oorkonde, waar de rechtstreekse aanspreekvorm met 2meerv zelden
voorkomt. Over de herkomst van dit -e suffix zijn de meningen verdeeld. Het kan
zowel oorspronkelijk -et zijn, als -en, en in het laatste geval is in het oudhoogduits
enkel voor de 1meerv met zekerheid vast te stellen dat het om een oospronkelijke
optatiefvorm gaat (Braune 1975, 260). Het oudengels heeft enclitisch -e in 12meerv
als onze oostelijke dialecten. Volgens Sievers (1898 194-195) valt op grond van
het vocalisme bij hebben in de indicatief een optatiefvocaal te constateren. Sievers
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traceert de chronologische ontwikkeling als volgt: er zijn vanouds bij de werkwoorden op -mi en bij de z.g. samengetrokken werkwoorden adhortatieve meervsuffixen op -n (presens, optatief en preteritum, inclusief de preterito-presentia).
Vervolgens schijnt met name de optatief in zijn adhortatieve functie op het
presens gewerkt te hebben getuige: we habbadh - haebbe we, de laatste met
optatiefvocaal in een vorm met presensfunctie.10 Daarna is er een uitbreiding over
de andere indicatiefvormen. Het proces is het verst voortgeschreden in het Zuiden, het is sterk variabel in het Anglisch. Ik wijs er in het voorbijgaan op dat in
het kader van de ingweonismen-problematiek de meeste overeenstemmingen van
Nederlandse dialecten gevonden worden met Kent, dus met het Zuiden.11 Hoe
dat verder ook mag zitten, het -e suffix in enclise heeft oude papieren en is zeer
hardnekkig blijven voortbestaan, in ieder geval in Noord-Holland en het Oosten,
en waarschijnlijk ook in Zeeland.
Dit heeft consequenties voor de vraag naar het ontstaan van het voornaamwoord je/jij. Er is met zekerheid vastgesteld dat dit in enclise is ontstaan (Verdenius,
Gysseling, Devos). En dat blijft gelden voor alle gevallen waarin een palatalisatie
uit -di aantoonbaar of reconstrueerbaar is. Dat blijft ook gelden voor de alternatieven die ik de revue zal laten passeren. Maar in die gevallen waar een -e suffix zeer
oud is, moet de redenering wat anders verlopen Ik zie dan drie mogelijkheden:
1) indien het suffix ontstaan is uit -et, dan kan een ontwikkeling als bij de
“Brabantse” ontwikkeling van -di → dji → ji blijven gelden, door Gysseling
primaire enclise genoemd, alleen zal die vroeger dan de “Brabantse” primaire
enclise zijn, omdat de “Brabantse” ontwikkeling pas zijn definitieve beslag krijgt
als de syncope van de -e- van de uitgang al een behoorlijk vergevorderd proces is
(zie voor die syncope het volgende hoofdstuk). Hij kan niet gelden voor de
oostelijke “-e”+ i-vormen of voor de Friese enclitische vormen.
2) De andere mogelijkheid is een ontwikkeling uit hetzij -et of -en zoals bij
Gysselings secundaire enclise met het voornaamwoord gy. Ook hier kan eenzelfde
palataliseringstendens gewerkt hebben, als bij -de, omdat -n/t van het suffix en -i
van het voornaamwoord een bij uitstek gunstige omgeving vormen voor
palatalisering van -g-. En ook in dit geval moet het proces vroeger liggen dan
Gysselings primaire enclise, omdat -e niet gesyncopeerd is.
3) De derde mogelijkheid is: enclitisch suffix -e met clitisering van gi en een
palataliseringsproces onder invloed van de -i van gi. Ook dan zijn de geloofsbrieven relatief ouder.
Ik durf haast niet de Westvlaamse clitische verbindingen aan de orde te stellen.
Ze zijn voortreffelijk behandeld door Devos (1986), en het grote voordeel van
10

11

F. Veldman(1974) wees op de mogelijke interpretatie van de oostelijke vormen op -e als
oorspronkelijke optatieven. Ik blijf daar buiten, verg. ook de mogelijkheden die ik in de laatste
paragraaf langsga.
Voor het Nederduits stelt Tümpel (1880, 90) vast dat bij hebben vormen als hewe wy in het
Zuidwesten van Westfalen voorkomen in oorkonden van de 14e eeuw en volledige syncope van
het suffix in oorkonden al van de 14e maar meer uit de 15e eeuw (l.c. 92) en wel bij hebben en
preterito-presentia.
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haar standpunt is, dat er zo een algemeen patroon is waarbinnen een uniforme
verklaring voor zowel de Brabantse, als de Oost- en de Westvlaamse enclitische
voornaamwoorden gegeven wordt. Toch is het nog steeds mogelijk dat de Westvlaamse enclitische werkwoordsvormen: [dπrvej], [dπrvej] + [hi],12 waarvan Devos
aanneemt dat ze ontstaan zijn uit [dπrvji], de opeenvolging van suffix -e + gi
vertoont, via de ontwikkeling tot -e + hi. Mijns inziens is de [h] hier, als hij
stemloos is, in fonetisch opzicht in feite een klinker [i] die stemloos begint, en die
stemt met maar heel weinig toegevoegde frictie, heel erg met [j] overeen, wat dan
de combinatie -@+j oplevert.
Een bevestiging van dit standpunt vinden we in de vorm die voor Stene (H18)
gegeven wordt: [dπrv@j@]. Het conservatieve Frans-Vlaanderen heeft in plaats
van durv- de stam dur-: er komen enclitische realisaties voor als [dπrj] en daarnaast toch ook de algemene Westvlaamse vormen [dπrv@j] en [dπrvj@]; die
komen overigens ook in Drente voor met de stam [dyr]-: [dyri], [dyrj], [dyrIj], en
ook [dyr@i].
Ook deze verklaring heeft het voordeel van uniformiteit, van een behoorlijke
geografische spreiding en bovendien plaatst hij de westelijke Westvlaamse vormen in een ruimer geografisch en temporeel patroon dat vroeg van Kent tot in
het zestiende-eeuwse Münster (Wilken 1877, 14-15) kan reiken: enclitisch ye
terwijl toch in rechte woordvolgorde gy blijft voorkomen, -wat de fonetische
realisatie van gy dan ook moge zijn geweest (al dan niet onderscheiden van ghy).13
Deze excursie in het terrein van de “vaste aansluiting” heeft ons langs veel
gevoerd, maar het laatste woord over de problemen is zeker niet gesproken, laat
staan dat we over het Drechterlandse onderscheid van sterk tegenoven zwak
werkwoord bij de enclitische 2enk vorm iets meer hebben gezegd. Was die verdeling soms een toeval, gedicteerd door de overheersende morfeemstructuur die bij
sterke en zwakke werkwoorden nogal verschilt, waarbij de werkelijke verdeling
Karsten en Boekenoogen ontging omdat de -e apocopering in Noord-Holland
relatief recent is en nog variabele effecten kan vertonen?14 Want werkwoorden in
de 1enk blijken er, als hun stam eindigt op onderliggende [+stem], fricatief of
occlusief aan de oppervlakte te hebben. Zo eindigt in Abbekerk in in aanmerking
komende gevallen 1enk op -[b], -[Ë], in andere plaatsen is de realisatie: ik hew/
lew/krijj/zwijj en vervolgens zijn er ook plaatsen met ik he/krij/zwij. Zo’n proces
is momenteel nog helemaal natrekbaar in Twente.
Of, andere mogelijkheid, hebben beide heren zitten denken aan een zieltogend
restant in de verleden tijd van de Friese 2enk/123meerv-vormen op -en bij sterke
en zwakke werkwoorden, terwijl de presenssuffixen uitsluitend -e hebben.15 Dus:
Drechterlandse -e valt af uitsluitend indien in het Fries -e niet beschermd wordt
door -n?16
12
13
14
15
16

een repletief voornaamwoord gi. De volgende gegevens zijn ontleend aan RND 105: durf je.
Zie voor reconstructie van de fonetische realisatie van <g> en <gh> Goeman (1998).
Vergelijk Verhoeven (1974-75).
Daarop wijst Karstens verwijzing naar Sipma’s Grammatica, § 241.
Daan (1957,200-202) wijst op overeenstemmingen tussen Fries en Noordhollands Westfries
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Moet dat dan ook als consequentie hebben dat in het geval van doen in NoordHolland de lange vocalen impliceren dat in de directe voorfase het suffix in
enclise niet -e maar -en geweest is, en moeten we dat dan ook voor de Veluwe en
Zeeland aannemen? Dat lijkt toch wat al te ver gezocht17 omdat er in het NoordHollands een concrete voorfase met -e in1enk rechte woordvolgorde aan te treffen is; en ook al omdat het enclitische suffix -e een even respectabele Friese
achtergrond heeft. We willen graag zuinige en tegelijk algemene verklaringen.
Al met al blijven er dus vragen. Ik vlei me met de hoop dat de vragen duidelijk
gesteld zijn, en dat is nooit weg met het oog op oplossingen. Er zit volop leven in
de vaste aansluiting.

17

op het punt van het behoud van de -n in de werkwoordsvormen. Zij sluit het preteritum
expliciet van deze overeenstemming uit.
Het zou impliceren dat we voor al die gevallen een -en suffix moeten postuleren. Helemaal uit
te sluiten is dat niet, als we aan de enclisevormen game, en doeme herinnerd worden. Aan de
andere kant wordt dat weer wat minder waarschijnlijk als we denken aan de 1meerv doene we,
maar Boekenoogen vermeldt ook vormen als doene-me.
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Kaart 1: Suffix in enclise ‘doe je’ (materiaal GTP)

10

Syncope, stamvocaal en t-deletie van
3sing presens, in het bijzonder in de
noordoostelijke Nederlandse dialecten

10.0. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van onderzoek naar de condities op t-deletie in
3sing presens-vormen die er toe leiden dat t-deletie beperkt is tot een bepaalde
morfologische klasse: de onregelmatige werkwoorden. Deze vorm van t-deletie
doet zich voor in de Noordoostelijke dialecten.
In hoofdstuk 8 en 9 is geconstateerd dat t-deletie niet bij alle paradigmavormen met een t-suffix in even sterke mate optreedt in de noordoostelijke
Nederlandse dialecten. Het grootst is het deletiegebied bij de 3sing. Hiermee
contrasteert de eenheidspluralis op -t. Die heeft vrijwel geen t-deletie. Het
deletiegebied is hier het kleinst. Het omvat uitsluitend de oostelijke Veluwe.
Bovendien is er in het gebied waar t-deletie wél voorkomt bij 3sing niet overal
sprake van t-deletie als een zuiver fonologisch proces. Er is sprake van een
fonologisch proces als t-deletie zich niet alleen in werkwoordsvormen voordoet,
maar ook in andere morfologische categorieën, als nomina en adjectieven.
Deletie van -t aan het woordeind is wel een fonologisch proces in het Rivierengebied met aansluitend zuidelijk Utrecht en sporadisch westelijker (zie hoofdstuk
3 t/m 6). In het vervolg zal blijken dat zo’n fonologisch proces ook voorkomt in
Limburg en op de Veluwe, in Zuid-Overijssel en in de Achterhoek. Deletie is in
oostelijk Limburg minder frequent dan in westelijk Limburg (zie hoofdstuk 7).
De huidige condities op t-deletie in de Noordoostelijke dialecten vertegenwoordigen nog steeds de effecten van een aantal historische processen. We zien in
die dialecten pas vanaf de 14e eeuw het eerste opkomen van t-deletie bij werkwoorden. Er zijn dan nog niet genoeg t-deletie gegevens voor die dialectgroep
voorhanden om de conditionerende factoren modelmatig rechtstreeks met tdeletie in verband te brengen. Vervolging van het historisch onderzoek vereist
een corpus voor de 15e en 16e eeuw dat nog niet voorhanden is. In het door mij
voor hoofdstuk 7 en 8 bewerkte materiaal zijn nauwelijks voorbeelden van tdeletie in 3 sing te vinden. Wel kunnen we via een omtrekkende beweging tdeletie te pakken krijgen. Dat kan op basis van zoëven genoemd materiaal en op
grond van gepubliceerd materiaal van anderen. We brengen dan nauwgezet de
ontwikkelingen in die condities in beeld alsmede hun eventuele onderlinge
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verwevenheid en we relateren het zo verworven beeld aan de huidige patronen in
de condities die we wel rechtsreeks op t-deletie kunnen betrekken omdat daar
voldoende gegevens (GTProject) van voorhanden zijn. Gegeven het causale
verklaringskader dat in dit boek als uitgangspunt is genomen is de hier gevolgde
werkwijze terecht; het beeld van de verklarende factoren wordt duidelijk, ook al
moeten er in toekomstig onderzoek nog een aantal tussenliggende schakels expliciet gelegd worden om van het zich ontwikelende middelnederduitse kader bij de
huidige verklarende condities van t-deletie in Noordoostnederland aan te landen.
De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats tegen de achtergrond van het gehele
Nederlandse taalgebied.
Ik behandel eerst kort, als achtergrond voor de rest van dit hoofdstuk, in sectie
10.1 t-deletie bij nominale vormen (nomina, adjectiva/adverbia), dat wil zeggen:
t-deletie als fonologisch proces: bijvoorbeeld [knExt] > [knEx] “knecht”.
Daarna komt in sectie 10.2 de noodzakelijke voorwaarde voor t-deletie bij
werkwoorden aan de orde, namelijk dat er door vocaalsyncope van de oorspronkelijke onbeklemtoonde vocaal van het suffix een consonantcluster ontstaan is,
bestaande uit de consonanten van de werkwoordstam en de overblijvende -t van
het suffix. In dat consonantcluster kan t-deletie optreden. De ontwikkeling is als
volgt: 3sing [GÈv@t] > [GÈft] > [GÈf] “hij geeft”.
De ontwikkeling van vocaalsyncope wordt in detail beschreven voor de noordoostelijke dialecten.1 Ze is er nog niet geheel afgesloten en ze wordt geplaatst in
een vergelijkend perspectief om mogelijke overeenkomsten op het spoor te komen
die uit dialect- (taal-) verwantschap of uit typologische gelijkenis zijn te verklaren.
Sectie 10.3 is gewijd aan alternanties van vocaalkwaliteit binnen het paradigma. De ontwikkeling van open syllabeverlenging (OSL) komt aan de orde,
mede als bron voor vocalische alternanties binnen het werkwoordsparadigma
(bijvoorbeeld [GÈv@] > [Gev@] ‘geven’). OSL is een zeer langdurig proces geweest,
in de latere fase waarvan syncope gaat optreden. Daardoor wordt het werkingsdomein van OSL verkleind. Andere paradigmatische vocaalalternanties ontstaan
al eerder door umlaut (bijvoorbeeld [fAN:] ~ [fENk] ‘vangen ~ vangt’) en breking
(bijvoorbeeld [be:dn] ~ [bπt] ‘bieden ~ biedt’).2 Het zijn vormen van vocaal1

2

Vocaalsyncope treedt ook al vroeg op in 2sing op -est. De huidige alternantie -st versus -s (zie
hoofdstuk 7) zou dus een gevolg van t-deletie kunnen zijn. Maar de vergelijking van Kaart 9 en
Kaart 10 van hoofdstuk 7 met Kaart 1 van dit hoofdstuk leert dat deze veronderstelling enkel
voor Limburg opgaat, want de 4 plaatsen in West-Midden-Limburg met -st liggen buiten het
Limburgse t-deletiegebied van Kaart 1. Daarbinnen wordt de voorkeur aan het ‘gedeleerde’ -s
gegeven. De Noordoost-Twentse ‘gedeleerde’ -s vormen komen daarentegen precies voor in het
gebied dat blijkens Kaart 1 nauwelijks t-deletie als fonologisch proces heeft, terwijl de drie
‘ongedeleerde’ -st vormen nu juist in het fonologische t-deletiegebied voorkomen. Groningen
en Drenthe liggen buiten het t-deletiegebied. Voor de Noordoostelijke dialecten moeten we
dus een oude tegenstelling -s versus -st aannemen.
In de germaanse breking (hier is niet bedoeld de Westfaalse breking, een later proces) richt zich
de stamvocaal qua vocaalhoogte naar de suffixvocaal: mnd. givit ~ gevath “geeft” 3sing ~
“geven” 123plur; os. biudu ~ beodad/biodad “bied” 1sing ~ “bieden” 123plur. In de westelijke
Nederlandse dialecten zijn deze alternanties verdwenen. Zie overigens sectie 10.3.
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harmonie onder invloed van de suffixvocaal en de aanzet ervoor treedt dus op
voor er sprake is van vocaalsyncope.
Aan de orde komt ook dat syncope eveneens een noodzakelijke voorwaarde is
voor verkorting van een lange stamvocaal: immers de door syncope ontstane
consonantcluster kan vocaalverkorting veroorzaken: [lo:pm] ~ [lOp] ‘open ~ loopt’.
Daardoor ontstaat er een lengtealternantie tusssen 3sing en andere vormen in het
paradigma die hun lange vocaal behouden. In een aantal dialecten kan binnen het
paradigma bovendien een tweede lengtealternantie ontstaan: na syncope bestaat
er niet langer een open syllabe, zodat OSL niet kan voorkomen in die woordvormen. Maar OSL kan wel optreden in andere woordvormen van dat paradigma
waar geen consonantclusters zijn: bijvoorbeeld [Ge:v@] 1sing ‘ik geef’, tegenover
[GÈft] 3sing ‘hij geeft’. Zo blijft in bepaalde woordvormen een korte stamvocaal
als kort behouden.
Al deze processen hebben een variabel karakter, daardoor kunnen sommige
ontwikkelingen elkaar kruisen. Door vocaalsyncope en OSL wijzigt zich de
syllabische structuur van de woordstam. We tonen aan dat deze structuurwijzigingen aan de basis liggen van de uiteindelijke beperking van t-deletie tot de
onregelmatige werkwoorden in de Noordoostelijke dialecten.
Twee structuurkenmerken van de stamsyllabe van werkwoorden functioneren
als indelingscriterium waardoor de sterke werkwoorden zich enerzijds van elkaar
onderscheiden in klassen en anderzijds zich als groep van de zwakke en van
andere onregelmatige werkwoorden onderscheiden. Het slotconsonantisme van
de stam bepaalt de klasse, samen met de vocaalwisseling in de verschillende
werkwoordstijden. In de noordoostelijke dialecten zijn er naast verschillen voor
de verschillende werkwoordstijden ook verschillen in de stamvocaal van 3sing
pres ontstaan op de hierboven geschetste wijze. Daardoor zijn ook binnen het
presensparadigma de werkwoordklassen tot op zekere hoogte formeel gekenmerkt.
In aansluiting op de geografische patronen van de 13de en 14e eeuw laat sectie
10.4 zien hoe de effecten van de historische processen tegenwoordig geografisch
verdeeld zijn.
De huidige structuur van die effecten, met de geografische bepaaldheid in de
Noordoostelijke dialecten, komt in samenhang met t-deletie geïntegreerd aan de
orde in sectie 10.5. Het blijkt dat aspecten van de historische syllabestructuur,
naast kwalitatieve en lengteverschillen in de stamvocaal nog steeds meebepalend
zijn voor t-deletie. Het gebeurt op zo’n manier dat er een natuurlijke groepering
van werkwoordsklassen in drieën ontstaan is, waarbij t-deletie “schijnbaar toevallig” tot de onregelmatige en sterke werkwoorden wordt beperkt. De frequentie
van de desbetreffende werkwoordsvormen speelt hierbij geen rol.
Sectie 10.6 vergelijkt de gevonden geografische patronen met de manier waarop
dialectsprekers zelf op globale wijze hun dialect-ruimte gestructureerd zien.
Sectie 10.7, tenslotte, bevat de conclusies waarvan de voornaamste is dat deletie
van 3sing -t nu voornamelijk correleert met een bepaalde vorm van stamallomorfie,
maar dat er nog steeds effecten bestaan van de stamstructuur die door diachrone
fonologische processen aan wijzigingen onderhevig is geweest.
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10.1. T-deletie bij nominale vormen

Bij nomina, adjectiva en adverbia komt t-deletie voor in de Betuwe, aangrenzend
Zuid-Utrecht, en minder frequent in Zuid-Holland.3 Daarnaast zijn er nog twee
gebieden: een in Limburg en een ander dat de oostelijke Veluwe, zuidelijk Overijssel, de Liemers en een groot deel van de Achterhoek beslaat.4
Ter illustratie van de geografische spreiding dienen kaart 1: t-deletie in nomina
op -[st] (n=6; bijv. beest), en kaart 2: t-deletie in nomina op -[xt] (n=4; bijv.
knecht). De clusters -[st] en -[xt] werden gekozen a) omdat uit eerder onderzoek
blijkt dat de frequentie van t-deletie na fricatieven hoger is dan na resonanten als
-[n]-, -[r]- en -[l]- en b) omdat er in Nederlandse nominale lexemen bijna geen
clusters op occlusief+[t] bestaan (Bakker, 1971: 75).5
Het aantal kandidaat-woordvormen dat onderhevig kan zijn bij nominale
woorden aan t-deletie kan uiteenlopen: enerzijds zijn bij de nomina op consonant+t
de mogelijke voorbeelden in de noordoostelijke dialecten sterk ingeperkt omdat
een groot aantal ervan op -e uitgaan -ze hebben dan meestal vrouwelijk genusterwijl anderzijds de adjectieven en adverbia indien predicatief gebruikt eveneens
op -e uitgaan. In beide gevallen staat -t niet aan het woordeinde, is er een andere
syllabeverdeling, en is er dus geen omgeving voor t-deletie.6 Dit verklaart voor het
Noordoosten het relatief geringe aantal gevallen.
In het uiterste Zuidoosten van Limburg komt vrijwel geen t-deletie voor bij
woorden op -[xt]. Dat komt omdat daar de fricatief -[C]- gevocaliseerd is voor [t],
bijvoorbeeld [na:t] “nacht” en dan is t-deletie niet mogelijk.7 In Midden-Limburg is t-deletie minder frequent. Dit kleine gebied sluit aan bij een even klein
gebied aan de Duitse kant van de grens, zie kaart 3. Het grotere Rijnlandse gebied
op de kaart kent al in de middeleeuwen nominale t-deletie, zij het weinig frequent (Tille 1925: 116).
Het t-deletiegebied van de Liemers vindt geen aansluiting in Duitsland. Bovendien is er verder in het Noorden, in Sleeswijk-Holstein, nog een betrekkelijk
groot gebied met t-deletie, en zuidelijker komt eveneens t-deletie voor: wat verspreid in Noord-Nedersaksen, alsmede bij Meppen en Lingen en in iets oostelij-

3

4

5

6

7

Zie hoofdstuk 6. Voor Zuid-Utrecht en de Stad Utrecht zie Schouten (1982, 1984) en
Scholtmeijer (1993, 28-33), voor Nijmegen zie Van Hout (1989). Voor Zuid-Holland zie De
Vries, e.a. (1974).
Zie Weijnen (1966, uitsl. schetskaart -cht > -ch),en Ryckeboer (1979, kaart 3: -ft/-cht): zuidelijk Limburg vertoont aansluiting aan het zuidelijke een/derde deel van de Belgische provincie
Limburg.
Op -[pt] zijn er 2, namelijk abt en stipt en op -[kt] zijn er 3, naakt, takt en strikt. Op -ft zijn er
17 (Bakker 1971, tabel 203), op -xt en -st resp. 70 en 63.
In de data werden voor hengst 3 vormen op -e aangetroffen, bij nest 3, bij vest 2 en bij slecht 2.
Voor ieder item N = 123 vormen.
Zie Hinskens (1993, 464). Hinskens (1996) toont aan dat de gevocaliseerde varianten
gelexicaliseerd zijn en in een beperkt aantal (25 van de 51 mogelijke) voorkomen. Voor de
palatale realisatie van /x/ zie hoofdstuk 2.
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ker gelegen gebieden, met name Tecklenburg.8 Voor Bentheim en aangrenzend
Twente geeft Rakers (1993) enkel t-deletie bij niet [nIx] (nicht), maar niet in
bijvoorbeeld herfst. Wel komt, of kwam, t-deletie variabel ook in overig noordelijk Westfalen voor, getuige het gearceerde gebied op kaart 3. In het Zuiden sluit
dit gebied precies op het Nederlandse gebied van t-deletie aan, in het Noorden,
bij Twente, is de grens aan Nederlandse kant iets zuidelijker. Het lijkt erop dat tdeletie als fonologisch proces aan de Westfaalse kant tamelijk infrequent is, met
uitzondering van Lingen, en de gebieden rond Meppen en Tecklenburg.
Samenvattend kunnen we vaststellen dat vergeleken met het Rivierengebied tdeletie als fonologisch proces een kleiner bereik vertoont in de dialecten van
noordoostelijk Nederland, in Westfalen en, deels, in Limburg. Het bereik is
kleiner in taalstructureel opzicht en wel om heel verschillende redenen per gebied:
in de noordoostelijke dialecten komt t-deletie minder vaak voor omdat in een
groot deel van het lexicon -t niet woordfinaal is. In een deel van Limburg staat -t
door de vocalisatie van [x] of [C] voor -t weliswaar woordfinaal, maar maakt die
niet deel uit van een consonantcluster. Tenslotte heeft het proces een kleiner
bereik in geografisch opzicht en dat is het geval in midden Limburg, maar vooral
in de noordoostelijke dialecten: t-deletie komt als fonologisch proces niet voor in
en ten Noorden van noordelijk Overijssel, inclusief Noord-Twente.
10.2. Diachrone aspecten van t-deletie in 3sing presens: syncope van de

suffixvocaal
T-deletie in werkwoorden is voor een groot deel anders van aard dan die in
nominale vormen. In hoofdstuk 6 is aangetoond dat in het Rivierengebied tdeletie bij werkwoorden frequenter voorkomt. In de noordoostelijke dialecten is
die tendens niet alleen anders van aard maar ook meer uitgesproken.
De algemene voorwaarde voor het optreden van woordfinale t-deletie is het
bestaan van een consonantcluster. Dat cluster ontstaat op het moment dat in de
betreffende werkwoordsuffixen de -@- gesyncopeerd wordt. De geschiedenis van
die syncope is voor het Nederlands nog niet systematisch onderzocht, al zijn er al
wel aanzetten toe, en om een beter inzicht te krijgen in de factoren die er een rol
bij spelen is het van belang om niet alleen te kijken naar syncope in het Middelnederlands, maar ook naar de syncope in de meest verwante talen als het Engels
en het Nederduits. De vergelijking met het Engels en het Nederduits klemt te
meer daar voor andere taalinterne aspecten als het vocalisme een nauwe verwantschap tussen Oudnederduits (Oudsaksisch) en de meer noordelijke Oudengelse
dialecten is vastgesteld, speciaal voor het Anglisch (Klein 1977: 524)9 maar ook
voor het Mercisch en het Northumbrisch. Ook op naamkundig gebied zijn er

8

9

Zie voor Meppen en Lingen Taubken (1985, 336; 373-377; kaarten dorst, lucht en juist en
recht).
Dezelfde verhouding geldt voor de woordenschat, althans voor het recent ontdekte
Heliandhandschrift S (Korhammer 1980).
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nauwe betrekkingen vastgesteld tussen enerzijds Westfalen met Noordniedersachsen en anderzijds de zuidelijke Engelse dialecten van Kent en Wessex. De
geografische verspreiding van deze naamkundige overeenkomsten vertoont als
intermediaire gebieden Oostnederland, noordelijk België en de Kanaalkust, en in
mindere mate de kust van Zeeland tot de Weser (Udolph 1994: 765-776;
synoptische kaart 55). Daarbij moet men in het oog houden dat er in het vroege
Oudengels niet alleen sprake is van een geografische tegenstelling van noordelijke
versus zuidelijke dialecten, maar ook van een chronologische tegenstelling (Kortlandt 1986), waarbij het Kents en Westsaksisch een vroegere fase vertegenwoordigen dan het Anglisch. Overeenkomsten tussen Kentisch en Anglisch zijn van
relictmatige aard omdat het Westsaksisch vernieuwingen doorvoert die in de
twee andere dialecten achterwege blijven (Kitson 1995: 100).
Dit ruimere verband staat niet alleen. In hoofdstuk 9 is gewezen op zo’n oude
connectie op morfologisch gebied, die reikt van Westfalen tot het Kents en het
Westsaksisch waarin ook Noordoostnederland, de Kanaalkust en mogelijk Zeeland betrokken zijn. Die connectie betreft de vorm van het inversie-suffix van
2plur (en 1plur) op -@ of als zero-vorm.10
Natuurlijk is het zo dat syncope zich in sommige taalgebieden vroeger voordoet dan in andere en zo is de syncope bij 23sing in het Oudengels vroeger dan in
de overige germaanse dialecten. Toch blijft een vergelijking dan zinvol, omdat
ook een typologische vergelijking de aandacht kan richten op de relevante factoren die een rol spelen. In de volgende sectie blijkt dat een opstelling die zich
beperkt tot Nederlandse feiten nadelen heeft. De Nederlandse onderzoekstraditie
heeft tot nu toe voornamelijk aandacht gehad voor de vraag in welke mate
syncope afhankelijk is van het stamconsonantisme en ze ging daarmee voorbij aan
een tweede groep van factoren, de aard van de syllabestructuur die juist in het
Oudengels de doorslag lijkt te geven.11 Er zijn dus minstens twee groepen factoren.
Ten eerste is dat de aard van de slotconsonant van de werkwoordstam: het
blijkt dat de frequentie van syncope per stamconsonant verschillend is en dat de
sonoriteit van de stamconsonant niet in alle dialecten een rol speelt. Ten tweede
is dat de aard van de syllabestructuur van de werkwoordstam: kortsyllabige stammen kunnen zich anders gedragen dan langsyllabige.
Langsyllabige stammen hebben de vorm VVC of VCC, kortsyllabige stammen
hebben de vorm VV of VC, waarbij we het syllabebegin buiten beschouwing laten.
Hier staat V voor een willekeurige korte vocaal en C voor een willekeurige
consonant; VV kan zowel een diftong als een lange vocaal voorstellen en evenzo
kan CC zowel een consonantcluster als een geminaat voorstellen.12
10
11

12

Zie ook Goeman (1995b, 395) voor dergelijke connecties met betrekking tot palatale /g/.
Deze traditie gaat terug op Van Helten (1887: 252;279); Franck (1910:16-17;) geeft de eerste
summiere beschrijving in termen van stamconsonantisme: algemene syncope in 2sing na s,
frequente syncope na d en t in 23sing, minder na labiale occlusieven nog minder na fricatieven.
We zullen zien dat dit beeld aanmerkelijk geretoucheerd moet worden.
Geminaten komen soms nog in Twente voor: [s@ bit:] (bit+t) “ze bijten”.
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In sectie 10.2.1 stel ik eerst het syncope-proces in de zuidelijke en zuidwestelijke Middelnederlandse dialecten aan de orde. Er zijn aanwijzingen dat
zowel de aard van het consonantisme als de syllabestructuur een rol spelen.13
Vervolgens komt in sectie 10.2.2 de syncope in de Oudengelse dialecten en in
de huidige met het Westfaals verwante dialecten aan bod. In deze sectie probeer
ik meer zicht te krijgen op het relatief belang van de stamsyllabestructuur en de
aard van de slotconsonanten van de stam. Het zal blijken dat de conditionering
van syncope in de Oudengelse dialecten anders is dan in de Middelnederlandse.
Daarna wordt in sectie 10.2.3 aan de hand van de syncope in de noordoostelijke Nederlandse dialecten aannemelijk gemaakt dat niet alleen het relatief belang van de stamsyllabestructuur en de aard van de slotconsonant van de
werkwoordstam kan verschillen, maar dat er ook herinterpretatie van de syllabestructuurconditie kan plaatsvinden tot een conditie die op vocaallengte gebaseerd
is. In het middeleeuwse Twents valt die overgang te zien.
10.2.1. Suffixvocaalsyncope in zuidelijke en zuid-westelijke Nederlandse dialecten

De consonantische presenssuffixen -s en -t als in du veers en he veert “jij/hij vaart”
gaan terug op vormen met een vocaal. Voor 2sing op -s en voor 3sing op -t was
die vocaal oorspronkelijk in de meeste gevallen een -i- als in du varis en hi varit .14
De 2sing op -t als in gi varet is oorspronkelijk de vorm voor 2plur. In hoofdstuk 7
is er op gewezen dat deze vorm de oorspronkelijke 2sing op -s geheel verdrongen
heeft. In de gebieden waar 2sing op -s behouden bleef komt daarnaast een 2sing
op -t voor, maar met een van die op -s afwijkende pragmatische waarde als
aanspreekvorm.
Ook het Middelnederlands kent syncope. Berteloot (1990, 28) constateert in
het noordwestelijke Vlaams van de dichter Van Maerlant volledige syncope in
3sing na d/l/n/r/s/t, overwegende syncope na k/m/p/z, geringe syncope na j/w en
ontbreken van syncope na g/v. Voor de meer oostelijke gebieden beschikken we
eveneens over een aantal teksten uit deze periode.
De Nederrijnse Bestiaire-vertaling is uit het laatste kwart van de 13e eeuw,
mogelijk in de periode 1280-1290 (Holmberg 1925, 1) en dus uit dezelfde tijd
als het merendeel van de stukken uit het Corpus Gysseling. Het Kleefs-Gulikse

13

14

De syncope in nomina is anders van aard, namelijk syncope van de middelste van drie syllaben,
waarvan de laatste beide onbeklemtoond zijn zodat een voet ontstaat van beklemtoonde +
onbeklemtoonde syllabe (Marynissen 1996). Het proces is het frequentst in het Vlaams en het
Brabants, maar dat komt omdat in deze dialecten de @-apocope later begint door te werken. In
de overige dialecten, waar die apocope al eerder werkt is die prosodische voetstructuur dan al
bereikt. Bij werkwoorden leidt syncope tot een reductie van de voetvorm beklemtoonde +
onbeklemtoonde syllabe tot uitsluitend bkelemtoonde syllabe.
Getuige het optreden van umlaut in de daarvoor in aanmerking komende werkwoordsvormen
(zie Goeman 1995c). Zie voor afwijkende gevallen sectie 10.3.4) De dialecten met een
eenheidspluralis op -t hadden als suffixvocaal -a-. De niet-eenheidspluralis in het Oudvlaams
heeft deze realisatie met -a- nog getuige de vormen in het Hebban olla vogala -zinnetje.
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Heberegister is iets later, namelijk uit de periode 1312-1318 (Holmberg 1925,
VII).
In het Oosten, in het Kleefs-Gulikse gebied, is de conditionering als volgt:
volledige syncope na consonantclusters eindigend op t en na liquida (behalve na
oorspronkelijke r-geminaat), overwegende syncope na k/p (inclusief clusters van
resonant +p/k), frequente syncope na s/d/t, ongeveer 50% syncope na g, terwijl de
minste syncope zich na v voordoet (Holmberg 1925, 98-100).
In het iets latere Heberegister is de situatie als volgt: volledige syncope na r/n/m,
ongeveer 50% syncope na p, uiterst infrequent is syncope na v (voorbeeld hevet
“heeft”:4%) terwijl syncope ontbreekt na g.
Mooijaart (1992, 168-172) laat aan de hand van het oorkondencorpus Gysseling
zien dat de syncope in deze laatste categorie, die van de laagste frequentie na v/g,
bij 3sing hevet “heeft” geenszins uitgesloten is. In het Westvlaams van Van Maerlant
wordt er in deze laatste categorie nog niet gesyncopeerd (Berteloot 1990). Blijkens tabel 1 neemt de frequentie van syncope in 3sing hevet van het Oosten naar
het Noorden en Westen af: ze is het hoogst in Limburg, Belgisch Brabant en
Oostvlaanderen, het laagst in Utrecht en de streek tussen Utrecht en de kust.
Tabel 1: Percentage syncope15 in 3sing pres hevet
Belgisch Brabant
Limburg
Oostvlaanderen
West-Vlaanderen
Holland (kust)
Antwerpen / Nederlands Brabant
Hollands-Utrechts
Utrecht

82.3%
78.2%
70.5%
30.3%
23.1%
22.0%
12.0%
0.0%

De 14e eeuw laat de voortzetting van deze tendens zien. Blijkens kaart 4 vertonen
het westelijke Vlaams en het Zeeuws in de 14e eeuw nog steeds ongesyncopeerde
vormen (hevet), waarschijnlijk met lange vocaal, ontstaan door open
syllabeverlenging, omdat er in dit gebied ook heeft-vormen bestaan.16 Ongesyncopeerde vormen komen verder voor in het Noordoosten van Nederland, daar zijn
het vormen met bewaard gebleven korte stamvocaal. Gesyncopeerde vormen met
open syllabeverlenging (heeft) komen voor in het tussengebied, waarbij er in het
Brabants mogelijk vocaalverkorting optreedt (heft). Ook in het uiterste Noorden
en Oosten, in Westerwolde, Drenthe en Twente, komt syncope met vocaalverkorting voor (heft).
15

16

Deze percentages zijn anders dan op Mooijaarts kaarten 62a en 62b. Door mij zijn alle woordvormen van tabel 62 en van tabel 91a opgenomen (onder weglating van de ‘dubbele’ werkwoordsvormen die in haar beide tabellen voorkomen). Zeeland en de het Nederrijnse gebied boden te
weinig gegevens.
Zie kaarten in sectie hierna.
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De verdere ontwikkeling van syncope bij 3sing in de 14e eeuw, en dan in het
bijzonder in Noordoost Nederland, komt hierna in dit hoofdstuk, in de volgende
sectie, aan de orde.
Als we de Kleefse situatie mee in het beeld betrekken dan lijkt Brabant-Limburg het kerngebied van syncope te zijn. In tabelvorm zijn de verhoudingen in de
twee “perifere” gebieden Vlaanderen en Kleef, waar de oudere toestand langer
bewaard is, beter af te lezen (tabel 2); de uitgegeven selectie uit het Heberegister
bevat niet voor alle stamconsonant-groepen materiaal; lapidair deelt Holmberg
(1925) mee: “Hinter dentalen ist keine regel festzustellen” ik heb deze daarom bij
de groep “frequent” ingedeeld.
Tabel 2: Frequentie van syncope naar slotconsonant van de werkwoordstam
syncope
volledig
overwegend
frequent
50%
gering
ontbreekt
C=

Vlaams
Van Maerlant
dlnrst
kmpz
sdtm
g
jw
gv

Kleef
Bestiaire
C+t l r
R+k/p k

Kleef/Gulik
Heberegister
rnm

pn

szdt?
p
v
g

v

consonant; R =resonant; ? zie verklaring in de tekst hierboven.

Voor de syncope bij Van Maerlant is voldoende materiaal voorhanden om in
detail het effect van de onderscheiden stamconsonanten nader te toetsen. In
mindere mate is dat voor de Kleefse situatie het geval.17 Aangezien de onderscheiden handschriften van Van Maerlant zich anders zouden kunnen gedragen met
betrekking tot syncope nemen we die handschriften als een aparte groep factoren
in het model op.
Het algemene basisniveau van syncope bij Van Maerlant, dat niet door de
invloed van het consonantisme of door de handschrifttraditie bepaald wordt is
0.5703 (intercept, zie Appendix 1a). Maar het is toch belangrijk om de handschriften in de analyse te houden om door uitpartialisering van het handschrifteffect het effect van de afzonderlijke consonanten zuiver te zien.18 Het effect van
17

18

De gegevens zijn ontleend aan Berteloot (1990). Diens opzet was meer filologisch van aard,
namelijk om op basis van de handschriften het oorspronkelijke syncopepatroon van Van
Maerlant zelf te reconstrueren. Mijn opzet is om het syncopepatroon in een westelijk dialect te
analyseren op het punt van de invloed van de slotconsonanten van de werkwoordstam. Gebruikt werden Berteloots absolute aantallen per handschrift en per consonant. Omdat een
aantal consonantcategorieën uitsluitend met een nulscore voorkomt kunnen de schattingen
instabiel worden. Ter ondervanging van dit probleem zijn alle scores van Berteloot met 1
opgehoogd; de onderlinge verhoudingen blijven daardoor volledig bewaard. De opsomming in
Holmberg (1925) is niet geheel compleet.
Het blijkt dat de handschriften als groep tezamen genomen geen significante invloed uitoefenen. Dat komt voornamelijk doordat Hs. D geen rol speelt bij syncope en dat doet Hs. B
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de consonanten wordt weergeven door een schatting van hun relatieve belangrijkheid (Estimate). Daarbij zien we dat bepaalde consonanten nauwelijks invloed
uitoefenen (ze zijn niet significant), die zijn dus irrelevant met betrekking tot
syncope. Van de overige consonanten bewerken sommige stamconsonanten
syncope, andere werken die juist tegen. De rangorde in effect (opgeschoond,
zoals vermeld, van de effecten van de handschriften) is als volgt:
+r* > +t* > +d* > +s > +n >+l

>

-k >-z > -m > -p > -g* > -v*

Hierbij betekent “>”: meer dan, “+” betekent: positief effect en “-” betekent:
tegenwerkend effect. Een “*” betekent dat het effect van die consonant significant
is. We zien dus dat naast een al aanwezig basisniveau van syncope, dat eveneens
sigificant is, enkel r/t/d een significant positief effect hebben op syncope en dat
enkel g/v syncope tegenwerken. De overige consonanten gedragen zich indifferent.
Dat betekent dat bij werkwoorden als varen (-r), rijden (-d) en bijten (-t) juist
significant syncope plaatsvindt, maar bij werkwoorden als vragen (-g) en blijven (v) syncope significant verhinderd wordt, de werkwoorden met overige
stamconsonanten vertonen wel meer syncope (wensen - s, verdwijnen -n, verwijlen
-l) of minder syncope (blijken -k, kiezen -z, komen -m, hopen -p) maar die effecten
zijn niet significant.
Dergelijke kwantitatieve gegevens zijn niet beschikbaar voor de Kleefse Bestiairevertaling en voor het Kleefs/Gulikse Heberegister; we moeten het doen met de
rangorde die tussen de consonantcategorieën is aangebracht (zie tabel 2).
Als we de rangordes voor het Bestiaire samen met die voor de oorkonden in
verband brengen met de consonantgewichten voor het Westvlaams zien we dat
de rangorden gelijkenis vertonen. Zie figuur 1.
Als de frequentierangen (voor de twee Kleefse bronnen) en het consonantfactorgewicht (voor het Westvlaams van Van Maerlant) per consonant beide hoog zijn of
beide laag, dan is er een verband, en dat betekent dat beide dialecten een gelijksoortige conditionerende structuur vertonen met betrekking tot syncope in 3sing.
Men kan zich een schuine rechte lijn door de gezamenlijke punten denken van
links onder naar rechts boven, die een indicatie is voor de samenhang tussen de
rangordes van de stamconsonanten met betrekking tot syncope. Die samenhang
is er inderdaad tussen aan de ene kant het Westvlaams en aan de andere kant de
Kleefse varianten. De twee Kleefse bronnen vertonen namelijk een parallel gedrag.

waarschijnlijk ook niet (net niet significant). Hs. M vertoont daarentegen significant minder
syncope. Gysseling (1981) veronderstelt dat Hs. M dichter bij het origineel staat dan Hs. D
beide lokaliseert hij in een Brugs schrijfcentrum. M zou dus een iets oudere fase kunnen
vertegenwoordigen; zo ook Swater (1991) op grond van stemmatologisch onderzoek). Dat
syncope in M minder frequent is spoort goed met zo’n oudere taalfase.
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Figuur 1: Westvlaams vergeleken met Bestiaire en Kleefs
CONS.

✦
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Consonantfactorgewicht bij Van Maerlant
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g

p m/z k l/n s
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In de drie bronnen zijn de rangordes zeer gelijkend. Dat betekent dat het Westvlaams en het Kleefs een gelijksoortig patroon vertonen bij de consonanten met
betrekking tot vocaalsyncope. In het gebied rond “0” is de fluctuatie van de
consonantgewichten het grootst: dat is te verwachten bij factorengewichten die
niet significant zijn. Daarbij moeten we wel bedenken dat die rangorde voor het
Kleefs (Heberegister) in de grond tamelijk impressionistisch is (Holmberg
1925,100). Voor de Bestiaire-vertaling geldt dat bezwaar in mindere mate.19 De
rangorde voor Van Maerlant is wel goed gefundeerd. In plaats van de vierdeling
van Berteloot (1990) uit tabel 2 hiervoor, kom ik op basis van de afstanden tussen
de gewichten voor de consonanten tot een vijfdeling:
1) r,

2) t/d,

3) s/n/l/k/z/m/p,

4) v,

5) g.

Of we de resultaten nu primair chronologisch of primair als dialectverschil moeten zien valt zonder nieuw onderzoek niet uit te maken. Wat we wel kunnen zien
zijn drie zaken.
19

Holmberg geeft wel aantallen, maar voor zeer frequent voorkomende consonanten meldt hij
alleen dat ze zeer frequent zijn. Een doorberekening van die aantallen levert een beeld op dat
grotendeels overeen komt met de door Holmberg verbaal weergegeven indeling in frequentieklassen bij de Bestiaire-vertaling en de oorkonden uit het Heberegister; vanwege de onzekerheden die bij die tellingen blijven bestaan is een bespreking van de geschatte waarden van die
tellingen niet zinvol.
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Ten eerste vertonen de drie bronnen onderling niet overmatig afwijkende
rangordes in frequentie van syncope naar gelang de soort consonant.
Ten tweede: als we Van Maerlant en de Bestiaire-vertaling vergelijken, dan lijkt
het Westvlaams van Van Maerlant in frequentie-rangorde naar consonant op
enkele punten opgeschoven te zijn. Dat Westvlaams vertoont meer syncope.
Mogelijk vertegenwoordigt Van Maerlant ten opzichte van het Kleefse gebied een
jongere fase. We moeten hierbij ook bedenken dat de Maerlanthandschriften ten
opzichte van andere Westvlaamse documenten al een jonger type Westvlaams
vertegenwoordigen (Berteloot 1990).
Ten derde: hoewel Holmberg de indruk wekt dat enkel de aard van de
slotconsonant een rol speelt bij de syncope, zijn consonantclusters wel degelijk
van belang. Dat blijkt uit het feit dat in de vertaling van het Bestiaire d’Amour de
twee categorieën 3sing-vormen waar sprake is van volledige of overwegende syncope
juist werkwoorden bevatten met consonantclusters aan het stameinde. Ik zie dat
als een indicatie voor een relictmatig voortleven van de oude stamsyllabestructuur
die mogelijk op het punt staat geherinterpreteerd te worden in termen van het
consonantisme. We zouden hier de ontwikkeling kunnen betrappen van een
syllabestructuur die in termen van morfemen (stam en suffix) beschreven kan
worden, naar een syllabestructuur met als domein het woord.20 Voor het proces
van Open Syllabe verLenging is zo’n ontwikkeling al geschetst door Leys (1975).
Omdat a) de syllabestructuur in verband met syncope in de Nederlandse
traditie geen voorwerp van onderzoek is geweest en b) de “Beleglage” voor het
latere Kleefs te gering is, valt hier verder niets over te zeggen. Maar we zullen zien
dat die syllabestructuur in de noordoostelijke dialecten wel degelijk een rol speelt.
Samenvattend kunnen we stellen dat er geografische en chronologische verschillen in syncope zijn; syncope kan zich over zeer lange perioden uitstrekken: in
sectie 10.2.3. wordt aangetoond dat het huidige Winterswijks nog steeds
ongesyncopeerde vormen vertoont; naast het slotconsonantisme van de stam
speelt mogelijk ook de syllabestructuur van de stam een rol.
10.2.2. Suffixvocaalsyncope in Westfaalse en zuidelijke Oudengelse dialecten

In de inleiding van dit hoofdstuk kwamen historische structurele overeenkomsten tussen de dialecten van Westfalen en de noordelijke en zuidelijke Oudengelse dialecten ter sprake, waarbij de dialecten van Westvlaanderen mogelijk
een intermediaire positie innemen. Deze overeenkomsten wettigen de veronderstelling dat er in de huidige dialecten nog relicten van de historische situatie
voortleven, of dat er minstens een typologische gelijksoortigheid te constateren
valt bij de factoren die een rol spelen bij de syncope.
Dat leidt tot de hypothese dat de syncope in het Oudengels gelijksoortige
kenmerken heeft als de syncope in de Noordoostelijke dialecten, die aansluiten
20

Zo’n overgang die gesitueerd wordt van Laat-Oudengels naar Vroeg-Middelengels is ook beschreven door Ritt (1994)
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bij het Westfaals (sectie 10.3.2).
In de vorige sectie is gebleken dat er in het Middelnederfrankisch van de streek
van Kleef indicaties voor het voortleven van een syllabestructuurconditie zijn te
vinden. Deze syllabestructuurconditie zou een ruimere verspreiding kunnen hebben dan de regio Kleef en daarom geven we in deze sectie een gedetailleerd beeld
van de Oudengelse situatie om die daarna in de volgende sectie met Noordoostnederlandse historische gegevens te confronteren teneinde te achterhalen of de
hypothese van verwantschap of typologische overeenkomst klopt.
In tegenstelling tot de Middelnederlandse onderzoekstraditie is er in de Oudengelse juist grote aandacht voor de rol van de syllabestructuur (Hedberg 1945)
of voor die van de stamslotconsonant (Löfvenberg 1949). Een poging tot integratie van de factoren die syncope in de zuidelijke Oudengelse dialecten bepalen kan
men samengevat vinden bij Sievers/Brunner (1965, 273) en Brunner (1962): in
eerste instantie wordt syncope bepaald door de syllabestructuur van de stam: er is
namelijk volledige syncope na langsyllabige sterke en zwakke werkwoordstammen,
vervolgens is er vaak syncope bij kortsyllabige stammen, en wel het meest bij
stammen op stemloze occlusief en fricatief en vervolgens bij die op stemhebbende
consonant; er is geen syncope na nasaal of liquida. Bij deze opsomming blijkt al
meteen een verschil met het Middelnederlands, want in de vorige sectie is aangetoond dat syncope daar het minst na v/g voorkomt.
Er is een bijkomende reden om naar de syncope in het Oudengels te kijken en
die ligt in de dialectgeografie. Kent ligt dicht bij Vlaanderen en dus zou de
overeenkomst tussen het Kents en het Westvlaams het grootst kunnen zijn.
Daarom zullen we in het vervolg speciaal aandacht besteden aan de dialectverschillen op het punt van syncope.
Ik wil dan ten eerste een duidelijker beeld scheppen van de syncope in de
Oudengelse dialecten en die confronteren met de “handboekencanon, en ten
tweede wil ik de resultaten confronteren met de verhoudingen in het Middelnederlandse materiaal: de veronderstelde connecties die van het Westfaals, via het
Middelnederlands, naar het Engels lopen, kunnen zo worden getoetst.
De nadruk op de syllabestructuurconditie begint bij Sievers (1885). Hij heeft
de situatie in het Oudengels het eerst onderzocht, maar hij bekeek uitsluitend de
langsyllabige werkwoorden en hij beperkte zich daarbij tot de poëtische teksten.
Vervolgens heeft de handboekentraditie de syncopeconditionering in de middensyllabe van superlatieven (type hauhisto “hoogste”) analoog toegepast op de werkwoorden.21 Het is evenwel onduidelijk of de vocaalsyncope bij 23sing presens
(tweesyllabig) wel hetzelfde is als bij de driesyllabige woorden van het type hauhisto.
De handboeken postuleren dat eenvoudig door er op te wijzen dat enclitische
verbindingen met deze werkwoordsvormen wel degelijk driesyllabig zijn.
21

Het idee gaat terug op een kort terzijde van Walde (1900, 125) die postuleert dat alle verbale
suffixvocalen tot middensyllabe werden als het werkwoord met een volgend encliticum werd
verbonden tot een z.g. “clitische groep”. Lövfenberg(1949a) heb ik niet kunnen raadplegen; het
is niet in Nederlandse bibliotheken aanwezig, het behandelt misschien dezelfde stof als Lövfenberg
(1949).
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Hedberg (1945) heeft daarom het gehele Oudengelse prozacorpus onderzocht
en betrekt daar zowel lang- als kortsyllabige werkwoorden bij.22 De kwestie van
de enclitische vormen bleef daarbij onbeslist, omdat de attestaties naar verhouding te gering waren. Hedberg concludeert verder dat in het Kents en het WestSaksisch, tegen de communis opinio in, verba met korte stamsyllabe evenveel
syncope vertonen als die met lange stamsyllabe en dat “syncope is most common
after t, d, @, s; it is least common after l, r, m, n” (296). Dit stemt niet overeen
met de driedeling in a) stemloze occlusief en fricatief, b) stemhebbende consonant
en c) nasaal/liquida van Brunners handboek.
Is de handboekentraditie al niet onweersproken, ook de retouchering door
Hedberg lijdt onder twee zaken: namelijk a) onder het feit dat hij de handboekencanon (Sievers-Brunner 1965; vgl. nog Campbell 1974) tot uitgangspunt neemt
bij de interpretatie en er niet vanuit gaat als hypothese; en b) onder de veronderstelling dat variabiliteit niet inherent kan zijn, maar een uiting van fouten, dialectmenging en andere niet vermelde invloeden.
Zijn interpretatie is bovendien feilbaar, want Hedberg heeft wel het materiaal
geordend in tabelvorm maar het is heel moeilijk om op het oog uit een aantal
tabellen met een groot aantal absolute frequenties de relevante structuur af te
lezen. Zeker bij dermate grote aantallen gegevens (N=10352) is het onmogelijk
om alleen op het oog de verhoudingen tussen de categorieën in hun totale samenhang te zien, alsmede het gewicht dat afzonderlijke categorieën in de schaal
werpen, te evalueren. Dat kan alleen door de (interntalige) categorieën als factoren onder te brengen binnen een geëigend statistisch model.
Een doorberekening23 van het relevante Oudengelse materiaal in ons model
levert ten opzichte van Hedberg een diametraal tegengestelde conclusie: syncope
komt in die zuidelijke Engelse dialecten (Kent) significant meer voor na kortsyllabige
werkwoordstammen (zie Appendix 1b1 en 1b3)24 en significant minder na
langsyllabige werkwoorden (zie Appendix 1b1 en 1b3). Syncope wordt significant begunstigd na D > d > k als slotconsonanten van de stam (bijv. sniD “hij
snijdt”; itt “hij eet”; wrycD “hij wreekt”); syncope wordt significant tegengewerkt
door s>n>l>z (bijv. ZemynD “hij herinnert”; stylD “hij steelt”; fryst “het vriest”),
terwijl v>g>t>m>p>r geen significant effect vertonen in de ene of de andere
richting (bijv. lisD “hij leest”; l{fan “verlaten”; springan “springen”; Zietan
22

23

24

Langsylllabige werkwoordstammen: -VVC of -VCC: Zir{deD “hij raadt” of ZebindeD “hij bindt”;
kortsyllabige werkwoordstammen: -VC of -VV (geen vbb. in Hedbergs gegevens): iteD “hij eet”;
voor de syllabestructuur zie sectie 10.2.
Afhankelijke variable syncope: ordinaal (niet nominaal) gescoord omdat chronologisch gezien
niet-syncope vóór syncope komt; als factoren de onafhankelijke variabelen a) langsyllabigkortsyllabig (nominaal-tweewaardig), b) aard stamconsonant: t-d-p-k-g-v-D-s-Z(=G)-l-r-m-n (nominaal dertien-waardig). Voor de gebruikte methode, een loglineaire procedure, zie hoofdstuk
7 en 8.
Geschatte waarde voor syncope bij de kortsyllabige werkwoorden: 0.18217456; bij de
langsyllabige werkwoorden: -0.18217456. Als Hedberg (1945) percentages had gegeven in
plaats van absolute aantallen dan zou er al een beeld zijn ontstaan. Door onderrepresentatie van
niet-syncope in het Kents is de geschatte waarde voor de factor -t instabiel.
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“krijgen”; riman “tellen”; screpan “schrapen”; hi5eran “ horen”). Hier betekent >
= groter effect dan).25 Zie Appendix 1b2 en 1b3.
Hoewel het gehele model significant is, is er toch een probleem: de uiterst lage
verklaarde variantie (Rsquare (U)=0.015). Dat betekent dat er een heleboel andere potentiële verklarende factoren zouden kunnen zijn. Dit ligt waarschijnlijk
niet aan het gebruikte model, maar eerder aan de situatie in de Oudengelse data.
Het gaat hier in de eerste plaats om literaire teksten, die door een intuïtieve
procedure door Hedberg geaggregeerd zijn tot grotere dialectgehelen. Ten tweede
is het onderscheiden van Oudengelse dialecten een notoir probleem. Sommigen
als Hogg (1988) zijn sceptisch over de mogelijkheid van een Oudengelse dialectologie gegeven de “Beleglage”; het aantal bruikbare oorkonden is gering, terwijl de
overige teksten sterk mengvormen schijnen te vertonen. Anderen als Kitson (1995)
zien wel mogelijkheden tot een dialectologie van die periode op basis van een
corpus plaatsaanduidingen in oorkonden, waaraan dan andere teksten gevalideerd kunnen worden.
Aangezien de syncope juist als een demarkerend criterium voor de dialectindeling in het Oudengels wordt gebruikt, hebben we hier een probleem dat in
zijn eigen staart bijt. Hierboven is dat ondervangen door syncope niet als criterium te nemen, maar als afhankelijke variabele, ervan uitgaande dat er andere,
onafhankelijke evidentie is om een dialectonderscheid te handhaven. Bovendien
zou het expliciet in rekening brengen van de chronologie van de teksten nog tot
hogere verklaarde variantie kunnen bijdragen. Gegeven de huidige stand van
zaken kunnen we het resultaat niet nauwkeuriger krijgen dan die lage verklaarde
variantie.26 Door uit te splitsen naar dialect (Kents, West-Saksisch, Kents-West
Saksisch, de indelingscategorieën van Hedberg (1945), zal het gedeelte verklaarde
variantie iets groter worden. Lövfenberg (1949) oppert enkele bezwaren tegen
Hedberg betreffende een paar werkwoordsvormen die volgens hem verkeerd zijn
ingedeeld. Dat feit vormt slechts een zwakke storingsfactor, binnen de errorcomponent. Het kleine aantal kan het algemene beeld niet vertekenen, want op
het totaal van de woordvormen (10352) maakt deze foutenbron weinig uit. Een
tweede negatief punt dat Lövfenberg oppert is dat Hedberg de chronologie te
weinig in rekening brengt. Tijdreeksen van data uit literaire bronnen zijn evenwel
moeilijk op zichzelf te ordenen, ze moeten aan andere bronnen en paleografisch
25

26

Beckmann(1993, 106) gaat er dus ten onrechte vanuit dat syncope het meest/eerst na stemloze
consonant optreedt.
Werkwoordstammen op -h- (contractieverba), die op -Z/w (=j/w; uitsluitend langsyllabisch) en
die op zware consonantclusters als -ngr en -sn (eveneens uitsluitend langsyllabisch) werden
buiten het model gehouden omdat ze het design uit balans zouden brengen. De contractieverba
moeten terzijde gehouden worden vanwege hun aparte ontwikkeling. Ze laten enkel indirect
conclusies afleiden betreffende syncope. In de regel wordt er bij syllaben op -j/w gesyncopeerd;
-j: 65% (N=20), -w: 83% (N=196). Daarentegen wordt er in de regel niet gesyncopeerd bij de
werkwoorden waarvan de stamsyllabe op een zwaar consonantcluster uitgaat; ongesyncopeerd:
81%. Van werkwoordstammen op -b was er in het gehele corpus (inclusief de noordelijke
dialecten maar één vorm, deze is derhalve niet in de analyse opgenomen. Met deze beperkingen
omvat het hier geanalyseerde corpus van Zuidelijke dialecten N=10352.

308

HOOFDSTUK 10

gevalideerd worden. Het eerste is voor de Maerlanthandschriften door Mooijaart
(1992) gedaan, de tweede procedure is door Holmberg (1925) voor de vertaling
van de Bestiaire d’ Amour toegepast. Voor tijdreeks-analysen zie hoofdstuk 8 en
verderop in dit hoofdstuk voor het Middelnederduits van Goor.
In de noordelijke dialecten van het Oudengels (Anglisch, Mercisch en
Northumbrisch) is een korte stamsyllabe blijkens het geschatte effect (0.15543159)
een factor die significant tot meer syncope leidt (zie Appendix 1c1 en 1c3).
Daarentegen leidt een lange stamsyllabe tot onderdrukking van dat proces (wat
blijkt uit de lagere geschatte waarde -0.15543159; appendix 1c3).
Syncope is significant gemakkelijker na dh>z>n>?k als slotconsonanten van de
werkwoordstam. Het wordt significant tegengewerkt door t>d>l>m>s. De overige slotconsonanten vertonen geen noemenswaardig effect, die zijn niet significant: v>p> r>?g. Op de grens van significantie bevindt zich k, mogelijk is g ook
significant bij tegengaan van syncope.
Wel is het zo dat het algemene niveau van syncope in de noordelijke groep
(Anglisch/Mercisch en Northumbrisch) minder hoog is dan in de zuidelijke
(Kents en West-Saksisch): dat is te zien aan de intercept: die is hoog in de groep
van de Kentse dialecten (c.s.), namelijk 2.403, zeker vergeleken met de gewichtswaarden voor de afzonderlijke consonanten en voor de syllabestructuur. De waarde
voor de noordelijke groep (Anglisch c.s) is contrair, namelijk negatief: de intercept
is -0.719; het algemene niveau van syncope is er dus laag, dat wil zeggen dat in
algemene zin de bestaande positieve en negatieve effecten van syllabestructuur en
stamconsonanten lager uitvallen.
We kunnen concluderen dat in beide Oudengelse dialecten syncope significant meer voorkomt na kortsyllabige werkwoordstammen dan na langsyllabige.
Dit strookt niet met de handboekencanon die na langsyllabige stammen meer
syncope postuleert en ook niet met Hedberg, die concludeert dat er bij beide
typen stammen evenveel syncope voorkomt.
Voor wat betreft de invloed van het stamconsonantisme is er blijkens mijn
analyse verschil qua dialect.
Syncope komt in het Kents c.s. significant meer voor bij dh/d/k, terwijl het in
het Anglisch c.s. meer bij dh/z/n voorkomt.
In het Kents c.s. komt syncope significant minder voor bij nasaal/liquida/s/z en
in het Anglisch c.s. bij d/l/t/m/s.
De handboekencanon, die zegt dat syncope in het Zuiden (Kents en WestSaksisch) in de eerste plaats voorkomt na stemloze occlusief en fricatief en vervolgens na stemhebbende consonant, is eveneens onjuist. Dat er geen syncope voorkomt na nasaal of liquida, is ook onjuist. Die vaststelling is deterministisch,27 het
variabele patroon wijst immers op significant minder syncope.
Hoe is nu de verhouding van de Oudengelse tot de Middelnederlandse dialecten? Die vraag kunnen we beantwoorden door de verkregen schattingen voor de
consonanteffecten van de twee Oudengelse dialectgroepen te vergelijken met de
27

Zie voor dit begrip hoofdstuk 7 en 8.
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schattingen die voor het Westvlaams zijn gevonden; we zetten daartoe de schattingen voor de Oudengelse dialecten af tegen de Westvlaamse, zie Figuur 2. Als er
een relatie bestaat tussen de drie dialecten dan moet zich dat uiten in het feit dat
lage waarden voor het Westvlaams van Van Maerlant samengaan met lage waarden voor het Kents c.s. en het Anglisch c.s. en omgekeerd dat hoge waarden voor
ene dialectgroep corresponderen met hoge waarden voor de andere. Het eerste
wat opvalt is dat het Kents en het Anglisch niet parallel lopen.
Figuur 2: Syncope in het Westvlaams vergeleken met het Oudengels
Gewicht Kents-WestSaksisch

Gewicht Angl.-Merc.-Northumbr.
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Waar er tussen de Middelnederlandse dialecten onderling wel een verband werd
geconstateerd in de vorige sectie, is dat in de vergelijking van het Westvlaams met
het Oudengels niet het geval. Er is geen lineair verband tussen syncope in het
Westvlaams van Van Maerlant enerzijds en syncope in de twee Oudengelse
dialecten anderzijds.
Van de consonanteffecten in de twee Oudengelse dialecten vertonen enkel d
(Kents c.s.: hoge gewichten) en g (Anglisch c.s.: relatief laag gewicht) qua schattingen overeenstemming met het Vlaams. De schattingen van de consonantgewichten moeten namelijk in alle drie de dialecten minstens paarsgewijs significant zijn
en dat zijn ze in het gebied rond 0 niet, daar schieten de lijnen heen en weer.
Gemeenschappelijk met de noordelijke Engelse dialecten (Anglisch c.s.) heeft het
Vlaams dus de onderdrukking van syncope na g; gemeenschappelijk met de
zuidelijke Engelse dialecten (Kents c.s.) heeft het Vlaams de bevordering van
syncope na d. De syncopeprocessen in de Oudengelse en de Westvlaamse dialecten zijn dus verschillend, enkel op de uiteinden van de Vlaamse consonantschaal
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zijn er raakvlakken met de Oudengelse dialecten. Omdat er wel overeenkomst
bestaat tussen de Westvlaams en de Nederrijnse dialecten uit de buurt van Kleef
maar niet tussen het Westvlaams en het Oudengels, moet er ook geen overeenstemming bestaan tussen Oudengels en het Kleefse Middelnederlands (zie ook tabel 3
en 3 in sectie 10.2.3).
De conclusie is, dat syncope in het Oudengels anders geconditioneerd is dan
gemeenlijk verondersteld wordt en dat de Oudengelse syncope geen relatie heeft
met de Middelnederlandse.
Daarmee verliezen historische en typologische parallellen voor de noordoostelijke
Nederlandse en Westfaalse dialecten die aansluiten bij de Nederrijnse, hun waarde.
10.2.3. Suffixvocaalsyncope in de noordoostelijke Nederlandse dialecten

In de inleiding van dit hoofdstuk is er al op gewezen dat noordoostelijke dialecten
wel t-deletie in 3sing vertonen maar dat daarentegen de 2sing op -t en 123plur,
die daar toch ook op -t uitgaan, overwegend geen t-deletie hebben. De verklaring
hiervoor is dat de syncope van de suffix-@- in 2sing en 123plur pas zeer laat zijn
beslag gekregen heeft en in een aantal dialecten tot op heden niet, of niet in alle
werkwoordscategorieën voltooid is, soms zelfs niet in 3sing.28 Zo bestaat er tot op
heden in het Achterhoeks van Winterswijk wel -@-syncope in:
[blÈf] 3sing “blijven”, met latere t-deletie; de ontwikkeling is hier [bli:vet] >
[bli:ft] met syncope > [blÈft] met verkorting > [blÈf] met t-deletie)
alsmede in:
[Ëarkt] 123plur “werken”
maar daarnaast komt ook voor:
[Ëark@t] 123plur “werken”.
Algemeen is de syncope er in persoonsvormen enkel bij werkwoorden waarvan de
stam eindigt op j, l, m en n. Alle overige werkwoorden hebben nog steeds
ongesyncopeerde vormen in 2sing en 123plur, waarnaast tevens gesyncopeerde
vormen bestaan:
28

Als men een dergelijke gang van zaken ook aanneemt voor de zuidoostelijke Limburgse dialecten en de aansluitende Ripuarische, dan kan men verklaren waarom de t-deletie daar wel
frequent in 3sing voorkomt maar pas recentelijk ook in 2plur. In de vorige eeuw en in het begin
van deze werd blijkens Jongeneel (1884) en Münch (1904) bij in aanmerking komende 2plurvormen nog in het geheel niet gedeleerd, zie Hinskens (1993, 178). Beckmann (1993, 106)
denkt dat de onbeklemtoonde hoge suffixvocaal [i] van 23sing eerder tot [@] was afgezwakt dan
de suffixvocaal [a] van 2sing/123plur op -t/-n waardoor zich het chronologisch onderscheid
tussen de twee zou kunnen verklaren. Voor het Oudengels wordt niet van zo’n tussenstadium
uitgegaan: blijkens Hogg (1992, 227-232) spreekt men er van “high vowel deletion/syncope”.
Zie voor twee competerende recente theorieën over high-vowel deletion Dresher en Lahiri
(1991), die een voet met mora-formulering voorstaan, versus Halle, O’Neil en Vergnaud
(1993) en Calabrese (1994) die een grid met edges-formulering beargumenteren.
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[Èj / ËÈj / Èj(l|) / z@ bli:v@t] “jij, wij, jullie, ze blijven”, maar ook [bli:ft]
[Èj / ËÈj / Èj(l|) / z@ Ëark@t] “jij, wij, jullie, ze werken”, maar ook [Ëarkt]
(Deunk 1977, 118;126).
Het dialect van Winterswijk kent dus verplichte syncope bij sterke werkwoorden
in 23sing: [blÈfst@] [blÈf] “blijven”, maar variabele syncope bij zwakke werkwoorden: [Ëarkst@] [Ëarkt] 23sing, naast [Ëark@t] 3sing “werken”. Verplichte syncope
is er ook bij alle persoonsvormen van werkwoorden waarvan de stam eindigt op
nasaal of liquida.
Het Winterswijks staat hierbij niet op zichzelf. In heel wat Nederduitse dialecten is syncope in de zwakke werkwoorden pas later ingezet. Het syncoperingsproces
is dus in sommige huidige dialecten zoals dat van Winterswijk nog niet geheel
voltooid. Als er in een werkwoord bij 3sing niet gesyncopeerd wordt, dan is dat
werkwoord in de overgrote meerderheid van de gevallen zwak (Deunk 1977, 11117). Ook het Enschedees heeft een sterk werkwoord dat geen syncope vertoont,
en dat daarom overgegaan is naar de klasse van zwakke werkwoorden getuige zijn
zwakke partpret: [Ëask@n] inf, [Ëask@t] partpret, versus [Ëask@t] 3sing “wast”.
Het is oorspronkelijk een sterk werkwoord van de 6e klasse (Bezoen 1938, 84).29
Het zou, indien sterk gebleven, een partpret op -en gehad hebben. Aantoonbaar
is, dat te Vriezenveen de volledige syncope (behalve na stam op -sk/-sx als wasken
‘wassen’, visken ‘vissen’ etc.) in de eenheidsplur pas van betrekkelijk recente
datum is. In 1848 waren er ongesyncopeerde vormen nog gebruikelijk30 (Entjes
1970: 318).
Het is zelfs zo dat in 3sing syncope momenteel nog niet geheel voltooid is in de
noordoostelijke dialecten: zie kaart 5. Ongesyncopeerde werkwoordsvormen komen het meest voor te Rijssen, in mindere mate blijft syncope achterwege in
Twente, de Achterhoek en Oost-Groningen.
Syncope in 3sing (en in 2sing op -est) vindt vroeger plaats dan in de eenheidsplur
op -et. De verklaring voor die assymmetrie ligt waarschijnlijk in de oorspronkelijke bouw van die suffixen. De 23sing op -est en -et hadden al vroeg hun
oorspronkelijke vocaalkwaliteit -[i]- verloren. De eenheidspluralis op -et is daarentegen onstaan uit -anth (zie hoofdstuk 7 en 8) en heeft relatief lang zijn
genasaleerd karakter behouden (-[6~T)].31 Bovendien ondergaan genasaleerde klinkers in deze dialecten in sterke mate compensatorische verlenging, indien beklemtoond, bijv. [GA~:s] “gans”, en het is aannemelijk dat ook onbeklemtoonde
klinkers enige verlenging hebben ondergaan. Daardoor hebben de suffixklinkers
in deze vormen een ander karakter dan die van 23sing. De onbeklemtoonde
vocaal kan pas later, na het verlies van de nasalering en na samenval met [@], tot
het domein van de syncope horen.
29
30

31

Zie hoofdstuk 11.4.
De dialectdocumenten uit die tijd hebben ongesyncopeerde vormen bij werkwoorden als lusten, weten, kijken, hebben en zeggen.
De zeer open realisatie van -an suffixen blijft niet alleen in het Laatoudnederlands van de
kuststreken maar ook in het Oudwestfaals vrij lang bewaard (Van Loon 1995).
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Syncope doet zich in 3sing al in het Middelnederduits van de 13e eeuw voor.
De noordoostelijke Nederlandse dialecten zijn sterk verwant met de Nederduitse.
Binnen dit complex zijn de Twentse-Achterhoekse dialecten weer sterk verwant
met de Westfaalse. In het begin van dit hoofdstuk werd gewezen op de historische en typologische verwantschappen op de as van Oudengelse dialecten naar
Oud- en Middelwestfaalse dialecten. In deze sectie ligt de nadruk op de ontwikkeling van syncope in het Middeltwents juist vanwege de verwantschap met het
Westfaals.
Ook voor de noordoostelijke dialecten wordt nagegaan welke conditioneringen
syncope kent. Bovendien wordt aangetoond dat er sprake is van een ontwikkeling
waarbij de syllabestructuur een ander karakter krijgt.
De overeenkomsten en verschillen met de resultaten van vorige secties worden
vastgesteld.
Tot slot worden de resultaten geplaatst tegen de achtergrond van de
syncopespreiding in de 14e eeuw over het gehele taalgebied. Deze kan zo vergeleken worden met die uit de 13e eeuw waarvan de contouren al in sectie 10.2.1
geschetst zijn.
Een beeld van de syncope in de 14e eeuw is al door Kloeke (1956; 1958; 1959)
geschetst, mede in verband met t-deletie. Maar het door hem geschetste beeld is
niet representatief voor de noordoostelijke dialecten. Dat komt omdat Kloeke’s
gegevens voornamelijk uit de IJsselstreek komen, die de periferie van de Nederduitse dialecten vormen. In hoofdstuk 7 en 8 is vastgesteld dat de oostelijke
Veluwe met betrekking tot t-deletie een afwijkend gebied is doordat het t-deletie
in plur vertoont. De IJsselstreek en de streek van de oude IJssel vertonen op nog
een punt afwijkend gedrag doordat ze in meerdere mate OpenSyllabeverLenging
(hierna OSL) kennen dan de rest van de Achterhoek en Twente. De ontwikkeling
van OSL en de variabiliteit komt in sectie 10.3 in detail aan de orde. Voor dit
moment volstaan we met een schema van de interactie tussen syncope en OSL
alsof het twee categorisch verlopende processen zijn, dus onder abstractie van
variabiliteit (zie schema 1).
Als OSL achterwege blijft dan resulteren er na syncope slechts vormen als heft. Het
is ook mogelijk dat OSL en syncope gelijktijdig werken. Rekening houdend met
het feit dat syncope een tweede lettergreep veronderstelt, resulteren dan de vormen: heeft, hèèft en heft. Als dat proces variabel is, dan komen daar nog
ongesyncopeerde vormen bij.
Als syncope voor OSL optreedt dan is het resultaat: heft, omdat OSL dan niet
meer kan werken. In dit laatste geval is het alsnog mogelijk dat er een derde
proces van compensatorische verlenging op de stamvocaal optreedt, wegens verlies van een tweede syllabe, zoals in hoofdstuk 9 is uiteengezet. In Limburgse
dialecten kan dan compensatorische stoottoon optreden.
Gegeven het ontbreken van syncope in pluralisvormen, is het mogelijk dat een
werkwoord in 3sing zijn korte vocaal kan behouden, terwijl die in de inf en
gelijkaardige vormen aan OSL onderhevig is. Er ontstaan dan paren als inf. [E:tn≥]
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Schema 1: Interactie OSL en syncope in 3sing pres en in inf
3sing hevet “heeft”
stadium 1

korte vocaal

stadium 2

OSL

stadium 3

syncope

hevet
+

VC@t

-

+
heeft hèèvet

+
heft

VVC@t

hèvvet

VVCt

VVC@t

VC@t

VCt

VC@t

inf etten “eten”
stadium 1

korte vocaal

stadium 2

OSL

etten
+
eeten

VC@n

èèten

VVC@n

VC@n

etten

met verlengde vocaal naast 3sing [Et:≥] met kort gebleven vocaal. Oostelijker bleef
de korte vocaal ook in de inf, dus: [Etn≥] “eten”.32 In de IJsselstreek kunnen we
dan een inf [E:tn≥] aantreffen naast 3sing [E:t] die beide OSL hebben ondergaan.
Deze situaties zijn voor de huidige tijd te zien op Kaart 6: lengte stamvocaal in
3sing pres. ten opzichte van de lengte van de infinitief. Kaarten met een kwantitatieve weergave van lengteverschillen in Duitse dialecten werden al eerder gepubliceerd door Zwirner. Op onze kaart 6 staan de lichte grijze kleuren voor behouden
gebleven korte vocaal zowel in de infinitief als in 3sing, de donkere grijze gebieden geven OSL weer in de infinitief, terwijl 3sing kort blijft.33 In het westen, en
32

33

Ook Beckmann (1993) gaat voor het noordelijke Westfaals uit van oorspr. korte vocaal die
behouden bleef.
Zwirner (1959) bevat gegevens van plattelandsgemeenten met steden, Zwirner (1965) bevat
gegevens van voornamelijk plattelandsgemeenten. Beide kaarten wijken niet veel van elkaar af.
Het betreft in feite een weergave van het fonetische lengtecontrast over alle gemeten lange en
korte vocalen; Fourquet (1964) interpreteert deze kaarten daarentegen fonologisch: streken
met een ontbrekend of zwak lengtecontrast bij de vocalen vertonen juist een fonologisch fortisleniscontrast bij de stamconsonant. Opmerkelijk is, dat, van de twee gebieden met bewaard
gebleven lengtecontrast bij de vocalen, het noordwestelijke Duitse gebied aansluit bij de noordoostelijke Nederlandse dialecten; Bethge (1963) bekijkt deze gegevens onder een sociolinguistisch
aspect, Richter (1963) brengt de aangetroffen gegevens in verband met perceptie en met de wet
van Fechner, omdat de aangetroffen statistische verdeling niet geheel normaal is. In feite stelt
hij vooraleer te karteren een logistische transformatie (inductief gevonden) van de gegevens
voor. Een transformatie uit die klasse, maar dan deductief beredeneerd en beter onderbouwd
wat betreft de mathematische eigenschappen, is gebruikt voor de cartering van de gegevens in
dit boek: zie Wattel (1990).
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wellicht ook in het zuidoosten van het Nederland (dit gebied is door Kloeke
buiten beschouwing gelaten) is er sprake van secundaire verkorting. Noordelijk
Drente heeft dan een lange vocaal [e:] in de infinitief.34
De IJsselstreek en de zuidelijke Achterhoek hebben een korte [E] in 3sing,
evenals Emsland en noordelijk Westfalen. Westfalen vertoont zuidelijker de zg.
brekingsdiftongen als representant van de oorspr. korte vocaal: [È@tn≥]. Deze
brekingsdiftongen zijn fonologisch/distributioneel gelijk aan korte vocalen
(Niebaum 1973, 62-67; 321-341; 377-379).35 Restanten van deze brekingsdiftong
worden aangetroffen in Vriezenveen, waar de realisaties stijgende diftongen zijn:
[jAtn≥] (Entjes 1970). De Westfaalse vormen werden in het nabije verleden sporadisch nog op het Twentse platteland aangetroffen (Bezoen 1938; Rakers 1993).
Net als het gebied met bewaard gebleven korte stamvocaal aan de Nederlandse
kant, wordt het Westfaalse gebied dat een brekingsdiftong heeft omkranst door
gebieden met OSL.36 In tegenstelling tot Zwirner’s data bestaan onze gegevens
betreffende lengteverschillen uit scores van de mate van verkorting of verlenging
van 3sing t.o.v. inf. Het betreft dus verschillen tussen morfologische paren. De
score was: -3 verlengd: lang-kort; -2 verlengd: lang-halflang; -1 geen verschil:
kort; 0=geen verschil: halflang; 1=geen verschil: lang; 2=verkort: halflang-kort;
3=verkort lang-kort. Op de kaart werd het interval [-3,3] afgebeeld op percentages tussen 0 en 100. Dat betekent dat -3 de lichtste grijswaarde heeft en 3 de
donkerste. Tevens houdt het in dat het interval [-1,1] met gelijke vocaallengte,
zich in de 3 middelste grijswaarden bevindt.
Omdat Kloekes gegevens niet representatief zijn voor de gebieden ten Oosten
van de IJsselstreek, voer ik een analyse uit op een complete seriële bron uit het
“kerngebied”, waar OSL niet gewerkt heeft. Het betreft een tijdreeks uit de bron
Goor (Twente) beschreven in hoofdstuk 8, (Anhang). Voor de gevolgde procedure en de interpolaties verwijs ik naar dat hoofdstuk. Deze bron bevat 98 3sing
pres.-vormen, voornamelijk uit de periode 1330-1410. Voor de figuren en cijfers
zie hierna, Appendix 2.
De afhankelijke variabele is al dan niet syncope. Als we de onafhankelijke
variabelen, te weten de factoren 1) aard van de consonant, 2) lengte van de
stamvocaal, en 3) tijdsverloop in jaren apart bekijken, dan blijkt:
1) Het effect van de aard van de consonanten is op zichzelf significant. Van de in
het materiaal aangetroffen consonanten is het relatief effect op vocaalsyncope:
d > g > v > liquida/nasaal;37
34

35

36

37

Zie voor de directe voortzetting op Bentheims gebied Rakers 1993; 148-149; zie ook Kloeke
1931; 833.
Zie ook Nörrenberg (1938), Wortmann (1970), Rakers (1993, 146-195). Acoustisch-fonetisch
gezien zijn het lange diftongen, althans in de door Lauf (1993) onderzochte dialecten. Perceptieoordelen zijn niet beschikbaar.
Dat resulteerde daar in de verlaagde lange monoftong van Nordniedersachsen (Niebaum 1974)
en van het zuidelijkste deel van Westfalen (Beckmann 1993).
Het verklaart 25% van de variantie (R2=0.253). Het spreekt vanzelf dat na vocaal -bij werkwoorden als gaan, staan - er geen bindvocaal aan te treffen is.
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2) Het effect van de lengte van de stamvocaal is op zichzelf eveneens significant
en en wel in de volgende zin: syncope wordt meer na kort gespelde vocaal
aangetroffen, en aanmerkelijk minder na een als lang gespelde.38 Een korte
vocaal kan nog altijd deel uitmaken van een lange syllabe indien op de vocaal
een cluster van consonanten volgt. Een korte syllabe kan slechts een korte
vocaal bevatten. Deze constellatie schept de mogelijkheid van taalverandering
op het vlak van de ontwikkeling van een syllabelengteconditie naar een vocaallengteconditie zoals we verderop zullen zien;
3) De chronologische ontwikkeling is op zichzelf ook significant, maar verklaart
slechts 4% van de variantie (R2=0.043). Er is over het geheel genomen een
toename in de tijd van de gesyncopeerde vormen.39
T-deletie doet zich pas betrekkelijk laat voor. De eerste, en enige attestatie is uit
het derde kwart van de 14de eeuw (zie appendix 2, weergegeven met een driehoekje).
Voor een vergelijking met het Oudengels gebruiken we als verklarende variabelen
de factoren “jaar” en “aard van de consonant” (als hiervoor) en als nieuwe factor
de onafhankelijke variabele “lengte van de stamsyllabe”. Het aantal is nu gereduceerd tot 85 gevallen. omdat we verba als staan en gaan, die voor het Oudengels
buiten beschouwing werden gelaten, nu ook terzijde laten. We zien dan (vergelijk
Appendix 3):
1) Het effect van de aard van de consonanten is op zichzelf significant;40 de
rangorde naar effect op syncope is: d > g > v > liquida/nasaal; andere stamconsonanten zijn er niet onder de 3sing vormen aangetroffen.
2) Het chronologisch effect is op zichzelf eveneens significant maar het verklaart
slechts 4% van de variantie.41
3) Het effect van de stamsyllabe is op zichzelf ook significant.42 Het betekent in
dit geval dat syncope meer voorkomt na lange stamsyllabe dan na korte
stamsyllabe. Korte stamvocaal alleen verklaart minder van de variantie
We kunnen de volgende conclusies trekken als we deze Goorse bron als representant van het middeleeuwse Twents zien, waarbij de twee belangrijkste effecten op
syncope het consonantisme van de stam en het stamvocalisme (lange of korte
vocaal) zijn.43
38
39

40
41
42
43

Het verklaart bijna 25% van de variantie (R2=0.248).
In de figuur van de appendix is toename (of afname van de ongesyncopeerde vormen) te zien
aan de stijging of daling van de afzonderlijke vormen/datapunten ten opzichte van de krom
getrokken lijnen.
Het verklaart 18% van de variantie (R2=0.176).
R2=0.038.
Het verklaart 9% van de variantie (R2=0.094).
We kunnen helaas niet alle factoren tegelijkertijd in een model toetsen. Daarvoor zijn de
aantallen te gering. Doen we dat toch dan treedt singulariteit op (een mathematische conditie)
waardoor bepaalde schattingen niet langer betrouwbaar zijn. De ene vorm op -t <heet> 3sing
“heet” is bij die op -d geteld. Van een mogelijke rol van de lengte van het stamvocalisme is door
anderen niet expliciet melding gemaakt, we kunnen dus geen directe vergelijkingen trekken.
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a) Consonantisme
We vergelijken de voor Goor gevonden rangordes van de consonanteffecten met
die van in vorige secties besproken dialecten. Tevens gaan we na of de consonanteffecten gegeneraliseerd kunnen worden tot sonoriteitseffecten; de veronderstelling is dan dat een grotere mate van sonoriteit van de stamconsonant syncope
tegenwerkt en dat een geringere sonoriteit syncope bevordert.
Het rangorde patroon van het consonantisme in Goor is d > g > v >
liquida+nasaal. Bij vergelijking met het Oudengels lijkt het Goors uitsluitend op
het Kents c.s. Deze zuidelijke dialecten hebben als rangorde d > v > g > r > nasaal
> liquida. Anderzijds heeft het Anglisch c.s. de rangorde nasaal > v > r > g > d > l.
Daardoor verschillen deze noordelijke dialecten duidelijk van het Goors. Het
Twentse systeem verschilt ook van het, iets vroegere, Westvlaamse en daardoor
ook van het Kleefs, omdat het Westvlaams en het Kleefs onderling wel verwantschap vertonen op het punt van de rol van de stamconsonant bij syncope:
Zie tabel 3 voor de vergelijking van de onderscheiden dialecten, tabel 3 geeft
ter completering nog eens alle geanalyseerde consonanten.
Tabel 3: Overeenkomsten naar Dialect in stamconsonanteffect op syncope
Goor/Twents
Kents c.s.
Anglisch c.s.
Westvlaams
Kleefs

d
d
r

g
v
r
liq/nas

v
v
r

g
g

d
d
d

liq/nas
r / nas/liq
liq
liq/nas

g
g

v
v

Het Middelnederduits van Goor stemt het meest overeen met het Kents, zoals
ten overvloede blijkt uit figuur 3.
Goor is hier afgezet tegen het Kents. De consonantgewichten voor het Kents
vertonen een samenhang met die voor Goor: er kan een schuine lijn door de
datapunten getrokken worden. Verder zijn er geen samenhangen: de schattingen
voor de consonanteffecten in het Anglisch c.s. bewegen zich rond de nullijn en
hebben daarom geen invloed.
Als de gevonden groepen in relatie gebracht worden met sonoriteit dan blijkt
(tabel 4) dat in de meeste dialecten het syncope-effect van de consonanten niet
samenhangt met hun sonoriteit. In Goor zien we een ordening die enigszins een
sonoriteitseffect vertoont.
Een en ander blijkt uit de vergelijking van de hier aangetroffen “syncope”rangordes met de fysische sonoriteitsrangorde van Nederlandse consonanten, die
duidelijk een fonologische sonoriteit afbeeldt (zie tabel 4; gemeten gegevens
ontleend aan Van Galen, 1984).44

44

Zie voor sonoriteit ook sectie 10.5. De sonoriteitsschaal van Van Galen (1984) komt goed
overeen met de fonologische van Humbert (1995) en van Clements en Hume (1995).
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Figuur 3: Kents vergeleken met Goors (en Anglisch c.s.)
Gewicht Angl.-Merc.-Northumbr.

Consonantgewicht Goor

Consonantgew. Anglisch c.s. & Goors

2.5
2
1.5
1
.5
0
-.5
-1
-1.5
-.6

-.4

-.2

0

.2

.4

.6

.8

Consonantengewichten Kents-WestSaksisch
l

z/n s

r p m/t g

v

k

d

dh

Tabel 4: Sonoriteit en consonantgroepen geordend naar syncope-effect
Kents
Anglisch
Goor
Kleef
Van Maerlant
Son-schaal

D* d* k*
D* z* n* k*
d
pkn
r* t* d*
ptzhsfxk

vgtmpr
vpr
gv
sdtm
snlkzmp
vdbr

s* n* z* l*
t* d* l* g m* s*
liq/nas
gv
g* v*
wNljm

* = significant; links naar rechts = minder syncope

b) stamstructuur
Er zijn nog resten van een oude verdeling naar lang- en kortsyllabische woordstam
(appendix 3) in het middeleeuwse Goors omdat die effecten significant zijn, maar
die wordt inmiddels doorsneden door een nieuwe verdeling naar lange versus
korte stamvocaal, waarbij syncope bij voorkeur na kort vocalisme optreedt (appendix 2). Want als we in plaats van de lengte van de stamsyllabe de lengte van de
stamvocaal, opnemen in het model dan verklaart dat meer van de aangetroffen
variantie: kort versus lang vocalisme verklaart 25%, maar lang versus kort syllabisme
verklaart slechts 9%. We kunnen bovendien indirect concluderen dat dit ook met
de Oudengelse bevindingen spoort. Immers, zowel de noordelijke dialecten
(Anglisch c.s.) als de zuidelijke (Kents c.s.) hebben de meeste syncope na kortsyllabige stammen. De verbinding van kort syllabisme en korte stamvocaal ligt in het
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feit dat er twee soorten van korte stamsyllabe zijn: die op -VC en die op -VV.
Kortsyllabige stammen die eindigen op een consonant bevatten dus altijd een
korte vocaal. Deze verbinding verklaart, waarom de overgang van stamsyllabelengte
naar vocaalkortheid als criterium mogelijk is.
c) Gevolgen in verband met vroege attestaties van t-deletie
Vroege voorbeelden van variabele t-deletie bij nomina zijn in het Oudsaksisch
voorhanden (Gallée, 1910: 179).45 Deze tendens zet zich verder voort in het
Middelnederduits. Bij de nomina die Bischoff citeert komen over de gehele
periode van 1272-1553 veel gevallen van t-deletie na -/g/ en -/x/ voor.
Het enige geval van t-deletie in het Middeltwents van Goor is <liich> “ligt”.
De positie waarin het zich voordoet is de positie na korte vocaal (oorspr.
kortsyllabige stam).46 Dat spoort met de relatief vroege attestaties die Kloeke
(1956) voor <heff> en <ligh> geeft, en die ook al vroeg in het Middelnederduits
werden aangetroffen (Lasch 1974).47 De spelling uit Goor voor “ligt” met <ii> is
mogelijk een poging om een brekingsdiftong [È@], of in dit veertiende-eeuwse
stadium [iÈ], weer te geven net als <ee> een korte brekingsdiftong [EE] (of [E@])
weergeeft in het ongesyncopeerde <heewet> “heeft”. Deze spellingsvorm komt
tweemaal voor, en geeft dus in deze Goorse bron waarschijnlijk geen lengte weer.
Suffixvocaalsyncope komt het meest voor na korte vocaal, in een oorspronkelijk kortsyllabige stam, minder na lange vocaal. De nieuwe consonantclusters van
het eind van de werkwoordstam plus nu vocaalloos suffix komen dus het meest
na korte vocaal voor. Men kan dus verwachten dat t-deletie in 3sing vooral na
korte stamvocaal zal optreden. En dat is precies wat zich in Goor en ruimer in
Noordoostnederland (Kloeke 1956) voordoet en ook in het Middelnederduits
(Lasch 1974; Bischoff 1981).48
45

46

47

48

Heliand C, M; Essens Evangeliarium; Merseburger Glossen, Paderbornse oorkonde, Corvey.
Het enige werkwoord met t-deletie dat Gallée citeert is Heliand C 1709: mahthu (< maht thu),
maar dit is een 2sing pretpres ‘mogen’ in de positie voor het pronomen -thu.
Weliswaar is liggen oorspr. langsyllabisch door consonantgeminatie ingevolge de wet van Sievers
voor oorspronkelijke j (-jan-werkwoord; 5e klasse sterke ww., 1e en 3e klasse zwakke werkwoorden), maar dat geldt niet voor 2sing op -s(t) en 3sing., de stammen daarvan zijn kortsyllabisch
gebleven omdat het suffix geen -j- bevatte. Ook hebben en zeggen (beide: 3e klasse zw. werkww.)
hebben dus in 23sing een korte stamsyllabe. Hieronder komt 3sing van hebben uitgebreider aan
de orde.
Volgens Lasch (1974) komt in 3sing heft syncope eerder voor dan in andere gelijksoortige
werkwoordvormen Kloeke (1956, 49-58) bespreekt een aantal 14e-eeuwse attestaties voor
syncope uit Kampen (1331-1341), Deventer (1363-1393) en Zutphen (1356-1400). Hij onderzoekt ook spellingen zonder -t, <hef> “heeft”, ervan uitgaande dat syncope vooraf moet gaan
aan t-deletie. Kloeke trof deze t-loze spellingen aan in Deventer, Zwolle, bij Doetinchem
(klooster Bethlehem). In Drente en Kampen treft hij <ligh> “ligt” aan. De meeste bronnen
heeft hij slechts steekproefsgewijs onderzocht.
In de Middelnederduitse dialecten worden spellingen met t-deletie aangetroffen vanaf 1272
(Bischoff 1981, 28-29): <stirf> (pres) in 1272; <sterf> in 1279 “sterft”; <hef> 1330-49 en later,
“heeft”; <heff> 1428 “heeft”; en <plech>. 1466 “pleegt”. In het merendeel van de genoemde
gevallen gaat het om t-deletie na stamconsonant in de periode van 1272-1553; er bevindt zich
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De conclusies kunnen als volgt worden samengevat:
1) Bij syncope stemt het middeleeuwse Twents van Goor niet overeen met het
Kents c.s. op het vlak van de syllabestructuur. In het Twents is er meer syncope
na lange syllabe, in het Kents c.s. maakt het niet zoveel uit, in het Anglisch c.s.
is er juist meer syncope na korte stamsyllabe. Daarbij moet aangetekend worden dat de stamsyllabestructuur in het Twents al grotendeels een herinterpretatie
heeft ondergaan met betrekking tot syncope. Het contrast lange versus korte
stamsyllabe is als conditie vervangen door het contrast lange versus korte
vocaal.
2) In tegenstelling tot het Middelnederlands gaat het middeleeuwse Twents van
Goor de syncope na liquida/nasaal tegen. Het Anglische Oudengels, het Middelnederlands met het Kleefs en het Middelnederduits/Westfaals met het Kents
manifesteren zich op het punt van syncope als drie afzonderlijke eenheden.
3) De verschuiving in het Twents van de stamsyllabeconditie naar de vocaallengteconditie is veroorzaakt door het ontstaan van een nieuw syllabificatieprincipe, in termen van open en gesloten syllaben.
4) Deze laatste conclusie impliceert de volgende ontwikkeling, dat bepaalde
stamsyllabe-typen, indien in de positie voor een suffix van de vorm +VC,
afgelost werden door andere;49 de ontwikkeling was als volgt:
-VVC]Ø +VC
-VCC]Ø +VC
-VC]Ø +VC

>
>
>

-VV]Ø
-VC]Ø
-V]Ø

C+VC
C+VC
C+VC

(open syllabe: blîvet “blijft”)
(gesloten syllabe: bindet “bindt”)
(open syllabe: etet “eet”)

Het betekent dat in de open syllaben een bestaand vocaallengtecontrast, door
OpenSyllabeverLenging (OSL),50 wordt aangetast. Van de drie typen blijven er
dan twee over: -VV]ØC en VC]ØC.51
5) Wat betreft de rol van het stamconsonantisme bij syncope komt het middeleeuwse Twents van Goor het meest overeen het Kents c.s., maar niet met het
Anglisch c.s. Syncope in het middeleeuwse Twents komt vrij veel voor na g en
in wat mindere mate na v, net als in het Middelnederduits als we tenminste
afgaan op de voorbeelden van Bischoff (1981; zie vorige noot), maar niet in
het Westvlaamse Middelnederlands.

49
50

51

in het door Bischoff geciteerde materiaal slechts één geval van t-deletie na -g en wel <krych>
“krijgt” uit 1552. De spellingen van met name <heff> wijzen op een korte stamvocaal; maar
ook voor de oorspronkelijk lange vocaal van de vorm <krych> “krijgt” moet een korte realisatie
worden aangenomen, gegeven het feit dat in dezelfde bron de samenstelling <hant schryff>
“hantschrift” voorkomt, waar sprake is van een oorspronkelijke korte vocaal.
]Ø is lettergreepgrens, + is morfeemgrens.
OSL vindt pas in het Middelengels plaats; voor het Oudengels zijn er geen indicaties voor een
verschuiving van het stamsyllabecontrast.
Men kan dan spreken van resp. ongedekte en gedekte klinkers of syllaben.
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10.3. Open syllabeverlenging (OSL), syncope en korte vocaal

In deze sectie komt de diachrone en geografische ontplooiing van OpenSyllabeverLenging (OSL) aan de orde, alsmede het vervolg van de ontwikkeling van de
syncope in de 14e eeuw. Sectie 10.3.1 behandelt de diachrone ontwikkeling van
OSL tot 1300; sectie 10.3.2 de dialectgeografie van OSL in de 14de eeuw en sectie
10.3.3 de dialectgeografie van suffixvocaalsyncope in de 14de eeuw. Sectie 10.3.4
gaat kort in op andere kwalitatieve vocaalverschillen in 3sing.
10.3.1. Open syllabeverlenging (OSL) vóór 1300

Open SyllabeverLenging (OSL) is de verlenging van een oorspronkelijk korte
vocaal tot een lange in open lettergreep. Zo hebben bijvoorbeeld varen en eten
een korte vocaal gehad die nu lang is: resp. bij varen [a] → [a:] en bij eten [i] →
[e:]. De handboektraditie (o.a. Van Loey, 1972) stelt dat de afwikkeling van
OpenSyllabeverLenging (OSL) al grotendeels voor het begin van de Middelnederlandse tekstoverlevering zijn beslag had gekregen. We tonen hier echter aan
dat OSL over een langere periode tot in het Middelnederlands doorwerkt52 en
verschillend naargelang dialect.
In de periode van voor het begin van de overlevering in de volkstaal vinden we
overwegend vermeldingen van namen in Latijnse oorkonden. In het Middelnederlands zijn de hoge korte vocalen [i], [y], en [u] blijkens de orthografie
samengevallen met de eveneens verlengde producten van de korte vocalen [e], [|]
en [o].53
De verlengde vocalen vallen niet in alle Nederlandse dialecten samen met de
corresponderende, vanouds lange vocaal. Dit is het onderscheid tussen wat wel
scherplange (oorspr. lang) en zachtlange vocalen (door OSL) wordt genoemd. Zo
is er in bepaalde dialecten nog steeds verschil tussen [a:] en [Q.], tussen [e:@] en
[e.] en tussen [o:@] en [o.]. Bovendien waren de OSL-vocalen waarschijnlijk
slechts halflang. Op deze bewaard gebleven oorspronkelijke realisatie als halflang
wees Caron (1970): de samenval met oorspronkelijk lange klinkers vindt aanvankelijk alleen plaats met die lange klinkers, die tot halflang verkort worden in
polysyllabische woorden. De samenval is dus prosodisch bepaald. Zo’n drievoudig contrast voor het zeventiende-eeuwse Hollands vindt Caron nog expliciet
vernoemd door S. Ampzing en de grammatici uit Haarlem, bij welke laatsten het
drievoudig contrast al op zijn retour is, daar ze het contrast niet meer bij /a/
kennen.
52

53

Fikkert (1998) toont aan dat OSL nog niet gewerkt heeft in het vroegste Brabants van het ‘Leven
van Sente Lutgart’. Zij ziet zich genoodzaakt om een syllabische, pre-OSL, voetstructuur aan te
nemen ter verklaring van de verdeling van de woordaccenten over de jambische versvoeten van
het gedicht. Dit beeld past goed bij de plaats van het Brabants in figuur 6, hierna.
De verlaging van korte vocaal in een gesloten lettergreep bijv. 3sing pres is > es ‘(hij) is’ is een
ander proces (Mooijaart 1993: 95-97). Dit proces vindt, geografisch beperkt, plaats in voornamelijk westelijke Vlaamse dialecten en is ook geconditioneerd: voornamelijk in de positie voor
dentaal (n, s), maar ook wel voor m.
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Dialecten zonder samenval van OSL-u en OSL-o zijn momenteel die van Overijssel, de Achterhoek, de noordwestelijke Veluwe, verder het dialect van EltenBerg en het Limburgs. In Twente is ook het onderscheid tussen OSL-i en OSL-e
nog bewaard gebleven. Daar zijn bovendien de OSL-vocalen kort gebleven (samenvattend Schönfeld 1971: 255). Toch treedt OSL gedeeltelijk ook in de Achterhoek op (Kern 1893). Kortom, er is sprake van variabiliteit die naar regio meer of
minder geprononceerd is.
In de vorige sectie is vastgesteld dat syncope zowel geografisch als diachroon
variabel was. Hetzelfde is, naar ik zal aantonen, het geval met OSL.54
De kwalitatieve samenval van de hoge en halfhoge OSL-vocalen tot halfhoog,
komt ook in de orthografie tot uitdrukking. Deze samenval geeft ons de indicatie
dat OSL inderdaad heeft plaatsgevonden, ook in een tijd dat het lengteverschil
nog niet in de orthografie tot uiting komt, wat het geval is in de vroegste Voormiddelnederlandse en Vroegmiddelnederlandse documenten (Van Loon 1986,
Quak 1995). De eerste die dit kwalitatieve samenval-criterium gebruikt heeft om
OSL in het oudste Nederlands te analyseren is Seelmann (1921). Hij gebruikte ter
adstructie de spellingen van toponiemen in Latijnse en vroegmiddelnederlandse
oorkonden.
Een expliciete modelmatige analyse van het door Seelmann vergaarde materiaal, door mij aangevuld en gecollationeerd met de opgaven uit Gysseling (1960)
en Künzel e.a. (1989), levert duidelijke conclusies op over de geografische distributie van OSL en de diachrone ontwikkeling.
De afhankelijke variabele is OSL met twee waarden: a) behouden korte vocaal
(k) dus geen OSL en b) wel OSL (o), dus verlengde vocaal. Het criterium is het
achterwege blijven van kwalitatieve orthografische samenval van i, y en u met
respectievelijk e, ø en o.
De onafhankelijke variabelen zijn:
a) plaatsnaam ondergebracht in dialectregio als indicatief voor de geografische
spreiding,55
b) jaartal van het origineel,
c) afwijking van het jaartal van de mogelijk latere copie van de datering van het
origineel of onzekerheidsmarge van de datering van het origineel, omdat deze
facetten een mogelijke systematische storingsbron in de data zou kunnen vertegenwoordigen.56
54

55

56

Vergelijk voor de variabiliteit en gelijktijdigheid van OSL en van vocaalverkorting voor
consonantclusters in het Vroegmiddelengels Ritt (1994).
Aggregatie tot regio’s was onvermijdelijk omdat anders de analyse wegens de lage hoeveelheden
spaak zou lopen. Zo werden Noord- en Zuid-Holland en Zeeland tesamengenomen, en evenzo
Utrecht (zuidelijk) met de Betuwe alsmede Noord-Brabant met Antwerpen en Belgisch Brabant. Onder Nederduits vallen Twente, Bentheim, Drenthe en Achterhoek (m.u.v. Liemers).
Seelmanns analyse heeft een extra beperking doordat hij de data indeelt in a) vroegste attestaties
voor het optreden van *i als <e> geschreven, b) laatste voorkomen van *i als <i> geschreven. Dit
geeft geen rekenschap van het totale diachrone spectrum. Het veroorzaakt ook Seelmans onterechte conclusie dat OSL overal tegelijk in werking was.
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De analyses worden gescheiden uitgevoerd voor i → [e.] en voor u, y → [o.], [ø.].
De reden hiervoor is dat een deel van de woorden met achtervocaal secundaire iumlaut heeft door hoge voorvocaal in de tweede lettergreep. Enerzijds leidt die iumlaut tot voorvocalen, anderzijds kan de hoge i-umlautsvocaal remmend werken op vocaalverlaging als bijproduct van OSL. De eerste situatie leidt niet tot
vertekening, de tweede mogelijk wel. Daarom ligt de nadruk van de interpretatie
op het proces van OSL bij i.
De conclusies van deze analyse kunnen als volgt worden samengevat (zie appendix 4ab):
1) De variabele afwijking van het jaartal, de mogelijke storingsbron, verklaart
niets van de variatie (is niet significant: p = 0.9125 voor i → e; p = 0.1485 voor
u → o c.s.). Deze potentiële storingsbron kan dus buiten de analyses gelaten
worden. De vervolganalyses zonder deze variabele wijzen ook niet op een
situatie dat het model dan verkeerd gespecificeerd zou zijn (er is immers geen
Lack of Fit: zie appendix 5ab). Dit resultaat betekent dat de copiëerwerkzaamheid van klerken en de onzekerheidsmarge in de datering het verkregen
beeld van de ontwikkeling van OSL niet noemenswaardig vertekend kunnen
hebben. Daarmee is belangrijkste aspect van de kritiek van Mansion (1924) op
Seelmann niet van toepassing op onze analyse.57
De vervolganalyses leveren de volgende resultaten:
2) Onafhankelijk van de diachrone ontwikkeling en onafhankelijk van de geografische spreiding zijn er significant hoge niveaus van behouden korte vocaal
(intercept 5.839 voor i → e). Inderdaad blijft vocaalhoogte meer behouden bij
de achtervocalen, waarvan sommige aan umlaut onderhevig zijn (intercept
7.474 voor u → o).
3) Met het toenemen van de tijd is er een negatief effect van de variabele jaar van
attestatie op het behoud van korte vocaal (dalende curve). Hoewel dit effect
van de diachronie op zich niet groot lijkt (-0.0059 voor ‘i > e’; -0.0073 voor ‘u
> o’) is het duidelijk significant. De geringe geschatte waarde moet gezien
worden tegen de achtergrond van de jaartallen die immers in honderd- en
duizentallen geteld worden. Dit schaalverschil ten opzichte van het aantal
regio’s (N=8) is duidelijk te zien in figuur 5. Het verschil (0.0014) in geschatte
waarde tussen ‘i > e’ en ‘u > o’ leidt al tot een steilere afname van korte vocalen
bij ‘u > o’.
Dat betekent, complementair, dat OSL dus significant toeneemt. Dat geldt zowel
voor i → e als voor u → o. Zie figuur 4 en 5. De curve in de figuren geeft voor
ieder jaar de waarschijnlijkheid -schaal 0-1 links op de figuur- van korte vocaaal

57

Een ander punt van kritiek is dat Mansion de verlagingen ziet in het kader van de z.g. oudgermaanse breking (zie sectie 10.3.4). Deze breking vertoont variabiliteit (Durie 1996). Maar
breking heeft blijkbaar geen interactie gehad met OSL. Immers breking behoort tot de oudste en
de voorfase van de afzonderlijke Germaanse talen, terwijl OSL zich in een latere fase van de
afzonderlijke talen afspeelt en dan soms betrekkelijk laat: Middelhoogduits en Vroegmiddelengels.
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(k) en van OSL (o).58 Zo is voor de achtervocalen de waarschijnlijkheid 0.5 bereikt
rond het jaar 1050. Dat betekent dat het aantal voorkomens van korte vocalen en
van vocalen die OSL ondergaan hebben dan even groot is (fig. 5). Bij de voorvocalen ligt dit evenwichtspunt tussen beide vocaaltypen een eeuw vroeger, rond
950 (fig. 4).
OSL vertoont niet alleen variabiliteit in het faseverschil naar gelang voor- of
achtervocaal, waarbij de voorvocalen aanvankelijk vooroplopen, maar het proces
verloopt bij de achtervocalen uiteindelijk sneller dan bij de voorvocalen: in 1200
is bij voorvocalen de waarschijnlijkheid van korte vocaal nog > 0.25, bij de
achtervocalen is die < 0.25. Het belangrijkste gegeven evenwel, met het oog op de
relatie met syncope en uiteindelijk t-deletie, is, dat OSL een langdurig variabel en
een gestaag tot 1300 toenemend karakter heeft. Op dat moment is het nog steeds
niet voltooid.
Figuur 4: Afname van korte vocaal - toename OSL (i→e)
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4) OSL is ook een proces met een duidelijke geografisch verschillende impact
naast en boven het algemene niveau van behouden korte vocaal en naast het
effect van de diachrone ontwikkeling. Zie ook appendix 6ab, waar dit geografische effect apart in beeld is gebracht. OSL komt het meest voor in het Oostvlaams, waar een significant negatief effect op het behoud van kortheid bestaat. OSL is sterk aanwezig in het Westvlaams. Daarentegen is in het Gelders
OSL significant het minst aanwezig. Dat is eveneens het geval in het Nederduits. De overige gebieden zitten min of meer tussen deze uitersten in, maar
daar is geen significant effect aanwezig bovenop het aanwezige basisniveau en
het diachrone effect.
58

Meer technisch: de curve is een logistische curve (door toepassing van nominale logistische
regressie) die de totale response-waarschijnlijkheid (totaal =1) van de afhankelijke variabele (in
dit geval met de waarden k en o)voor ieder jaar in 2 parten verdeelt voor iedere waarde.
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Figuur 5: Afname van korte vocaal - toename OSL (u->o)
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Overigens geldt dit geografisch effect uitsluitend voor de ontwikkeling van i →
[e.]. Bij de achtervocaal is zo’n geografisch patroon niet aan te wijzen. Dan wordt
OSL in het Zeeuws-Hollands bijna significant onderdrukt.
Een beeld van de ontwikkeling van OSL in dialectgeografisch opzicht geeft
figuur 6.
Figuur 6: Dialectgeografie van Open Syllabeverlenging (OSL)
Open Syllabeverlenging: neg. = meer OSL / pos. = meer korte vocaal
OSL: i -> e[.]
OSL: u -> o[.]
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De algemene conclusie luidt, dat OSL een proces is dat variabiliteit naar tijd en
dialect vertoont. De ontwikkeling komt al ruim voor het jaar 1000 op gang. De
geografische spreiding wijst op een ontwikkeling van West naar Oost en die
ontwikkeling is het best te zien bij de voorvocalen (aantal N = 253) De achtervocalen (aantal N = 153) vertonen een ander beeld dat met i-umlaut samenhangt.
De oostelijke dialecten (Nederduits) lijken bij de achtervocalen meer OSL te
vertonen en in de westelijke dialecten lijkt i-umlaut conserverend op het behoud
van korte vocaal te werken, maar omdat de dialectfactor bij de achtervocalen niet
significant is, valt daar verder weinig over te zeggen.
10.3.2. Dialectgeografie van open syllabeverlenging (OSL) in de 14de eeuw

Er valt nog een duidelijker beeld van de geografische distributie van syncope, OSL
en behouden korte vocaal te geven op grond van het 14e-eeuwse oorkondenmateriaal.59 Een goed voorbeeld is de 3sing pres. “heeft”, die een vergelijking
toestaat met wat Mooijaart (1992) voor de 13e eeuw heeft geconstateerd. Een
klein nadeel is dat men hier buiten de dubbelspelling <ee>60 geen eenduidige
positieve indicaties heeft om OSL vast te stellen voor vormen die als <hevet>
gespeld worden. Maar juist op grond van de resultaten van de voorafgaande sectie
kunnen we hier toch duidelijke contouren schetsen.
In sommige streken als Oost- en Westvlaanderen moet deze vorm blijkens de
hiervoor geformuleerde conclusies OSL hebben. Zekerheid krijgen we in ieder
geval door de <heeft>-vormen (zie kaart 7a). De kaart vertoont drie frequentieklassen: veel OSL en syncope (zwart), minder OSL en syncope (grijs), en geen
(wit). Het meest frequent komt OSL voor in Oost- en zuidoostelijk Westvlaanderen,
verder in Limburg, Brabant, Utrecht en Holland; in mindere mate op de Veluwe
en in de IJsselstreek. Ook de rest van Westvlaanderen, alsmede Zeeland vertonen
in mindere mate OSL. De streek rond Brugge lijkt OSL niet te vertonen, zoals
blijkt uit kaart 7a, maar dat komt door het overwegen van vormen als <hevet>,
die in de rest van Westvlaanderen concurreren met <heeft> (vgl. kaart 7b), hetgeen in Brugge niet het geval is. De alternanties en de frequentieverhoudingen in
Westvlaanderen tegenover Oostvlaanderen passen geheel in het beeld dat in de
vorige sectie is aangetoond: Oostvlaanderen heeft meer OSL. Geheel Westvlaanderen en Zeeland zullen wel degelijk OSL hebben, maar in iets mindere
mate. Ook de in geografisch opzicht naar het Oosten afnemende, variabele OSL
klopt met de gegevens uit de vorige sectie.
Duidelijk interpreteerbaar als kort gebleven is de vocaal van de vorm <heft>
(kaart 8 en vergelijk kaart 4a) in Drenthe en Twente. De reden hiervoor ligt
enerzijds in het gedrag van het Nederduits zoals we dat in de vorige sectie vastgesteld hebben: er is nog een aanzienlijk deel van de vocalen kort gebleven in de
periode voor 1300, en anderzijds kennen deze dialecten in onze tijd nog steeds
59
60

Ik dank dr. M. Mulder en prof. dr. P. van Reenen voor de toegang tot deze databank.
Grafieën staan tussen < >.
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korte vocalen bij deze woordvormen.61 De frequentie ligt in de middelklasse en
dat spoort met het beeld dat geconstateerd werd voor de periode tot 1300. De
concurrerende vorm is <hevet> (kaart 7b), die niet alleen in Twente, maar ook in
de Achterhoek en op de oostelijke Veluwe voorkomt. Het kunnen ongesyncopeerde
vormen zijn, die bovendien OSL vertonen, maar in Twente heeft <hevet> waarschijnlijk een bewaard gebleven korte vocaal en dat geldt mogelijk ook voor de
noordelijke gebieden in Drenthe en Groningen. Westelijker, rond de IJsselstreek
concurreert <hevet> met <heeft>. Op grond van deze variabiliteit, en tegen de
achtergrond van de geconstateerde variabiliteit in de periode vóór 1300, kan hier
van OSL sprake zijn.
Een korte vocaal is dus vrijwel uitsluitend in Noordoost Nederland bewaard
gebleven in de 14e eeuw.
10.3.3. Dialectgeografie van suffixvocaalsyncope in de 14de eeuw

Het beeld van de 14e-eeuwse syncope is als volgt samen te vatten: Westvlaanderen
en Zeeland verzetten zich nog tegen syncope; de streek rond Brugge het meest.
Dat is ook het geval in Noordoostelijk Nederland (kaart 7a); en wel in het
uiterste Noorden het meest.
De ontwikkelingen die voor de 13e eeuw in sectie 10.2.3. zijn gesignaleerd
hebben zich in de 14e eeuw verder doorgezet. In Brugge blijft syncope na -v- nog
steeds sterk achter. Het is in dit opzicht een buitenbeentje.
De algemene conclusie over syncope en OSL is dat beide processen naast elkaar
voorkomen. OSL is een zeer langdurig proces geweest met duidelijke geografische
verschillen. Er zijn dus, verschillend naar streek, gedurende lange tijd korte vocalen blijven bestaan, in Twente het meest. Syncope als noodzakelijke voorwaarde
voor t-deletie is eveneens over langere tijd variabel geweest. Dit verklaart een deel
van de variabiliteit van t-deletie in de noordoostelijke dialecten. Syncope heeft
ervoor gezorgd dat de verdeling van lange en korte syllaben uiteindelijk in termen
van lange en korte stamvocaal wordt geïnterpreteerd. Aangezien syncope variabel
is, is ook die herinterpretatie een zaak van lange adem. In het vervolg van dit
hoofdstuk zullen we zien dat het feit dat deze verdeling van korte en lange
vocalen, en het daarmee soms verband houdende kwaliteitsverschil tussen de
vocaal van 3sing en die van de andere vormen van het paradigma, gekoppeld
raakt aan t-deletie. De variabiliteit van vocaallengte en vocaalkwaliteit is daardoor
een factor, naast de bouw van de stamsyllabe, die nog steeds, in de noordoostelijke dialecten, de systematiek in de variabiliteit van t-deletie mede bepaalt. De
volgende secties brengen meer klaarheid in deze systematiek.

61

De minder frequente <heft>-vormen in België (in de Zuidelijke Brabantse dialecten) zijn
misschien secundaire verkortingen. Mooijaart (1992) signaleert deze tendens al voor de 13e
eeuw. Ze kunnen ook relicten zijn gegeven de plaats van het Brabants in figuur 6, hiervoor, en
gegeven het feit dat OSL in het vroegmiddeleeuwse Brabants (“Leven van Sente Lutgart’) nog
niet gewerkt heeft (Fikkert 1998).
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10.3.4. Overige kwalitatieve kenmerken van de stamvocaal in 3sing pres: breking en

umlaut
Naast de kwalitatieve effecten van OSL zijn er twee processen die binnen het
werkwoordsparadigma leiden tot vocaalalternanties van 3sing tegenover de overige persoonsvormen. Het betreft hier i-umlaut op de stamvocaal, waardoor oorspronkelijke achtervocalen een frontale realisatie hebben of breking door overeenstemming in hoogte van de stamvocaal met de oorspronkelijke hoogte van de
suffixvocaal.
In het geval van umlaut was de suffixvocaal in 3sing pres (en ook in de
oorspronkelijke 2sing) een /i/ in de periode vóór de afzwakking tot [@] van
vocalen in onbeklemtoonde syllaben. Deze suffixvocaal veroorzaakte een frontale
kleur op de stamvocaal. Daarbij worden primaire en secundaire i-umlaut onderscheiden. Primaire umlaut is de umlaut op korte /a/, in alle posities behalve voor
een paar verhinderende condities, bijvoorbeeld [va:rn≥] - [ve:rt] ‘varen’. Secundaire umlaut is de umlaut op zowel korte /a/ die tot dan verhinderd was als op
lange achtervocalen, bijvoorbeeld [lo:pm≥] - [lπp] ‘lopen’.
Deze processen leiden bij de in aanmerking komende sterke werkwoorden62
eveneens tot kwaliteitsverschillen in 3sing-vormen ten opzichte van umlautsloze
paradigma-vormen. Zwakke werkwoorden van de eerste klasse vertonen in alle
vormen van hun paradigma umlaut omdat zij oorspronkelijk een suffix met -jvertoonden. Daarom wijkt bij deze werkwoorden de stamvocaal van 3sing dus
niet af van de overige paradigmavormen. De zwakke werkwoorden van de tweede
klasse hebben geen -i- maar -o- als suffixvocaal63 en vertonen dus geen umlaut
Elders is aangetoond (Goeman 1995c), dat deze twee umlautsprocessen in het
pres niet alleen ieder hun eigen geografische verbreiding hebben in het Nederduits, maar bovendien variabiliteit in die verbreiding tentoonspreiden. In de
noordoostelijke dialecten komt primaire umlaut vooral voor in de oostelijke
Achterhoek, minder in de IJsselstreek, Salland en de Kop van Overijssel. Opvallend is dat, niet alleen Drenthe maar ook Noord-Twente deze umlaut niet vertoont. Secundaire umlaut kent een veel ruimere verspreiding: Achterhoek,
IJsselstreek en Salland, in mindere mate zuidelijk Drenthe. Noordelijk Twente
heeft ook in dit geval in mindere mate umlaut. Deze relatieve umlautsloosheid
van noordelijk Twente is al een kenmerk van het middeleeuwse Nederduits.
Lasch (1974: 232) signaleert die al voor Frensweegse en Oldenzaalse oorkonden.
Er bestaat mogelijk een samenhang met de chronologie en de variabiliteit van
syncope. Er is meer syncope na een korte stamvocaal dan na een lange. Deze
variabiliteit leidt tot een later optreden van syncope na lange vocalen en dat kan

62
63

Sterke werkwoorden klasse 6 en de sterke ‘reduplicerende’ werkwoorden: klasse 7.
De drie overgebleven werkwoorden van de derde zwakke klasse bevatten in het Oudsaksisch -iin de pres-suffixen (hebbian ‘hebben’, seggian ‘zeggen’ en libbian ‘leven’). De alternantie is er
daar een van geminaat tegenover enkele consonant.
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een deel van het latere fonologiseren64 van de secundaire umlaut verklaren, namelijk dat deel van de secundaire umlaut dat betrekking heeft op lange achtervocalen. Dit is van belang voor een verklaring van het stelselmatig ontbreken van
umlaut bij sterke werkwoorden met een lange vocaal in Noord-Oost Twente, een
deel van Drente en het aansluitende gebied van Noordnedersaksen. Die umlaut
komt daarentegen in West- en Oostfalen alsmede in het zg. Kolonialgebiet ten
Noordoosten van deze laatste twee gebieden wel systematisch voor. Deze eigenaardige spreiding is tot op heden niet als een probleem gezien (Goeman 1995c).
Een tweede alternantie in vocaalkwaliteit wordt veroorzaakt door breking.
Breking is een vorm van vocaalharmonie, waarbij de stamsyllabe in hoogte overeenstemt met de vocaal van de volgende syllabe. Voor -i en -u- blijven stamvocaal-i, -iu of -u hoog, maar voor een -a- zijn ze aan verlaging tot resp. e, io en o
onderhevig. In de positie voor -a- blijven stamvocaal-e en -o gehandhaafd, maar
voor -i- of -u- van de volgende syllabe worden ze verhoogd tot resp. i en u.
In het Oudsaksisch bestaan de volgende pres-suffixen:
1sing -u
2sing -is
3sing -ith
plur -ath
Dit betekent dat werkwoorden als ‘geven’ en ‘bieden’ de volgende vormen hebben:
‘geven’
‘bieden’

1sing givu,
1sing biudu,

2sing givis,
2sing biudis,

3sing givith,
3sing biudith,

plur gevath.
plur biodath

In het Middelnederduits wordt 1sing qua stamvocalisme gelijkgetrokken met inf
en plur. Dan alterneren 23sing tegenover de rest van het paradigma. Dat resulteert voor het hedendaags Twents in alternanties als:
‘geven’
‘bieden’

1sing geve
1sing bede

3sing gif
3sing büt

ü < iu

De consequentie hiervan is dat, in die gebieden waar umlaut niet of nauwelijks
optreedt, vocaalkwaliteitsalternanties voornamelijk gedragen worden door OSLalternanties, brekingsalternanties of door compensatorische verlenging.
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De fonologisering van umlaut vindt plaats na wegval van de onbeklemtoonde suffixsyllabe met
umlautsfactor, of door de afzwakking van die onbeklemtoonde umlautsfactor tot [@]. Die
afzwakking tot [@] verloopt geleidelijk, maar de syncope laat het eventueel nog palatale kenmerk geheel uit het suffix verdwijnen.
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10.4. Dialectgeografische aspecten: t-deletie in sterke en zwakke werkwoorden

De geografische verschillen in de moderne dialecten komen in deze sectie aan de
orde. We concentreren ons op de verschillen tussen zwakke (sectie 10.4.1), “onregelmatige” zwakke werkwoorden (sectie 10.4.2) en sterke werkwoorden (sectie
10.4.3), met daarbij speciale aandacht voor de rol van kwalitatief vocaalverschil
en van verschillen in vocaallengte door verkorting (secties 10.4.3 - 10.4.5),65 OSL
(sectie 10.4.5 - 10.4.6). De variabiliteit van vocaallengte en vocaalkwaliteit wordt
in relatie gebracht met t-deletie. We doen dat aan de hand van een aantal spreidingskaarten.66
10.4.1. T-deletie in zwakke werkwoorden

Zwakke werkwoorden vertonen geen verschillen in hun stamvocalisme: werken ~
werkt. Bij deze werkwoorden wordt t-deletie aangetroffen in de gebieden Limburg, oostelijke Veluwe, Liemers, zuidelijke Achterhoek en het Rivierengebied
(kaart 9); voor die gebieden is in het begin van dit hoofdstuk vastgesteld dat tdeletie er voornamelijk geconditioneerd is door fonotactische factoren. Deze
factoren zijn uitgebreid aan de orde geweest in hoofdstuk 6. Limburg vertoont in
zwakke werkwoorden naar verhouding wat minder t-deletie dan in woorden uit
de nominale categorie, vergelijk kaart 1 en 2 met deze kaart. Dat geldt in sterkere
mate voor de oostelijke Veluwe, de Liemers en de zuidelijke Achterhoek.67 Het
Rivierengebied vertoont in deze werkwoorden veel meer t-deletie dan bij woorden van nominale aard. In mindere mate lijkt dat het geval te zijn voor Dordrecht,
Willemstad en in Oost-Zeeuwsvlaanderen. Samen met andere, nog kleinere,
haarden in Zuid-Holland (hoofdstuk 6) zijn ze vanwege de gebruikte carteringstechniek door hun in meerderheid niet-delerende omgeving onderdrukt en dus
minder zichtbaar op de kaart.
10.4.2. T-deletie in “onregelmatige” zwakke werkwoorden: kwaliteitsverschil van de

stamvocaal
De ‘onregelmatige’ zwakke werkwoorden uit tabel 5 (N=10) vormen een aparte
groep omdat ze in 3sing, ten opzichte van de inf, niet alleen vocaalverschillen,
maar ook lengteverschillen of verschillen wat betreft hun stamconsonantisme
kunnen vertonen. De overige zwakke werkwoorden in het GTP-corpus (N=24)
vertonen weinig t-deletie (zie vorige sectie). Deze ‘onregelmatige’ zwakke werkwoorden lijken met hun stamvariatie op sterke werkwoorden en vertonen derhalve in enige mate t-deletie. Zie kaart 1, hoofdstuk 2 voor de omgrenzing van de
kaartvakken FGM.
65
66

67

Zie voor de wijze van scoren de noot bij Kaart 4.
Op deze kaarten zijn de werkwoorden waarvan de stam op -t/-d eindigt wel opgenomen, in
voorkomend geval drukken ze de deletiescores, doordat het suffix met de slotconsonant van de
stam kan samenvallen.
Zie Van Vliet (1988) voor de IJsselstreek en de daar geldende fonotactische condities.
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Tabel 5: T-deletie in vak FGM68 ‘onregelmatige’ zwakke werkwoorden
(materiaal: GTP-corpus)
brengen,

afwijkende stam-C op -g:

denken,
hebben,
jagen,
kopen,
leggen,
maken,
raken,
zeggen,
zoeken,

afwijkende stam-C op -g:
afwijkende stam-C op f:
vocaalverschil + verkorting
afwijkende stam-C op -f:
geen bijzonderheden
met vocaalverschil + verkorting
met vocaalverschil + verkorting
geen bijzondergheden
met vocaalverschil op -g:

breg, met vocaalverschil of vocaal verlengd
tot breenk
deg, met vocaalverschil
hef
kof met vocaalverschil + verkorting

zog/zög, + verkorting

Vergeleken met de zwakke werkwoorden uit de vorige sectie zien we hier (kaart
10) dat de t-deletie als het ware opgeteld is bij de gebieden van de vorige kaart:
het is het gecombineerde effect van de gebieden waar t-deletie als algemene
fonologische regel geldt plus het effect van de afwijkende woordstructuur die hier
bestaat uit ofwel consonantverschil (brengen - breg, hebben - hef) ofwel vocaalverschil van de stamvocaal (maken - mak),69 of ook beide tegelijk (kopen - kof). Bij
deze 10 werkwoorden is binnen de kaartvakken FGM het percentage t-deletie
29%.
De doorslaggevende factor voor t-deletie is hier vocaalkwaliteit blijkens kaart
11, want vocaallengte levert geen consistent geografisch beeld op, daarom laten
we een kaart van dat verschijnsel achterwege. Op te merken valt dat in Limburg
de situatie soms mogelijk andersom is: kwaliteitsverschil onderdrukt daar enigszins t-deletie.
10.4.3. Sterke werkwoorden en t-deletie in de huidige dialecten: kwaliteitsverschil en

verkorting van de stamvocaal
We bekijken eerst de groep van sterke werkwoorden in zijn geheel, zonder uit te
splitsen naar oorspronkelijk lange, korte of mogelijke OSL-vocaal. In het Noordoosten komt t-deletie bij sterke werkwoorden voor indien de stamvocaal kort of
verkort is: vergelijk kaart 12 met kaart 14; Het effect van een behouden korte
vocaal is op deze kaart natuurlijk niet direct te zien.
Dat komt vooral doordat de grote aantallen behouden korte vocalen in bepaalde regio’s, alsmede de verlengingen door OSL, de verkortingsscore drukken.
Niettemin is het beeld duidelijk, en dat wordt vooral door de sterke werkwoorden uit de 1e en 2e klasse veroorzaakt. Niet alleen vocaal-kortheid is van belang,
ook de kwaliteit van de stamvocaal is van duidelijke invloed: zie kaart 13. Gro68
69

Zie voor de vakindeling de kaart in hoofdstuk 2.
In sommige dialecten, o.a. in de Liemers en in de Achterhoek is maken een sterk werkwoord
(zie Goeman 1983). En dan hoort het hier eigenlijk niet thuis.
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ningen vertoont naar verhouding meer kwaliteitsverschil dan verkorting. Ook in
Limburg lijkt de rol van kwaliteitsverschil bij de stamvocaal bepalend: geografisch gezien is er een implicatieve relatie 1) t-deletie indien er sprake is van 2)
kwaliteitsverschil, kwaliteitsverschil indien er sprake is van 3) verkorting, maar
dat geldt niet of nauwelijks voor het Rivierengebied en het zuidwesten. Verkorting noch verlenging van de stamvocaal hebben enige invloed op t-deletie in het
Rivierengebied en Zuid-Holland, ook niet het totaal aantal verkorte vocalen in de
onderzochte werkwoordsvormen, zoals elders is aangetoond (Goeman 1987a).
Zo’n implicatieve relatie is er ook in de noordoostelijke dialecten. We moeten
voor die dialecten uitgaan van de gecombineerde werking van (ver)korting èn van
kwaliteitsverschil: dat is op te maken uit het feit dat de provincie Groningen
nauwelijks t-deletie heeft, maar, indien er wél sprake is van t-deletie, ook kwaliteitsverschillen in de stamvocaal, waarbij er nauwelijks sprake is van lengteverschillen.
Die implicatieve ordening is niet zichtbaar op de oostelijke Veluwe en de Liemers,
maar hier wordt de morfologische t-deletie doorkruist door een andere, overheersende tendens: voor deze gebieden hebben we al vastgesteld dat t-deletie er een
algemeen fonologisch proces is.
Bij deze groep van de sterke werkwoorden gaat het enerzijds om werkwoorden
waar de stamvocaal kort gebleven is en anderzijds om werkwoorden waarbij de
stamvocaal verkort is met daarmee gepaard gaande kwaliteitsverschillen. Die
kwaliteitsverschillen zijn nog vermeerderd door het optreden van vocaalharmonie
en umlaut.
10.4.4. Oorspronkelijk lange vocaal en t-deletie: kwaliteitsverschil en verkorting

Gegeven een indeling van werkwoorden naar hun vocalisme in: werkwoorden
met een oorspronkelijk lange vocaal, werkwoorden met oorspronkelijk korte
vocaal en werkwoorden met een OSL vocaal, dan vertonen de oorspronkelijk
lange vocalen op het punt van t-deletie een patroon dat niet afwijkt van wat we in
de vorige sectie hebben gezien, zie kaart 15. Het belang van zowel kwaliteitsverschil (kaart 16) als (ver)korting (kaart 17) is alleen veel uitgesprokener en geldt
nu voor het gehele noordoostelijke gebied. Beide factoren werken in de huidige
dialecten tezamen, net als dat in het verleden het geval is geweest. De relatieve
sterkte van deze twee effecten komen in sectie 10.5 aan de orde.
10.4.5. Open syllabeverlenging (OSL) en t-deletie: kwaliteitsverschil en verkorting

Zoals in sectie 10.3.1 is aangetoond creëert OSL in de infinitief een nieuw lengtecontrast met de kort gebleven vocaal in 3sing. Ook kunnen in het OSL-gebied
infinitief én 23sing beide onderhevig zijn aan OSL. Daarna kan door syncope een
consonantcluster ontstaan dat een verkortende werking heeft op de stamvocaal,
hetgeen leidt tot een nieuw lengtecontrast van 23sing met de inf.
Wat betreft t-deletie in het Noordoosten kan er getuige kaart 18 grofweg een
vierdeling gemaakt worden:
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1) er is een Drentse kern, waar kwaliteitsverschil en lengteverschil samen t-deletie
bepalen;
2) vervolgens is er een Oostveluwse en
3) een Liemerse-Achterhoekse regio waar t-deletie als algemene regel geldt;
4) tenslotte is er de rest van Overijssel en de Achterhoek, welk gebied weer een
tweedeling vertoont. Ik verwijs naar wat eerder in dit hoofdstuk over de geografische spreiding van OSL in de inf. werd gezegd met als illustratie kaart 6.
Drenthe vertoont de effecten van het lengtecontrast dat door die OSL is ontstaan (Kaart 20). Als we het Drentse gebied met lengtecontrastiviteit op deze
kaart vergelijken met de t-deletie in dit gebied (kaart 18), dan blijkt dat tdeletie meer bepaald wordt door het lengtecontrast (kaart 20) dan door het
kwaliteitscontrast (kaart 19). Deze situatie doet zich ook voor aan de zuidelijke
rand van de Achterhoek. In sterkere mate bepaalt het lengtecontrast t-deletie
in een gebied net bezuiden Zwolle in de noordelijke IJsselstreek. Daar is het
kwaliteitscontrast zwakker. Vervolgens is er op de grens van Salland en in de
noordelijke Achterhoek een kwaliteitscontrast dat niet op OSL in de infinitief
teruggaat, want de infinitief is evenals 3sing kort gebleven, maar de infinitief
heeft dan meestal een vocaal die een graad lager is dan in de 3sing: het effect
van vocaalharmonie. Hier kan dus alleen kwaliteitsverschil een rol spelen bij tdeletie; 3sing is eveneens kort gebleven.
10.4.6. Oorspronkelijk korte vocaal en t-deletie: kwaliteitsverschil van de stamvocaal

Oorspronkelijk korte vocalen in de positie voor een consonantcluster dat deel
uitmaakt van de werkwoordstam, ondergaan geen OSL, omdat er niet aan de
voorwaarden van een open syllabe is voldaan. Waar geen lengtecontrast kon
ontstaan door verkorting zal zich dus ook geen t-deletie voordoen, tenzij er
andere contrastmogelijkheden ontstonden.
Uit het voorafgaande volgt dat de t-deletiekaart (kaart 21) eigenlijk minder
verrassend is dan het op het eerste gezicht lijkt. Het ontbreken van OSL verklaart
het ontbreken van t-deletie in noordelijk Overijssel en verder naar het Noorden.
Het gebied dat we in de vorige sectie in de bespreking konden afperken als buiten
de Drentse kern is hier nu duidelijk zichtbaar. Hier gelden dezelfde verhoudingen als in Kaart 18-20. De oostelijke Veluwe is een gebied waar t-deletie een
algemeen fonologisch proces is. Het gebied in Overijssel en de Achterhoek lijkt
relatief minder te deleren. Maar dat is het gevolg van het voorkomen in deze
klasse van werkwoorden als helpen, die vaak niet deleren. Het kwalitatieve verschil (kaart 22) in de Achterhoek dat t-deletie ondersteunt (vgl. kaart 21) is al in
de vorige paragraaf besproken.
Het heeft geen zin een kaart van de verkorting van de stamsyllabe te produceren. De verkortingsscores zijn laag. Ze kunnen ontstaan door verlengingen in de
infinitief. Slechts door de verkortingsscores sterk te accentueren ten koste van de
“gelijkblijvers” ontstaan er wat patronen, maar die hebben niets van doen met
wat we tot op heden hebben gevonden, ze lijken eerder sterk door het toeval
bepaald te zijn.
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De conclusie die uit deze twee kaarten (21 en 22) te trekken valt is dat de
oorspronkelijke historische categorie korte vocaal niet de enige factor is voor tdeletie. Het kwaliteitsverschil in vocaal speelt ook een rol naast, zoals we al
hebben gezien, de synchrone lengteverschillen van 3sing vocaal ten opzichte van
die van de inf.
10.5. T-deletie in werkwoorden synchroon: woordfrequentie en dialect-

interne systematische factoren en geografische positie.
Een aantal taalinterne factoren met betrekking tot t-deletie zijn in voorgaande
secties de orde geweest in diachroon en synchroon opzicht. Het synchrone dialectgeografische beeld is in de voorgaande sectie 10.4 per taalinterne factor afzonderlijk aan de orde gesteld op de volgende punten: werkwoordklassen, verkorting en
kwaliteitsverschil van de stamvocaal, open syllabeverlenging (OSL) en oorspronkelijk korte of lange vocaal.
Eén mogelijke variabele, met een mogelijk synchroon effect, is in verband met
de noordoostelijke dialecten nog niet aan de orde geweest: namelijk woordfrequentie. Aangetoond wordt in sectie 10.5.1 dat deze factor geen effect heeft op
t-deletie in de Noordoostelijke dialecten. Daarna komen in sectie 10.5.2 de
overige taalinterne factoren in gezamenlijk verband aan de orde.
10.5.1. Woordfrequentie en t-deletie

Voor het Rivierengebied is in hoofdstuk 6 aangetoond dat tokenfrequentie van
woordvormen geen rol speelt bij t-deletie in 3sing. Als potentiële factor ter verklaring van t-deletie wordt de frequentie van de desbetreffende woordvorm vaak
genoemd in relatie tot het onderscheid onregelmatige en regelmatige woordvormen.70 Een hoogfrequente woordvorm kan als hij eenmaal aan deletie onderhevig is, deze zero-vorm als vast bestanddeel hebben doordat hij op grond van
zijn hoge frequentie als apart item in het lexicon functioneert. Laagfrequente
woordvormen hebben deze vaste zero-vorm niet, zij vertonen de normale, regelmatige affixatiepatronen en dientengevolge zouden ze minder t-deletie vertonen.
Om de gegrondheid van deze veronderstelling na te gaan is van 111 werkwoorden uit het GTProject de frequentie van 3sing pres nagegaan in het proefcorpus
gesproken taal (Uit den Bogaart 1975) en het Corpus gesproken Amsterdams
(De Jong 1979).
Indien een werkwoordsvorm niet in deze corpora voorkwam kreeg die de
waarde 0. De telling werd uitgevoerd op de woordvormen van de niet academisch
70

Met betrekking tot t-deletie in de Nederlandse dialecten genoemd door Goeman en Van
Reenen (1985; hier hoofdstuk 6) voor het Rivierengebied, maar met sterke restricties. Frequentie-effecten werken in dat gebied uitsluitend bij de zeer onregelmatige verleden tijden op -xt en
-ft (bijv. bracht); verder genoemd door Knott (1986) als bepalende factor bij t-deletie voor het
gehele Nederlandse en Nederduitse taalgebied. Goeman (1987b) laat zien dat de bevindingen
van Goeman en Van Reenen (1985) ook voor de Noordoostelijke dialecten opgaan.
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gevormde sprekersgroep (Uit den Boogaart) met informeel taalgebruik en op de
woordvormen van informeel Amsterdams taalgebruik (De Jong). In beide gevallen ging het dus om de tokenfrequenties van werkwoordsvormen in informeel
taalgebruik.
De transformatie ln (1 + x) werd toegepast op de t-deletie scores in de noordoostelijke dialecten (132 plaatsen). In verband met mogelijke nonlineariteit werd
aan de data een cubisch model opgelegd. De x-as geeft de tokenfrequentie weer,
de y-as de getransformeerde waarden van t-deletie.
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Tokenfrequentie dialectsprekers en informeel Amsterdams

Voor zowel regelmatige (N=43) als onregelmatige werkwoorden (N=68) bleek er
geen samenhang te bestaan tussen woordfrequentie en t-deletie. Evenmin was er
sprake van significantie van onderdelen binnen het model: noch de lineaire, noch
de kwadratische, noch de kubische factoren waren afzonderlijk significant (zie
appendix 7). Ook als men beide werkwoordsklassen bij elkaar neemt (N=111)
blijken de onafhankelijke tokenfrequentie-variabelen geen significant effect te
sorteren.
Figuur 7 en figuur 8 geven de vergelijking weer van het kubische model met de
geobserveerde waarden voor respectievelijk de sterke, onregelmatige werkwoorden en de zwakke, regelmatige werkwoorden afzonderlijk.
De tokenfrequentie-as heeft een logaritmische schaal teneinde de structuur
van de lagere frequenties beter af te beelden. Enkel bij de 3 regelmatige werk-
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woorden met de hoogste tokenfrequentie lijkt er enige mate van correspondentie
te bestaan tussen tokenfrequentie en t-deletie frequentie. Maar dat is te weinig
om enige conclusie aan te kunnen verbinden. Woordvormfrequentie is dus niet
van invloed op t-deletie in die woordvormen.
Figuur 8: Frequentie
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Tokenfrequentie dialectsprekers en informeel Amsterdams

De enige relatie die woordvormfrequentie met t-deletie heeft, is in de groep van
hoogfrequente 3sing van ‘onregelmatige’ zwakke werkwoorden (Goeman 1987b).
Daar lijkt evenwel eerder sprake te zijn van een effect van de fricatief van de
woordstam en het lijkt derhalve op de enige groep van werkwoorden waarvoor in
het Rivierengebied een frequentie effect kon worden vastgesteld door Goeman en
Van Reenen (1985; hier hoofdstuk 6), namelijk bij de onregelmatige preterita
van dezelfde groep werkwoorden. De stelling van Knott (1986), dat woordfrequentie t-deletie mede bepaalt, is dus onjuist. Zie overigens ook hoofdstuk 5.
10.5.2. Systematische factoren en geografische verdeling

In deze sectie wordt de synthese gegeven van de invloed die taalinterne factoren
en geografische factoren op t-deletie kunnen uitoefenen. De interesse gaat daarbij
in hoofdzaak uit naar de taalinterne factoren die op t-deletie werken. Net als
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hiervoor en in de voorgaande hoofdstukken komen de gegevens uit het GTProject.
Het zijn gegevens betreffende 112 paren van 3sing pres en infinitief, zowel van
sterke als van zwakke en onregelmatige werkwoorden in 132 plaatsen. Omdat de
data duidelijk ook dialectgeografisch bepaald zijn, moeten we een procedure
volgen die het toelaat om het effect van de dialectgeografische distributie apart te
verantwoorden zonder die los van de andere taalinterne variabelen te moeten
schatten.
Daarom toetsen we de betrokken factoren in een regressiemodel. Dat gebeurt
afzonderlijk per werkwoordsklasse. De afhankelijke variabele is t-deletie, de factoren die daarop werken zijn de onafhankelijke variabelen:
1) historische lengte van de vocaal (oorspronkelijk lang of kort); deze variabele
wordt niet in alle werkwoordklassen mee opgenomen in het te toetsen model
omdat sommige werkwoordklassen per definitie een lange of korte vocaal
hebben: enkel voor de werkwoordklassen waar deze variatie optreedt wordt de
variabele in het model opgenomen: 3 waarden 1=kort, 2=OSL, 3=lang;71
2) stemloze of stemhebbende stamconsonant; twee waarden 1 stemloos, 2 stemhebbend;
3) sonoriteit van de stamconsonant; uit eerder onderzoek bleek deze factor een
van de hoofdfactoren te zijn (Van Hout 1989, Hinskens 1992: 353); de
sonoriteitsschaal van Hinskens (1992) werd uitgebreid met het onderscheid
stop-fricatief van de sonoriteitsschaal van Humbert (1995: 32-34).72 Dit levert
een schaal met 6 waarden: 1=stop, 2=fricatief, 3=nasaal, 4=liquida, 5=glide en
6=vocaal;73
4) verkorting of verlenging van de stamvocaal; uitgaande van een onderscheid
van korte, halflange en lange vocaal zijn de waarden: -3 -2 -1 0 1 2 3 waarbij
71

72

73

Er zijn aanwijzingen dat OSL-vocalen oorspronkelijk fonetisch een intermediaire lengte hadden,
bijv. in het Engels (Phillips 1983), vgl. in ons geval de diftongen van de Westfaalse breking.
Ook Caron (1970) wees voor het Nederlands op deze mogelijkheid.
Overigens bespreekt Hinskens (1992) in het tweede hoofdstuk een uitgebreidere sonoriteitsschaal.
In de uiteindelijke analyses gebruikt hij een kortere schaal.
Deze schaal functioneert beter dan de sonoriteitsschaal die uitsluitend op de mannerfeatures
[±cons], [±son] en [±approx] is gebaseerd en die stops niet van fricatieven onderscheidt. Toetsing met de manner-sonoriteitsschaal levert geen significante effecten op. Humberts mannercomponent, die eveneens deel uitmaakt van de root van de featureboom, onderscheidt sonoriteit
door middel van unaire features/componenten:
C

C
V

V
C

V

stops
fricatief
nasaal
vocaal
liquida en semi-vocaal vallen bij haar buiten deze definitie. In het eerste kader, dat door
Hinskens werd gebruikt worden stops en fricatieven onderscheiden door het kenmerk
[continuant], dat evenwel in recente featuregeometrie-voorstellen nog door een oral cavity
knoop gedomineerd wordt die zelf weer door de root/manner knoop gedomineerd wordt
(Clements en Hume 1995). Een sonoriteitsonderscheid stops-fricatieven wordt ook aangehouden door Dell en Elmedlaoui (1985) voor de bouw van de syllabe en overgenomen voor het
Germaans door Calabrese (1994). Zie voor universele en taalspecifieke voorstellen van sonoriteitsschalen in verband met t-deletie Santa Ana (1996).
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-3 een verlenging van korte inf-vocaal tot lange 3sing-vocaal weergeeft, -2 een
verlenging van halflang tot lang, -1 een verlenging van kort tot halflang; 1 een
verkorting van halflang tot kort, 2 een verkorting van lang tot halflang of van
halflang tot kort en 3 een verkorting van lang tot kort. De waarde 0 geldt
indien er geen verschil in lengte is: kort-kort, halflang-halflang, lang-lang;
5) kwaliteitsverschil in de stamvocaal; 2 waarden: 0=geen verschil, 1=kwaliteitsverschil.
In het model worden tevens de geografische coördinaten van de plaatsen opgenomen; deze krijgen hun eigen schatting, waardoor de schattingen voor de
taalstructurele variabelen 1-5 nu zuiver structurele taalkundige informatie bevatten, en niet vermengd met geografische informatie;74
6) variabele 6 is de coördinaat west-oost;
7) variabele 7 is de coördinaat zuid-noord.
De afhankelijke variabele t-deletie is gescoord als 1=behoud van t, 0.5=unreleased
t, 0=gedeleerde t. Het regressiemodel dat onze data representeert ziet er dus als
volgt uit (schema 2):
Schema 2: Regressiemodel t-deletie 3sing pres Noordoostelijke dialecten
(histlengte)
stemstamC
sonstamC
Vverkverl
Vkwalversch

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

t-deletie

westoost
zuidnoord

We toetsen het model bij ieder van de te onderscheiden werkwoordklassen van
sterke werkwoorden van klasse 1-7, de onregelmatige werkwoorden en de regelmatige werkwoorden. Een nadere bespreking van die verschillende werkwoordklassen volgt in sectie 10.5.3.
Hierbij vertegenwoordigen historische lengte, stemhebbendheid van de stamsyllabeconsonant en sonoriteit van de stamsyllabeconsonant de stamsyllabestructuur. Vocaalverkorting/verlenging en vocaalkwaliteitverschil vertegenwoordigen fonologische
processen en de beide coördinaten representeren de dialectgeografie.
74

Voor de reden zie hoofdstuk 3-5. In tegenstelling tot de hoofdstukken 4 en 5 worden nu geen
geografische factoren van hogere orde opgenomen. Dat komt deels doordat het noordoosten
van Nederland niet eenduidig op een westelijk centrum betrokken kan worden, deels door
andere geografische verschillen in dit gebied die niet op deze manier gemodelleerd kunnen
worden. Zie daarvoor sectie 10.4. Overigens is er wel getoetst met modellen waar deze hogere
orde factoren in opgenomen waren: zowel kwadratische als kubische. Deze leverden echter geen
duidelijk hogere verklaarde variantie, en de schattingen voor de taalinterne factoren waren
vrijwel dezelfde als in het simpele lineaire model.
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Bij alle werkwoordsklassen is het model in zijn geheel significant en ook de
afzonderlijke factoren zijn dat (zie Appendix 8).
Een overzicht van de resultaten voorzover het gewicht van de variabele op tdeletie groter dan is dan 0.10 geeft tabel 6. De gestandaardiseerde gewichten75
voor de variabelen geven het relatieve belang van die variabele voor t-deletie aan:
positieve getallen bevorderen t-deletie, negatieve gaan t-deletie tegen. De tekens
voor positief en negatief in deze tabel zijn het omgekeerde van die in Appendix 5
omdat daar de variabele t-deletie op “behoud van t” gescoord is. Hier is de
betekenis “naarmate er meer sprake is van onafhankelijke variabele xi, is er ook
meer t-deletie”.
Tabel 6: Belang van de factoren die t-deletie bepalen naar werkwoordklasse
variabele
ww.
klasse
st. ww. 1
st. ww. 2
st. ww. 3
st. ww. 4
st. ww. 5
st. ww. 6
st. ww. 7
onr. zw.ww.
zw. ww.

hist.

stem.

son.

verk.verl.

kwal.V

woost

znoord

verkl.
var.R2

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
-.227
xxx
..........

-.457
..........
..........
+1.199
+.563
+.163
-.286
xxx
-.139

+.642
+.339
..........
-1.335
-.713
-.531
-.106
xxx
+.118

..........
..........
..........
+.134
+.126
+.279
..........
+.254
..........

+.332
+.481
+.257
+.253
+.272
+.306
+.333
+.420
+.249

+.125
..........
+.104
+.189
+.150
.........
.........
.........
.........

-.352
-.250
-.187
-.252
-.205
-.193
-.168
.........
-.169

42.5%
48.7%
13.1%
45.7%
34.2%
42.3%
28.4%
36.5%
13.0%

xxx
= niet opgenomen
.......... = lege velden; gewichten tussen -0.10 < x < 0.10
hist.
= historische lengte stamvocaal (lang, OSL, kort)
stem.
= stemhebbendheid stamconsonant (stemloos, stemhebbend)
son.
= sonoriteit stamconsonant (schaal)
verk.verl. = verkorting of verlenging 3sing t.o.v. inf (combinaties van lang, halflang, kort)
kwal.V = kwalitatief verschil stamvocaal in paradigma (wel, niet)
woost
= coördinaat west-oost
znoord = coördinaat zuid-noord
verkl.var. = verklaarde variantie

De resultaten leveren het volgende beeld:
1) T-deletie neemt af van Zuid naar Noord (negatieve waarden); en wel zeer sterk
bij de sterke werkwoorden van klasse 1 maar dit effect is miniem bij de onregelmatige zwakke werkwoorden.
75

Om de werkwoordklassen onderling te kunnen vergelijken geef ik de gestandaardiseerde gewichten. Gestandaardiseerde gewichten hebben het voordeel dat de gewichten onderling vergelijkbaar zijn ondanks de verschillende schalen van de variabelen: zo loopt t-deletie tot max 1
terwijl de coördinaten van 0 tot meer dan 9000 lopen. De ongestandaardiseerde gewichten
staan in Appendix 8.
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2) Daarentegen neemt t-deletie toe van West naar Oost (positieve waarden). Dit
effect is minimaal bij de sterke werkwoorden van klasse 2, 6 en 7 alsmede in
onregelmatige en in zwakke werkwoorden.
3) Kwaliteitsverschil in de stamvocaal is vrijwel in alle werkwoordsklassen effectief, het meest in klasse 1,2, 6 en 7 alsmede zeer sterk bij de onregelmatige
zwakke werkwoorden.
4) Daarentegen speelt verkorting/verlenging een kleinere rol, nog het meest bij de
sterke werkwoorden klasse 6; de meeste van deze werkwoorden vertonen OSL
in het westen en Noorden.
5) Sonoriteit van de stamconsonant heeft een tweeledige invloed: bij de sterke
werkwoorden klasse 1 en 2 bevordert een meer sonore stamconsonant t-deletie
zeer. Daarentegen geldt: hoe meer sonoor hoe minder t-deletie bij de werkwoorden van klasse 4-7 en de zwakke werkwoorden. Dit effect is het sterkst bij
klasse 4-6.
6) Stemhebbendheid van de stamconsonant vormt het spiegelbeeld van de
sonoriteitseffecten: als bij de werkwoorden van klasse 1 en 7 de consonant
stemhebbend is, dan is er minder sprake van t-deletie dan in het geval van
stemloosheid. Het omgekeerde is het geval bij klasse 4-6. Daar bevordert
stemhebbendheid van de stamconsonant juist t-deletie.
7) Aan de sterke werkwoorden van klasse 7 kan het effect van de historische
lengteverhoudingen afgelezen worden. Deze zijn medebepalend voor t-deletie.
Bij vanouds lange vocaal is er, ceteris paribus, minder t-deletie, meer t-deletie
is er bij OSL-vocalen, en de meeste t-deletie bij vanouds korte vocalen. Dit
betekent dat OSL-vocalen die op de historische lengteschaal een intermediaire
positie innemen (verg. Caron) dat nog steeds met betrekking tot t-deletie
doen. Hieruit volgt niet dat t-deletie een zeer oud verschijnsel is, maar wel dat
effecten van oude lengteverhoudingen nog steeds op t-deletie inwerken (zie
verder punt 8).
8) Bij klasse 4-6 speelt verkorting een rol: bij klasse 4 kan dat alleen maar doordat
in inf voor nasaal de stamvocaal gerekt is, vgl. de zeer hoge waarde voor
sonoriteit; bij klasse 5 en 6 gaat die verkorting gepaard met een lage (klasse 5)
tot extreem lage (klasse 6) score op de west-oost dimensie. Dat betekent dat dit
effect meer in het westen gevonden wordt waar juist OSL gewerkt heeft. Het
effect van kort gebleven historische korte vocaal op t-deletie is enkel bij de
werkwoorden van klasse 7 traceerbaar. Bij de overige sterke werkwoordsklassen
is die rol per definitie met de syllabestructuur voor die klasse gegeven.
9) Sonoriteit en stemhebbendheid werken tegen elkaar in (niet bij klasse 7) en
daarbij weegt sonoriteit (niet bij klasse 7) relatief het zwaarst. Door het tegen
elkaar inwerken van sonoriteit en stemhebbendheid wordt t-deletie zeer sterk
door het kwaliteitsverschil van de stamvocaal gedragen, en dat is zo over alle
werkwoorden (zie tabel).
Als we bovendien mate van variatie (kolom R2) die door het model verklaard
wordt in rekening brengen, dan scoren klasse 3 en de gewone zwakke werkwoor-
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den uitgesproken laag. In deze klassen is er alleen maar in enkele uitzonderlijke
gevallen sprake van t-deletie.
10.5.3. De beperking van t-deletie tot de sterke en onregelmatige werkwoorden

We kunnen nu aantonen dat de beperking, in de Noordoostelijke dialecten, van
t-deletie tot de sterke en onregelmatige werkwoorden, ondanks de significante
fonologische en stambouwfactoren, eerder het karakter heeft van een accident de
l’histoire.
Qua historische structuur staan klasse 1-3 als werkwoorden met langsyllabige
stammen (VVC en VVN/LC) of met een lange nucleus (VV en VN/L) tegenover
klasse 4-5 als werkwoorden met korte stamsyllabe (VN/L en VC) of korte nucleus
(V), zie tabel 7.76
Tabel 7: Syllabestructuur sterke werkwoorden
Gemeengerm. vorm
kl 1
kl 2
kl 3
kl 4
kl 5
kl 6

eiC
eo/iuC uuC
e/iLC
iNC eCC
e/iL
e/iN
e/iC
aL/N/C

syllabestructuur standaard-nederl. vbb.
VVC
VVC
VL/N/CC
VL/N
VC
VC

langsyllabig
langsyllabig
langsyllabig
kortsyllabig
kortsyllabig
kortsyllabig

blijven
bieden/schuiven
helpen/vinden/vechten
stelen/nemen
geven/eten
varen/dragen

Twentse vbb.
bli:Ën
be:dn≥/sku:Ën
hElpm≥/ve:n≥://vExn≥
stEln≥/nEm≥:
ge:Ën/a2tn≥
vO.6n/drO:gN≥

kl 7 vertoont alle syllabestructuren van klasse 1-6 maar met ander vocalisme zoals Wgm. ai/au/ô/
a/â (bijv. resp. heten-scheiden/lopen/roepen/vallen-houden-vangen/blazen-slapen-laten).
V

= vocalisch, C = obstruent, L = liquida, N = nasaal.

Dit historische patroon komt in de factoren die t-deletie bepalen synchroon nog
steeds tot uiting in het gedrag met betrekking tot t-deletie. De desbetreffende
klassen van sterke werkwoorden groeperen zich in drie typen op basis van de
effecten van historische lengte van de vocaal, stemhebbendheid stamconsonant,
sonoriteit stamconsonant, vocaalverkorting/verlenging, kwaliteitsverschil stamvocaal en de twee geografische factoren (zie figuren 9-11). In tegenstelling tot
tabel 6 zijn deze figuren, in aansluiting op appendix 8, gebaseerd op t-behoud in
plaats van t-deletie. Nu zijn alle scores, ook de scores, die kleiner dan 0.10 zijn
verdisconteerd. De gewichten zijn gestandaardiseerd teneinde voor de verschillende werkwoordsklassen een zelfde schaal ter onderlinge vergelijking te krijgen.
Niet alleen de “grote” gewichten zijn van belang, want de effecten zijn alle

76

Voor de sterke werkwoorden zie Van Bree (1977, 310-323) en Goeman (1984, 104-118). De
laatste bespreekt ook de huidige, synchrone, syllabestructuur van de sterke werkwoorden (ibid.
133-142) in een Hollands dialect. Ik concentreer me hier op het presensvocalisme en niet op de
ablautstructuur (bijv. nemen-nam-genomen).
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significant. Waar het om gaat is de parallelie die tot uiting komt in de geschatte
gewichten van de onafhankelijke variabelen die t-deletie mede bepalen.
Figuur 9: Gestandaardiseerd effect variabelen op t-deletie
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Effect per klasse St.ww. 1-3

1.5
1
.5
0
-.5
-1
-1.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummervariabele
1=histleng, 2=stemstamC, 3=sonstamC, 4=Vverkverl, 5=Vkwalversch, 6=westoost, 7=zuidnoord

Figuur 10: Gestandaardiseerd effect variabelen op t-deletie
Klasse 4

Klasse 5

Klasse 6

Effect per klasse St.ww. 4-6

1.5
1
.5
0
-.5
-1
-1.5
0

1

2

3

4

5

6

7

Nummervariabele
1=histleng, 2=stemstamC, 3=sonstamC, 4=Vverkverl, 5=Vkwalversch, 6=westoost, 7=zuidnoord
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De bovengeschetste driedeling in de klassen van werkwoorden komt hier duidelijk tot uiting omdat de gelijkenissen in het patroon van de gewichten bínnen elke
figuur groter zijn dan de gelijkenissen tússen de figuren. Daarmee is ook het
morfologisch patroon van t-deletie nader omschreven. Dat morfologische patroon berust nog steeds mede op de stamsyllabestructuur van de werkwoorden.
Figuur 11: Gestandaardiseerd effect variabelen op t-deletie
Klasse 7

Onreg

Zwak

Naar klasse 7 St.ww. en zwakke ww.

1.5
1
.5
0
-.5
-1
-1.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummervariabele
1=histleng, 2=stemstamC, 3=sonstamC, 4=Vverkverl, 5=Vkwalversch, 6=westoost, 7=zuidnoord

Hiervoor werd er al op gewezen dat de onafhankelijke variabelen in groepen
verdeeld kunnen worden (zie schema 2). In groep (A) maken de historische lengte
(kort, OSL en lang), de stemhebbendheid van de stamsyllabeconsonant en de
sonoriteit van die consonant deel uit van de stamsyllabestructuur. In groep (B)
maken Vocaalverkorting / vocaalverlenging en vocaalkwaliteitverschil deel uit
van fonologische processen die later gewerkt hebben en die een deel van de
‘jongere’ syllabestructuur vertegenwoordigen. De twee coördinaten representeren
de groep (C) de dialectgeografie.
Verwacht mag worden dat deze groepering nog steeds synchroon aanwezig is.
Om het bestaan van deze veronderstelde drieledige groepering te toetsen werd
factoranalyse uitgevoerd. De opgelegde assumptie is dat er, vanwege de groepering van de factoren in drieën, drie overkoepelende factoren moeten zijn. De
variabelen worden dan in deze overkoepelende factoren gepast, waarbij op basis
van de scores van de variabelen de verschillen binnen een factorgroep zo klein
mogelijk en de verschillen tussen de factorgroepen zo groot mogelijk worden
gemaakt. Factor 1 bevat de groep variabelen die een groot deel van de systematiek
in de variabiliteit verklaren, factor 2 de groep variabelen die uit het restant
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variatie een substantieel systematisch deel verklaart, en factor 3 verzamelt de dan
nog resterende systematiek. De rest, de overblijvende variatie, wordt beschouwd
als onsystematisch (error).
Voor de factorladingen per werkwoordklasse zie appendix 9. Lage factorladingen
kunnen we bij de interpretatie verwaarlozen. Een redelijke drempel is een factorlading van +0.50 of -0.50 en hoger. Tezamen kunnen deze variabelen als het
systematische, ‘gezichtsbepalende’ aspect van de desbetreffende overkoepelende
factor beschouwd worden. Zie tabel 8 voor deze systematische aspecten.
Tabel 8: Groepering van de onafhankelijke variabelen vanuit de assumptie van 3
overkoepelende factoren; resultaten factoranalyse scores > 0.5 (-1.0 <
0.0 < 1.0)
Werkwoordklasse

Factor 1

Factor 2

Factor 3

st. ww. kl. 1

stemcons
soncons
verkverlvoc

kwalvoc
westoost

zuidnrd

st. ww. kl. 2

stemcons
soncons

verkverlvoc
kwalvoc

-westoost
-zuidnrd

st. ww. kl. 3

westoost
zuidnrd

stemcons
soncons

kwalvoc

st. ww. kl. 4

-stemcons
-soncons

westoost
zuidnrd

-verkverlvoc

st. ww. kl. 5

stemcons
soncons

-westoost
-zuidnrd

verkverlvoc
kwalvoc

st. ww. kl. 6

stemcons
verkverlvoc

westoost
zuidnrd

soncons

st. ww. kl. 7

histleng
-stemcons
-soncons

westoost
zuidnrd

verkverlvoc
kwalvoc

onr. zw. ww.

verkverlvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

histleng
stemcons
soncons

westoost
zuidnrd

zw. ww.

(slechts 2
factoren)
verkverlvoc
kwalvoc

Bij klasse 1-6 is de factor histleng impliciet, ze is gegeven met de syllabestructuur (zie tabel 7)
en er zijn binnen die klassen geen verschillen. Bij de onr. zw. ww. zijn er te weinig gevallen met
variatie in de niet vermelde variabelen.
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Zo wordt een groot deel van de variatie bij de st. ww. klasse 3 door de geografie
bepaald. Er blijkt uit tabel 6 wel een significante toename van west naar oost te
zijn bij t-deletie, en een significante afname van zuid naar noord, maar de doorslag wordt hier gegeven door de eigenaardige dialectgeografische verspreiding:
blijkens kaart 9 is dat de zuidelijke Achterhoek en de oostelijke Veluwe. De
geografische factor krijgt in de factoranalyse een zwaarder gewicht dan in de
regressie-analyse. In dit geval is het relatief grotere belang van de geografie waarschijnlijk toeval, want in de regressieanalyse bleek de systematiek, de verklaarde
variantie, zeer laag (13%).
Bij klasse 1-6 is de factor histleng impliciet, ze is gegeven met de syllabestructuur
(zie tabel 7) en er zijn binnen die klassen geen verschillen. Bij de onr. zw. ww. zijn
er te weinig gevallen met variatie in de niet vermelde variabelen.
Overigens worden onze veronderstellingen bevestigd. Factor 1 kan gezien worden als de factor stamsyllabestructuur. De historische lengteverhoudingen van de
stamvocaal (histleng) en twee eigenschappen van de stamconsonant, te weten
stemhebbendheid (stemcons) en sonoriteit (soncons) vormen deze factor. Factor
2 is de factor dialectgeografie, behalve in klasse 1-3, terwijl factor 3 de factor
stamvocaal is, bepaald door de 2 variabelen: verkorting/verlenging (verkverlvoc)
en/of kwaliteitsverschil (kwalvoc).
Dit algemene beeld wordt in de klassen 1-3 enigzins doorbroken. Bij klasse 1
op 2 punten: a) de dialectgeografie speelt waarschijnlijk wat sterker op het punt
van kwalitatief vocaalverschil van west naar oost; b) verkorting/verlenging blijkt
in deze klasse eerder bij de stamsyllabestructuur te horen. Dit laatste doet zich
ook voor bij de 6e klasse, waarschijnlijk zijn hier maar 2 factoren: stamsyllabestructuur en dialectgeografie; bij assumptie van slechts 2 factoren voegt sonoriteit
zich dan bij de eerste factor. Deze 6e klasse vertoont net als de 4e klasse nauwelijks kwaliteitsverschil in de stamvocaal, bij klasse 4 is de waarde op factor 1 net
niet genoeg (0.46). Vocaalverkorting/verlenging doet zich marginaal in klasse 3
voor (< 0.30). Bij de tweede klasse wisselen de factoren 2 en 3 van rang: de
ruimtelijke, geografische variatie verklaart hier wat minder. Bij klasse 3 is dat
omgekeerd, daar neemt de ruimtelijke factor de eerste plaats in.
De conclusie van deze sectie is:
1) dat vocaalkwaliteitsverschil samen met sonoriteit van de stamconsonant de
meeste doorslag geeft bij t-deletie;77
2) dat t-deletie morfologisch bepaald is door de beperking tot 3sing en door de
beperkingen van de stamsyllabestructuur. Deze beperkingen leiden tot een
77

Indien er ook onder de vocalen in belangrijke mate van sonoriteitsverschil sprake is (hoge
vocalen zijn minder sonoor dan niet-hoge: Dell en Elmedlaoui (1985); ongespannen vocalen
zijn meer sonoor dan gespannen in fonetisch opzicht: Van Galen (1984) voor het Nederlands)
dan zouden kwaliteitsverschil vocaal en sonoriteit stamconsonant één dimensie op de
sonoriteitsschaal kunnen vormen. Santa Ana (1996) laat een aantal voorstellen de revue passeren met als scores: hoge vocalen+glides sonoriteit 11; midden vocalen sonoriteit 12; lage
vocalen sonoriteit 13.
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driedeling in de werkwoordklassen met betrekking tot t-deletie: a) sterke werkwoorden klasse 1-3, b) sterke werkwoorden klasse 4-6 en c) sterke werkwoorden klasse 7, zwakke werkwoorden en onregelmatige werkwoorden.
3) dat de taalsystematische variabelen die t-deletie bepalen twee aspecten van die
stamsyllabestructuur vertegenwoordigen: enerzijds eigenschappen van de
stamconsonant (inclusief het effect van historische lengteverhoudingen), anderzijds lengte- en kwaliteitseigenschappen van de stamvocaal.
4) de plaats van een dialect in de geografische ruimte is ook van belang. Meer tdeletie van west naar oost en van zuid naar noord (globaal van zuidwest naar
noordoost) bij de klassen 1, 3-4, 6-7, onr. zw. ww. en zw. ww. De omgekeerde
tendens, meer t-deletie, globaal van noordoost naar zuidwest, doet zich voor
bij klasse 2 en 5.
10.6. De geografische spreiding van t-deletie en de structurele factoren in

verband met de perceptie van dialectverwantschap door dialectsprekers
In de loop van dit hoofdstuk bleek dat ondanks allerlei verschillen bepaalde
gebieden telkens consistent een aantal eigenschappen vertonen. Dat geldt niet
alleen voor t-deletie maar ook voor de verkorting/verlenging van de stamvocaal
en voor het kwaliteitscontrast bij de stamvocaal.
1) Soms vormt Overijssel met de Achterhoek een eenheid tegenover de IJsselstreek
en de Liemers enerzijds (waar t-deletie voornamelijk een fonologisch proces is)
en anderzijds tegenover Drente (waar praktisch geen t-deletie in nominale
vormen voorkomt).
2) De IJsselstreek en de Liemers fungeren bij t-deletie als aparte eenheden, vgl.
kaart 1-2, 10 en 18.
3) De Twentse dialecten vormen ook vaak een aparte groep, met name op het
gebied van verkorting/verlenging.
4) De zuidoostelijke Achterhoekse dialecten gedragen zich soms enigszins apart
van de noordelijke, voornamelijk op het gebied van OSL.
5) Er is een aparte groep dialecten tussen Twente en Salland, die voornamelijk
gekenmerkt zijn door kwalitatief vocaalcontrast.
6) Apart gedragen zich ook de dialecten van de Noord-Overijsselse Vechtstreek.
Ze vormen een tussengebied tussen Overijssel (minus die Vechtstreek) en
Drenthe, voornamelijk weer door OSL.
Het heeft geen zin om voor de noordoostelijke dialecten, net zoals in hoofdstuk 4
en 5, perceptieoordelen op te nemen in een model. Want de oordelen zijn niet
interpreteerbaar in termen van afstand tot de standaardtaal. De clustering binnen
deze dialectgroep staat geheel los van die in de westelijke dialecten en die in het
Rivierengebied.78
78

Voor de verantwoording van de gegevens zie Hoofdstuk 4 en 5. Voor de methodologische
aspecten zie Goeman (1989) en de hoofdstukken 4-9 in Preston (1998).
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Als we de dialectgroepen 1-6 hierboven vergelijken met subjectieve oordelen
van sprekers over de verwantschap van hun eigen dialect met andere uit hun
omgeving, dan komen die dialectgroepen overeen met de geografische clusters
van dialecten die uit die subjectieve sprekersoordelen voortvloeien zoals weergegeven is op kaart 23. De IJsselstreek (met de oostelijke Veluwe) is zo’n groep,
duidelijk onderscheiden van de westelijke Veluwe maar met, zij het zwakke,
connecties naar Salland. De Liemers vormt eveneens een aparte groep. De dialecten in de Kop van Overijssel staan apart, zoals ook blijkt uit kaart 11, 13, 17 en
18. In het oordeel van de dialectsprekers horen de dialecten van de Vechtstreek
bij elkaar. Dat is ook het geval op de kaarten 10, 11, 17 en 18. De Twentse
dialecten vormen een apart cluster naar de sprekersoordelen. Vergelijk daarmee
kaart 12 (met een voortzetting naar de oostelijke Achterhoek), 18 en 20.
De Achterhoek bestaat in de oordelen van sprekers uit drie afzonderlijke groepen:
een noordelijke die georiënteerd is langs de Schipbeek, een zuidoostelijke, waarbij
het cluster rond Winterswijk een enigszins aparte positie inneemt (vgl. kaart 13,
21, en 22) en een zuidwestelijke die connecties heeft zowel met de noordelijke en
oostelijke Achterhoekse dialecten als met de Liemers (vgl. kaart 10, 18, 19 en 21).
De noordelijke cluster langs de Schipbeek is niet te zien op de werkwoordskaarten, maar wel op die van t-deletie bij de nomina (kaart 1 en kaart 2).
Over het geheel genomen vinden we dus de groepering op subjectieve basis
terug in de geografische spreiding van de dialectkenmerken bij t-deletie en
vocalisme.
10.7. Conclusies

Voor de noordoostelijke dialecten is via een omtrekkende beweging langs de
ontwikkeling van de condities op t-deletie bij werkwoorden een duidelijk beeld
ontstaan van het functioneren van de huidige conditioneringen, hun onderlinge
samenhang en in welke mate die ontwikkelingen soms toevallig tot een nieuw
patroon geleid hebben. Het betreft hier de processen van suffixvocaalsyncope,
Open Syllabe verLenging (OSL), vocaalverkorting, umlaut, en breking die geleid
hebben tot a) de beperking van t-deletie tot de klasse van sterke werkwooorden
(en enige onregelmatige), en tot b) de beperking tot 3sing. Het geheel is sterk
afhankelijk van kwantitaieve (vocaallengte) en kwalitatieve vocaalverschillen; de
sonoriteitsstructuur van het stamconsonantisme blijkt soms t-deletie te bevorderen, soms tegen te gaan.
De stamstructuur van de sterke werkwoorden gekoppeld aan hun specifieke
kenmerk: de vocaalwisseling in de werkwoordstijden (ablaut) wordt weerspiegeld
binnen het presens: dezelfde stamstructuur vertoont daar eveneens een vocaalwisseling maar dan ontstaan door OSL, verkorting, umlaut en breking.
10.7.1. Historische en synchrone aspecten

1) Overeenkomsten bij syncope van de suffixvocaal tussen Oostnederlandse en
Westfaalse dialecten enerzijds met Oudengelse dialecten anderzijds, zijn er
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
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op het vlak van de condities voor syncope slechts in zeer beperkte mate aan te
treffen. Van deze geografische complexen zouden ook de Vlaamse, Brabantse
en Kleefse dialecten deel uitmaken, maar de overeenkomsten zijn gering.
Voor wat betreft de syllabestructuurconditie: meer syncope na lange syllabe
dan na korte syllabe, kan er voor het Middelnederlands geen uitspraak gedaan worden omdat er geen Middelnederlandse data op dit moment beschikbaar zijn.
Voor het middelnederduits van Goor konden wel uitspraken gedaan worden
over de syllabestructuurconditie voor vocaalsyncope. In tegenstelling tot de
communis opinio kon geconcludeerd worden dat in het Oudengels de korte
stamsyllaben de meeste syncope vertonen en niet de lange. Aangezien in het
Middelnederduits van Goor de meeste syncope na lange stamsyllabe voorkomt is de situatie in dat dialect niet in overeenstemming met die van het
Oudengels. Daarmee lijkt de situatie in Goor op de veronderstelde conditie:
syncope na lange syllabe. Maar die conditie is in Goor nog slechts relictmatig
voorhanden. De meeste verklarende waarde voor het optreden van syncope
ligt in de korte stamvocaal.
Wat betreft het stamconsonantisme geldt de volgende situatie: onderling
overeenstemming vertonen, wat betreft de rol van het stamconsonantisme bij
syncope, de Middelnederlandse dialecten. Overeenstemming in de rol van
het stamconsonantisme is er niet met het Oudengels. Terwijl in het Middelnederlands /g/ en /v/ syncope onderdrukken komt die na /g/ en /v/ in Goor
juist veel meer voor, daarentegen komt syncope er na nasaal en liquida weer
veel minder voor, dit eveneens in tegenstelling tot het Middelnederlands. De
mate van syncope in Goor, voorzover bepaald door het consonantisme, lijkt
het meest op die van Kent. Typologische parallellen moeten dus voorzichtig
gehanteerd worden.
Op basis van de middeleeuwse data uit Goor constateren we dat de stamstructuurconditie -meer syncope na lange stamsyllabe en minder na een korte- al
bijna geheel geëvolueerd was in de richting van een lengtecontrastconditie bij
de stamvocaal: meer syncope na een korte stamvocaal dan na een lange.
Open syllabeverlenging (OSL) is een langdurig proces geweest. In de beginfase van het proces is er overlapping met breking en umlaut die tot kwalitatieve vocaalverschillen leiden; bovendien leidt OSL zelf ook tot kwalitatieve
vocaalverschillen. In de latere, nog steeds variabele fase is er overlapping met
syncope, die in een aantal Noordoostelijke dialecten nog altijd niet is afgesloten.
De noodzakelijke voorwaarde voor t-deletie in 3sing is vocaalsyncope. Bijkomende voorwaarden zijn kortheid van de stamvocaal en andere kwalitatieve
vocaalverschillen ten opzichte van de overige paradigmavormen in het presens.
In de noordoostelijke dialecten speelt tokenfrequentie geen rol bij t-deletie in
3sing pres, noch bij regelmatige noch bij onregelmatige (invl. sterke) werkwoorden.
Door de condities op suffixvocaalsyncope speelt de stamstructuur een rol bij
t-deletie, zowel op het vlak van het historisch vocalisme als van stemhebbendheid en sonoriteit van de stamslotconsonant. In fonologisch opzicht spelen
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verkortingen en verlengingen van de stamvocaal die resulteren in paradigmaalternanties ook een rol. Hetzelfde geldt voor bestaande en nieuw ontstane
kwalitatieve stamvocaalverschillen.
10) Er zijn duidelijke geografische verschillen: een concentratie van t-deletie in
het Zuidoosten van de Noordoostelijke dialectgroep. Deze concentratie hangt
samen met de concentratie daar van verkorte vocalen of van vocalen die niet
aan OSL onderhevig zijn geweest, alsmede met de verspreiding van umlautsvocalen die daar tevens geconcentreerd zijn.
10.7.2. Implicaties

Het voorgaande houdt in dat de eerste consonantclusters die door syncope ontstaan waren, en die de vorm hadden van slotconsonanten van de stam +
suffixconsonant, zich bevonden na een korte vocaal. Werkwoorden uit deze groep
vertoonden dus ook het eerst t-deletie. Vandaar de voorsprong die werkwoordvormen als leghet en hevet in de oostelijke dialecten vertonen, zowel op het punt
van syncope als op het punt van t-deletie. Vervolgens syncoperen ook de werkwoorden met een lange stamvocaal, waarna verkorting van de stamvocaal optreedt. Bij sommige 23sing-vormen trad in het geheel geen syncope op, afhankelijk van de stamconsonant, vergelijk “hij wast” in het Enschedees: [Ëasx@t] (sectie
10.3). Bovendien bleef syncope achterwege in de regelmatige zwakke werkwoorden. Nadat syncope na lange stamvocalen zijn beslag heeft gekregen is er ook daar
een consonantcluster dat t-deletie kan ondergaan.
In deze optiek is het, historisch gezien, niet noodzakelijk dat t-deletie geconditioneerd wordt door kortheid van de stamvocaal. De enige noodzakelijke voorwaarde is syncope. De verkorting van de lange stamvocaal is een bijkomend
verschijnsel van syncope, de t-deletie is dat ook. Omdat syncope niet optreedt in
de overige vormen van het paradigma is er een contrast ontstaan met aan de ene
kant vormen die zowel de syncope vertonen als de (ver)korte stamvocaal79 en aan
de andere kant werkwoordsvormen die ongesyncopeerd zijn, geen kwalitatieve
verschillen vertonen en die niet ipso facto kort moeten te zijn (maar die natuurlijk wel kort kunnen zijn).
De 23sing-vormen met syncope brengen als het ware een complex van eigenschappen als verkorting en kwalitatief vocaalverschil met zich mee die de andere
werkwoordsvormen ontberen. Dat zijn voornamelijk de zwakke, regelmatige werkwoorden. Op het moment dat t-deletie ook deel gaat uitmaken van dit complex doordat ongesyncopeerde werkwoordsvormen niet onderhevig kunnen zijn aan tdeletie, maar de gesyncopeerde wel- ontstaat er een morfologisering van t-deletie,
waarvan dat complex van eigenschappen deel blijft uitmaken. Op deze manier
zijn de sterke werkwoorden gesplitst in 3 groepen met betrekking tot t-deletie:

79

Die bovendien ook nog eens op een andere manier kwalitatief kan verschillen door vocaalharmonie en umlaut.
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a) sterke werkwoorden van klasse 1-3
oorspr. ww. met lange stamsyllabestructuur, lang/kortvocalig
VVC+t en VCC+t: -t-deletie het sterkst bij klasse 1-2 (vgl. tabel 6)
b) sterke werkwoorden van klasse 4-6
oorspr. ww. met korte stamsyllabestructuur, kortvocalig
VC+t: -t-deletie het sterkst bij klasse 5 (vgl. tabel 5)
c) sterke werkwoorden van klasse 7, en “onregelmatige” zwakke werkwoorden
zowel ww. met een lange als met een korte stamsyllabestructuur
V(V)C+t en VCC+t: -t-deletie het sterkst bij klasse 7 (vgl. tabel 6).
De synchrone conditie voor t-deletie bij sterke werkwoorden in de huidige dialecten, geformuleerd door Bezoen (1938) en Entjes (1970) als “verplicht bij kort
gebleven of verkorte vocaal” kan niet alleen werken. Onze conclusie is dat die in
een aantal gevallen samengaat kwaliteitsverschil. De conditie verschoof zelfs van
lengtecontrast naar kwaliteitscontrast. Daarnaast spelen syllabestructurele factoren een rol waarin zich nog voor een deel de historische condities weerspiegelen.
Sonoriteit blijkt t-deletie, binnen dezelfde dialectgroep, zowel tegen te gaan als te
kunnen bevorderen naar gelang de klasse van werkwoorden (meer t-deletie bij
klasse 1-2).80
Woordfrequentie speelt geen rol bij t-deletie, niet bij regelmatige en ook niet
bij onregelmatige werkwoorden.81 Dat betekent dat frequentieargumenten die tdeletie in verband brengen met een mentaal lexicon waarin gelexicaliseerde hoogfrequente woordvormen als zero-vorm opgeslagen zijn niet aannemelijk zijn.
Hetzelfde geldt voor frequentieargumenten die de lage frequentie van regelmatige werkwoordsvormen met behouden -t in 3sing koppelen aan een regelmatig
morfologische regel van t-affixatie.
De deels toevallig ontstane, deels historisch bepaalde syllabestructurele clustering
van eigenschappen rond t-deletie in de noordoostelijke Nederlandse dialecten is
langzaam ontstaan en verder uitgebouwd en, hoewel gemorfologiseerd, nog steeds
geen uniform geheel. In veel gevallen is kwaliteitsverschil belangrijker, in sommige verkorting/verlenging, in de meeste een combinatie van beide.
De clustering in de geografische spreiding van t-deletie en de daaraan gekoppelde dialectverschijnselen vertoont overeenkomsten met de groepering die dialectsprekers zelf aanbrengen in de hun omringende dialecten. Het is aannemelijk dat
deze dialectverschijnselen deel uitmaken van de globale en vaak onbewuste ideeën
die sprekers hebben over hun eigen dialect en dat van anderen.

80
81

In het Chicano Engels neemt t-deletie met sonoriteit toe (Santa Ana 1996).
Goeman en Van Reenen (1985) en Goeman (1987b) vonden een frequentie-efect alleen bij
werkwoorden met stam op -ft en -xt.
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Appendices

Appendix 1a: Conditionering van syncope in het Westvlaams van Van Maerlant.
Afhankelijke variabele: syncope
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.4799441
1845

Vanwege de vele nul-opgaven bij de consonantcategorieën kunnen er instabiele schattingen voorkomen, om dat probleem te ondervangen zijn alle frequenties met 1 opgehoogd. De onderlinge
verhoudingen bleven zo evenwel gelijk (in werkelijkheid is het aantal observaties: 1755). De factoren zijn : syncope-geen syncope (2), 15 consonanten en 3 handschriften. Dat levert 2x15x3=90
cellen op die met 1 opgehoogd worden. Het aantal observaties wordt daardoor 1845.
Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

16
1828
1844

613.1239
664.3662
1277.4901

1226.247
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

28
1800
1828

26.17081
638.19535
664.36615

52.34161
Prob>ChiSq
0.003503

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

.57032924
2.4657914
.93248316
-2.18861307
-.867330975
-.031515047
.30869343
-.273088948
.31708435

.15039266
.32284914
.60906290
.15885670
.58454143
.22460405
.38702405
.30334356
.20617240

14.38
58.33
2.34
189.81
2.20
0.02
0.64
0.81
2.37

0.0001
0.0000
0.1258
0.0000
0.1379
0.8884
0.4251
0.3680
0.1241

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
slotcons[d-z]
slotcons[f-z]
slotcons[g-z]
slotcons[j-z]
slotcons[k-z]
slotcons[l-z]
slotcons[m-z]
slotcons[n-z]
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slotcons[p-z]
slotcons[r-z]
slotcons[s-z]
slotcons[t-z]
slotcons[v-z]
slotcons[w-z]
slotcons[z]
Hs.[B-M]
Hs.[D-M]
Hs[M]

-.563380805
3.3468472
.58750674
2.7814339
-3.33943119
-2.65882058
-.182340435
.31861181
-.047152602
-.728540792

.48151215
.55443151
.62772432
.37617731
.29088596
.58142050

1.37
36.44
0.88
54.67
131.80
20.91

.16733064
.14318345
sign.

3.63
0.11

351
0.2420
0.0000
0.3493
0.0000
0.0000
0.0000
niet sign
0.0569
0.7419

De factoren worden weergegeven ten opzichte van een vorm die als basis wordt genomen. Dat is bij
de slotconsonanten z en bij de Handschriften M. Het geschatte gewicht van de basisvorm wordt
berekend door: 1-(som van de geschatte gewichten in die factorgroep. De (niet)significantie van
deze twee factoren blijkt uit de vergelijking met de geschatte gewichten van de betreffende groep en
hun significantie-waarden
Effect Test
SOURCE

slotconsonant v/d stam
Handschrift.

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

14
2

14
2

549.49376
4.12368

0.0000
0.1272
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Syncope

Appendix 1b: Oudengelse Syncope in 2/3sing in Kentse, West-Saksische en KentsWestsaksische teksten
11
s
y
n
c
0.75
o 0.75
p
e

nn

0.5
0.5

11ss

0.25
0.25

00
ll

ss

Stamlengte

stamlengte

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0008071
10352

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

1
105
106

2.4511
3034.3127
3036.7638

CHISQUARE

PROB>CHISQ

4.902
4.812

0.0268
0.0283

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles
SYNCOPE

STAMSYLLABESTRUCTUUR
L=LANG
S=KORTE SYLL

1s=syncope
n=geen sync
Tot

0.9099
0.0901
7134

0.9229
0.0771
3218

Syncope
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nn

0
.5
0.5

11s
s

0.25
0.25

00
dd

dh
dh gg kk

ll m
m nn pp rr ss

tt

vv zz

Stamcons

stamcons

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0130677
10352

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

12
94
106

39.6835
2997.0803
3036.7638

CHISQUARE

PROB>CHISQ

79.367
77.889

0.0000
0.0000

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles

STAMCONSONANTISME

d
dh
g
k
1s=sync
0.9404 0.9549 0.9061 0.9333
n=geen sync 0.0596 0.0451 0.0939 0.0667
Tot
1594
820
213 1364
SYNCOP

l
m
n
p
r
0.8704 0.9007 0.8953 0.9031 0.9064
0.1296 0.0993 0.1047 0.0969 0.0936
517
695
1175
351
652
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STAMCONSONANTISME
SYNCOP

1s=sync
n=geen sync
Tot

s
0.8671
0.1329
301

t
0.9077
0.0923
1691

v
0.9274
0.0726
441

z
0.8773
0.1227
538

Summary of Fit
Rsquare (U)
.0155886
Observations (or Sum Wgts)10352
Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

13
10338
10351

47.3391
2989.4248
3036.7638

94.67810
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

11
10327
10338

51.3674
2938.0573
2989.4248

102.7348
Prob>ChiSq
0.000000

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

Intercept
2.40311596
stamleng[l-s]
-.18217456
stamleng[s]
.18217456
stamcons[d-z]
.515661018
stamcons[dh-z]
.653946356
stamcons[g-z]
.046016516
stamcons[k-z]
.340216256
stamcons[l-z]
-.48593911
stamcons[m-z]
-.02433815
stamcons[n-z]
-.38089249
stamcons[p-z]
-.04065077
stamcons[r-z]
-.08474138
stamcons[s-z]
-.34847660
stamcons[t-z]Unstable -.00143981
stamcons[v-z]
.197347743
stamcons[z]
-.3867123

.04752008
.04727003

2557.3
14.85

.10733041
.16131934
.22123128
.10820304
.12867498
.12562818
0.110995
.17153633
.13078357
.16314691
.08802997
.17409381

23.08
16.43
0.04
9.89
14.26
0.04
11.78
0.06
0.42
4.56
0.00
1.28

0.0000
0.0001
sign.
0.0000
0.0001
0.8352
0.0017
0.0002
0.8464
0.0006
0.8127
0.5170
0.0327
0.9870
0.2570
sign.

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

stamleng[l]=lange stamsyllabe – stamleng[s]=korte stamsyllabe – stamcons=stamconsonantisme
Effect Test
SOURCE

stamlengte
stamcons

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

1
12

1
12

14.852637
85.719742

0.0001
0.0000
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Syncope

Appendix 1c: Oudengelse Syncope in 2/3sing in Anglische, Mercische en Northumbrische teksten
11
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c
0.75
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p
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n

0.5
0.5

0.25
0.25
11ss

00
ll

ss

Stamlengte

stamlengte

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0116565
6749

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

1
105
106

49.4756
4194.9614
4244.4370

CHISQUARE

PROB>CHISQ

98.951
101.013

0.0000
0.0000

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles
SYNCOPE

STAMSYLLABESTRUCTUUR
L=LANG
S=KORTE SYLL

1s-=syncope
n=geen sync
Tot

0.2850
0.7150
4705

0.4095
0.5905
2044
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Syncope
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0.5
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1s
1s
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dd

dh
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Stamcons

stamcons

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0325912
6749

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

12
94
106

138.3317
4106.1053
4244.4370

CHISQUARE

PROB>CHISQ

276.663
284.641

0.0000
0.0000

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles

STAMCONSONANTISME

d
dh
g
k
l
m
n
p
r
1s=syncope 0.2545 0.5774 0.2276 0.3479 0.2763 0.2149 0.4166 0.2885 0.2958
n=geen sync 0.7455 0.4226 0.7724 0.6521 0.7237 0.7851 0.5834 0.7115 0.7042
Tot
939
478
123
799
655
456
725
208
497
SYNCOPE
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STAMCONSONANTISME
SYNCOPE

1s=syncope
n=geen sync
Tot

s
0.1867
0.8133
241

t
0.2757
0.7243
1012

v
0.3514
0.6486
313

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

z
0.4455
0.5545
303

.0352864
6749

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

13
6735
6748

149.7710
4094.6659
4244.4370

299.5420
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

11
6724
6735

26.0455
4068.6204
4094.6659

52.09105
Prob>ChiSq
0.000000

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

-.71877907
-.15543159
.15543159
-.21281274
1.03474379
-.34745649
.147787427
-.22376211
-.44273968
.280325822
-.06337042
-.08215910
-.60989122
-.16926317
.150097032
.53850086

.03598936
.03238780

398.88
23.03

.07805135
.09252308
.20139245
.07612512
.08779598
.11085987
.08473275
.14516442
.09646909
.15642741
.07281367
.11423266

7.43
125.07
2.98
3.77
6.50
15.95
10.95
0.19
0.73
15.20
5.40
1.73

0.0000
0.0000
sign.
0.0064
0.0000
0.0845
0.0522
0.0108
0.0001
0.0009
0.6624
0.3944
0.0001
0.0201
0.1889
sign.

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

1
12

1
12

23.03115
197.33321

0.0000
0.0000

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates
TERM

Intercept
stamleng[l-s]
stamleng[s]
stamcons[d-z]
stamcons[dh-z]
stamcons[g-z]
stamcons[k-z]
stamcons[l-z]
stamcons[m-z]
stamcons[n-z]
stamcons[p-z]
stamcons[r-z]
stamcons[s-z]
stamcons[t-z]
stamcons[v-z]
stamcons[z]
Effect Test
SOURCE

stamlengte
stamcons
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Appendix 2: Syncope 3sing in Goor: lange versus korte vocaalconditie

Suffix

11
s
u
f
f
i 0.75
x

tt

0.5
0.5

0.25
0.25

et
et

00

øø

Voc
Voc

dd

gg

liqnas
liqnas

vv

Stam C_

stam C_

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.2534535
98

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

8
88
96

18.391180
54.171148
72.562328

CHISQUARE

PROB>CHISQ

36.782
32.213

0.0000
0.0001

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles

STAMSYLLABESTRUCTUUR
SUFFIX

-ø
-et
-t
Tot.

Voc=
vocaal
0.0000
0.0000
1.0000
10

d
0.0000
0.1111
0.8889
18

g
0.0476
0.4286
0.5238
21

liqnas=
liquida/nasaal
0.0000
0.7500
0.2500
8

v
0.0000
0.6829
0.3171
41
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Suffix

11
s
u
f
f
i 0.75
x

tt

0.5
0.5

0.25

et
et

00

øø
jaja

nee
nee

Spelling als korte stamvocaal

Spelling als korte stamvocaal

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.2476907
98

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

2
94
96

17.973019
54.589308
72.562328

CHISQUARE

PROB>CHISQ

35.946
27.335

0.0000
0.0000

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles

SPELLING ALS KORTE STAMVOCAAL
SUFFIX

-ø
-et
-t

359

ja
0.0435
0.0000
0.9565
23

nee
0.0000
0.6000
0.4000
75

(syncope)
(syncope)
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11

s
u
f

t

0.75
0.75

t

Suffix

f

i

0.5
x
0.25
0.25

et
et

00
1290
1290

1310
1310

1330
1330

Real+Pred. year

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

1350
1350

1370
1370

1390
1390

øø
1410
1410

Real+Pred. year

.0428678
98

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

1
95
96

3.110594
69.451733
72.562328

6.221188
Prob>ChiSq
0.012623

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Intercept
Real+Pred. year

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

35.0420652
39.6598190
-.02893881

16.709905
16.790761
.01221370

4.40
5.58
5.61

PROB>CHISQ

0.0360 (-t x -et)
0.0182 (-et x -ø)
0.0178
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Appendix 3: Syncope in 3sing in Goor: lange vs. korte stamsyllabe

Suffix

11
s
u
f
f
.75
i 00.75
x

tt

00.5
.5

et

00.25
.25

et

øø
00
11290
2 9 0 11310
3 1 0 11330
3 3 0 11350
3 5 0 11370
3 7 0 11390
3 9 0 11410
410
Real+Pred. year
Real+Pred. year

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0382616
88

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

1
85
86

2.514701
63.209003
65.723704

5.029401
Prob>ChiSq
0.024921

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Intercept
Real+Pred. year

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

32.0830954
36.7958989
-.02670354

17.083267
17.170021
.01248783

3.53
4.59
4.57

PROB>CHISQ

0.0604 (-t x -et)
0.0321 (-et x -ø)
0.0325
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Suffix

11
s
u
f
f
0.75
i 0.75
x

tt

0
.5
0.5

0.25
0.25

eett

00

øø
dd

gg

liqnas
liqnas

vv

Stam
stam C_
C_
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.1757745
88

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

6
90
96

11.552556
54.171148
65.723704

CHISQUARE

PROB>CHISQ

23.105
21.918

0.0008
0.0013

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles

STAMCONSONANT
SUFFIX

-ø
-et
-t
Tot

d
0.0000
0.1111
0.8889
18

g
0.0476
0.4286
0.5238
21

liqnas=
liquida/nasaal
0.0000
0.7500
0.2500
8

v
0.0000
0.6829
0.3171
41
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11

s
u
f

tt

0.75
0.75

Suffix

f
00.5
.5
i

eet
t

0.25
0.25
x

øø

00
ll

ss

sSyll
yll

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0939465
88

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

Model
Error
C Total

2
94
96

6.174515
59.549188
65.723704

CHISQUARE

PROB>CHISQ

12.349
11.699

0.0021
0.0029

TEST

Likelihood Ratio
Pearson
Response Profiles

SYLLABESTRUCTUUR
SUFFIX

ø
et
t

l=langsyll
0.0000
0.2174
0.7826
23

s=kortsyll
0.0154
0.6154
0.3692
65

364

HOOFDSTUK 10

Appendix 4a: OSL i > e.
Schatting OSL factoren incl. afwijking jaartal (datum error)
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.2171446
253

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

9
243
252

34.44525
124.18286
158.62811

68.8905
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

203
40
243

108.41037
15.77249
124.18286

216.8207
Prob>ChiSq
0.240764

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
Regio[Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio[Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio[Nederd-ZeelHol]
Regio[Oostvl-ZeelHol]
Regio[Westvl-ZeelHol]
Datum
-> Datum_Error

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

5.91102186
-.36564862
.742608459
1.66651891
.090696566
1.01883178
-1.5012649
-1.2806018
-.00597911
-.00011328

1.6865741
.87887889
.51762600
.39970773
.66213138
.35603334
.52670875
.39965511
.00149347
.00103138

12.28
0.17
2.06
17.38
0.02
8.19
8.12
10.27
16.03
0.01

PROB>CHISQ

PROB>CHISQ

0.0005
0.6774
0.1514
0.0000
0.8910
0.0042
0.0044
0.0014
0.0001
0.9125
n.s.

Effect Test
SOURCE

Regio
Datum
Datum_Error

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

7
1
1

7
1
1

41.081516
16.027992
0.012065

0.0000
0.0001
0.9125 {Error Effect}
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Appendix 4b: OSL u > o
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.1731238
153

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

9
143
152

16.338652
78.036869
94.375521

32.67730
Prob>ChiSq
0.000152

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

116
27
143

67.217090
10.819778
78.036869

134.4341
Prob>ChiSq
0.116093

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
Regio[Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio[Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio[Nederd-ZeelHol]
Regio[Oostvl-ZeelHol]
Regio[Westvl-ZeelHol]
datum
datum_error

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

9.19964061
-.32829070
-1.5643493
.569755662
.037204534
.447786691
.216214086
-.91136267
-.00857458
-.00256702

2.6296649
.85559346
.99500198
1.8138637
.65257922
1.1992078
.47218361
.56931580
.00225070
.00177687

12.24
0.15
2.47
0.10
0.00
0.14
0.21
2.56
14.51
2.09

PROB>CHISQ

PROB>CHISQ

0.0005
0.7012
0.1159
0.7534
0.9545
0.7088
0.6470
0.1094
0.0001
0.1485
n.s.

Effect Test
SOURCE

Regio
datum
datum_error

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

7
1
1

7
1
1

8.605959
14.514090
2.087113

0.2822
0.0001
0.1485 {Error Effect}
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Appendix 5a: OSL i > e;
Model zonder datum error
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.2171062
253

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

8
244
252

34.43916
124.18895
158.62811

68.87831
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

188
56
244

99.23565
24.95330
124.18895

198.4713
Prob>ChiSq
0.286194

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
Regio[Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio[Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio[Nederd-ZeelHol]
Regio[Oostvl-ZeelHol]
Regio[Westvl-ZeelHol]
Datum

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

5.83902486
-.36373883
.741352312
1.66547381
.094877586
1.02209206
-1.5059249
-1.2761583
-.00592115

1.5527802
0.8780126
.51760489
.39943435
.66107046
.35472355
.52574521
.39739707
.00139597

14.14
0.17
2.05
17.39
0.02
8.30
8.20
10.31
17.99

0.0002
0.6787
0.1521
0.0000
0.8859
0.0040
0.0042
0.0013
0.0000

Effect Test
SOURCE

Regio
Datum

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

7
1

7
1

41.112491
17.991242

0.0000
0.0000
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Appendix 5b: OSL u > o;
Model zonder datum error
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.1594237
153

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

8
144
152

15.045698
79.329823
94.375521

30.09139
Prob>ChiSq
0.000204

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

109
35
144

63.304665
16.025158
79.329823

126.6093
Prob>ChiSq
0.119305

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
Regio[Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio[Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio[Nederd-ZeelHol]
Regio[Oostvl-ZeelHol]
Regio[Westvl-ZeelHol]
datum

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

7.47409752
-.21487634
-1.3936714
.405752021
.209013070
-.16120172
0.3942689
-.72679440
-.00730774

2.2837003
.82625413
.99034743
1.8514747
.63861991
1.1700442
.45826419
.54937571
.00201563

10.71
0.07
1.98
0.05
0.11
0.02
0.74
1.75
13.14

0.0011
0.7948
0.1594
0.8265
0.7434
0.8904
0.3896
0.1859
0.0003

Effect Test
SOURCE

Regio
datum

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

7
1

7
1

8.281423
13.144463

0.3084
0.0003
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Appendix 6a: OSL i > e; Geografische spreiding
1

O
S
L

0.75
0.75

OSL

oo

0.5
0.5

0.25
0.25
kk

0
Betuwe
Brab Gelder
Betuwe
Gelder Limb
Limb Nederd
Nederd

Oostvl
Oostvl

Westvl
Westvl

ZeelHoll
ZeelHoll

Brab
Regio
Regio

o = OSL, k = behouden korte vocaal

Appendix 6b: OSL u > o; Geografische spreiding
1

O
S
L

00.75
.75

OSL

o
o
00.5
.5

00.25
.25

k
k
0
Betuwe
Betuwe
Brab Gelder
Limb Nederd

Regio

Brab Limb
Nederd
Regio Gelder

o = OSL, k = behouden korte vocaal

Oostvl
Oostvl

Westvl
Westvl

ZeelHoll
ZeelHoll
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Appendix 7: T-deletie en tokenfrequentie bij zwakke (regelmatige) en sterke (onregelmatige) werkwoorden
Afhankelijke variabele t-deletie is getransformeerd (logit).
Model: Cubisch; schatting zonder de constante term-Rsquare hergedefinieerd.
Onafhankelijke variabele: Tokenfrequentie regelmatige 3sing vormen.
Lijstgewijze deletie van missing data.
N = 43
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.31814
.10122
.03381
4.05382

Analysis of Variance
Regression
Residuals
F = 1.50152

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

3
40

74.02570
657.33820

24.675235
16.433455

Signif F = .2288

Variables in the Equation
VARIABLE

Tokenfreq
Tokenfreq2
Tokenfreq3

B

SE B

BETA

-.152691
.001199
-2.23578156E-06

.101307
.001282
3.0402E-06

-2.008885
4.817249
-2.921384

t
-1.507
.935
-.735

SIG t
.1396
.3553
.4664

t
-1.235
.646
-.479

SIG t
.2213
.5206
.6336

Afhankelijke variabele t-deletie is getransformeerd (logit).
Model: Cubisch; schatting zonder de constante term-RSquare hergedefinieerd.
Onafhankelijke variabelen: Tokenfrequentie onregelmatige 3sing vormen.
Lijstgewijze deletie van missing data.
N = 68
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.30094
.09057
.04859
3.48717

Analysis of Variance:
Regression
Residuals
F = 2.15769

DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

3
65

78.71494
790.42390

26.238314
12.160368

Signif F = .1015

Variables in the Equation
VARIABLE

Tokenfreq
Tokenfreq2
Tokenfreq3

B

SE B

BETA

-.054595
.000324
-6.54316776E-07

.044209
.000501
1.3664E-06

-.829680
1.075171
-.533841
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Appendix 8: t-deletie bepaald door intern taalkundige en externe geografische factoren: multipele regressiemodellen; Noordoostelijke dialecten
Sterke werkwoorden Klasse 1
N (inclusief geen gegevens)
N

1194
1135

Variantieanalyse
SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

119.6564
161.8779
281.5344

6
1128
1134

19.9427
0.1435

138.965

0.000

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
1135
Multipele R =
0.6519
R-kwadr. =
0.4250
Gecorr. R-kwadr.=
0.4220
F(6, 1128) =
138.9652
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3788
Durbin-Watson Stat.=
1.0201
Multipele Regressie-model
t-behoud = 0.829 + 0.478*stem + -0.642*son + -0.020*verkverl + -0.397*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = +0.457*stem + -0.642*son + -0.076*verkverl + -0.332*kwalvoc + -0.125*westoost +
0.352*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

0.82940
0.47841
-0.64154
-0.02044
-0.39669
-0.00007
0.00013

0.0397
0.0381
0.0085
0.0317
0.0000
0.0000

12.049
-16.829
-2.417
-12.509
-4.534
13.995

0.0000
0.0000
0.0229
0.0000
0.0000
0.0000

Sterke werkwoorden Klasse 2
N (inclusief geen gegevens)
N

1333
1307
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Variantieanalyse
SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

154.7839
162.9881
317.7720

6
1300
1306

25.7973
0.1254

205.761

0.000

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
1307
Multiple R =
0.6979
R-kwadr. =
0.4871
Gecorr. R-kwadr. =
0.4847
F(6, 1300) =
205.7606
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3541
Durbin-Watson Stat.=
1.0510
Multipele Regressie-model
t-behoud = 1.171 + -0.000*stem+ -0.341*son + -0.019*verkverl + -0.499*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = -0.000*stem + -0.339*son + -0.072*verkverl + -0.481*kwalvoc + -0.053*westoost +
0.250*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

1.17143
-0.00000
-0.34125
-0.01920
-0.49899
-0.00003
0.00009

0.0000
0.0222
0.0064
0.0234
0.0000
0.0000

-3.016
-15.353
-3.016
-21.293
-2.268
11.262

0.0014
0.0000
0.0014
0.0000
0.0229
0.0000

Sterke werkwoorden Klasse 3
N (inclusief geen gegevens)
N

1990
1905

Variantieanalyse
Regressie-model
Residu/Error
Totaal

SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

18.3651
122.0305
140.3955

6
1898
1904

3.0608
0.0643

47.607

0.000
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Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
1905
Multiple R =
0.3617
R-kwadr. =
0.1308
Gecorr. R-kwadr. =
0.1281
F(6, 1898) =
47.6069
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.2536
Durbin-Watson Stat.=
1.6303
Multipele Regressie-model
t-behoud = 1.013 + 0.038*stem + -0.027*son + 0.033*verkverl + -0.215*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = +0.070*stem + -0.092*son + 0.089*verkverl + -0.257*kwalvoc + -0.104*westoost +
0.187*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
stem
son
erkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

1.01339
0.03818
-0.02681
0.03346
-0.21483
-0.00003
0.00004

0.0123
0.0067
0.0083
0.0183
0.0000
0.0000

3.098
4.008
4.038
-11.745
4.437
7.899

0.0014
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Sterke werkwoorden Klasse 4
N (inclusief geen gegevens)
N

401
377

Variantieanalyse
Regressie-model
Residu/Error
Totaal

SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

39.9130
47.3377
87.2507

6
370
376

6.6522
0.1279

51.994

0.000

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
377
Multiple R =
0.6764
R-kwadr. =
0.4575
Gecorr. R-kwadr. =
0.4487
F(6, 370) =
51.9945
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3577
Durbin-Watson Stat.=
1.4522
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Multipele Regressie-model
t-behoud = 1.836 + -1.269*stem + 0.530*son + -0.041*verkverl + -0.248*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = -1.199*stem + 1.335*son + -0.134*verkverl + -0.253*kwalvoc + -0.189*westoost +
0.252*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

1.83620
-1.26874
0.53030
-0.04128
-0.24835
-0.00011
0.00009

0.1413
0.0543
0.0131
0.0457
0.0000
0.0000

-8.981
9.773
-3.153
-5.431
-4.464
5.948

0.0000
0.0000
0.0014
0.0000
0.0000
0.0000

Sterke werkwoorden Klasse 5
N (inclusief geen gegevens)
N

1063
1016

Variantieanalyse
Regressie-model
Residu/Error
Totaal

SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

72.2964
139.3404
211.6368

6
1009
1015

12.0494
0.1381

87.253

0.000

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
1016
Multiple R =
0.5845
R-kwadr. =
0.3416
Gecorr. R-kwadr. =
0.3377
F(6, 1009) =
87.2529
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3716
Durbin-Watson Stat.=
1.1237
Multipele Regressie-model
t-behoud = 1.425 + -0.514*stem + 0.189*son + -0.033*verkverl + -0.255*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = -0.563*stem + 0.713*son + -0.126*verkverl + -0.272*kwalvoc + -0.150*westoost +
0.205*zuidnoord + Error;
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Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

1.42498
-0.51428
0.18894
-0.03310
-0.25528
-0.00008
0.00007

0.0340
0.0101
0.0080
0.0291
0.0000
0.0000

-15.137
18.791
-4.150
-8.763
-5.225
7.321

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Sterke werkwoorden Klasse 6
N (inclusief geen gegevens)
N

1206
1102

Variantieanalyse
SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

88.1074
120.2293
208.3367

6
1095
1101

14.6846
0.1098

133.741

0.000

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
1102
Multiple R =
0.6503
R-kwadr. =
0.4229
Gecorr. R-kwadr. =
0.4197
F(6, 1095) =
133.7412
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3314
Durbin-Watson Stat.=
1.5478
Multipele Regressie-model
t-behoud = 0.913 + -0.188*stem + 0.128*son + -0.075*verkverl + -0.268*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = -0.163*stem + 0.531*son + -0.297*verkverl + -0.306*kwalvoc + -0.090*westoost +
0.193*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

0.91307
-0.18821
0.12764
-0.07484
-0.26800
-0.00005
0.00006

0.0338
0.0065
0.0072
0.0242
0.0000
0.0000

-5.560
19.509
-10.382
-11.092
-3.517
7.729

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0014
0.0000
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Sterke werkwoorden Klasse 7
N (inclusief geen gegevens)
N

1985
1938

Variantieanalyse
SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

93.1874
234.9541
328.1415

7
1930
1937

13.3125
0.1217

109.354

0.000

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
1938
Multiple R =
0.5329
R-kwadr. =
0.2840
Gecorr. R-kwadr. =
0.2814
F(7, 1930) =
109.3537
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3489
Durbin-Watson Stat.=
0.7552
Multipele Regressie-model
t-behoud = 0.138 + 0.105*histleng + 0.250*stem + 0.030*son + -0.020*verkverl + -0.274*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = +0.227*histleng + 0.286*stem + 0.106*son + -0.087*verkverl + -0.333*kwalvoc + 0.059*westoost + 0.168*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
histleng
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

0.13789
0.10533
0.24985
0.02959
-0.01991
-0.27430
-0.00003
0.00005

0.0121
0.0203
0.0068
0.0057
0.0195
0.0000
0.0000

8.672
12.328
4.325
-3.511
-14.061
-2.694
7.885

-0.0000
-0.0000
0.0000
0.0014
0.0000
0.0228
0.0000

Onregelmatige “zwakke” werkwoorden
N (inclusief geen gegevens)
N

132
128

376
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Variantieanalyse
SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

9.7402
16.9297
26.6699

4
123
127

2.4351
0.1376

17.691

0.000

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. = 1
28
Multiple R =
0.6043
R-kwadr. =
0.3652
Gecorr. R-kwadr. =
0.3446
F(4, 123) =
17.6915
Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.3710
Durbin-Watson Stat.=
0.6850
Multipele Regressie-model
t-behoud = 0.250 + -0.080*verkverl + -0.443*kwalvoc + 0.000*westoost + 0.000*zuidnoord +
Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = -0.254*verkverl+ -0.420*kwalvoc + 0.096*westoost + 0.098*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

Intercept
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

0.24966
-0.08020
-0.44273
0.00005
0.00004

0.0244
0.0843
0.0000
0.0000

-3.284
-5.251
1.223
1.230

P-VALUE

0.0016
0.0000
0.1596 n.s.
0.1596 n.s.

Zwakke werkwoorden
N (inclusief geen gegevens)
N

5581
5298

Variantieanalyse
Regressie-model
Residu
Totaal

SUMOFSQUARES

DF

MEAN SQUARES

F-RATIO

P-VALUE

60.4215
404.8439
465.2654

7
5290
5297

8.6316
0.0765

112.788

0.000

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. =
5298
Multipele R =
0.3604
R-kwadr. =
0.1299
Gecorr. R-kwadr. =
0.1287
F(7, 5290) =
112.7876
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Prob > F =
0.0000
Std. Error van schatting = 0.2766
Durbin-Watson Stat.=
0.4340
Multipele Regressie-model
t-behoud = 0.898 + 0.034*histleng + -0.048*stem + 0.027*son + -0.024*verkverl + -0.200*kwalvoc + -0.000*westoost + 0.000*zuidnoord + Error;
Gestandaardiseerd Regressie-model
t-behoud = +0.097*histleng + -0.080*stem + 0.139*son + -0.118*verkverl + -0.249*kwalvoc + 0.082*westoost + 0.169*zuidnoord + Error;
Parameter Estimates
VARIABLES

ESTIMATE

STD. ERROR

t-TEST

P-VALUE

Intercept
histleng
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

0.89761
0.03400
-0.04843
0.02669
-0.02426
-0.20029
-0.00003
0.00004

0.0051
0.0101
0.0032
0.0028
0.0109
0.0000
0.0000

6.634
-4.800
8.270
-8.655
-18.450
-5.905
12.175

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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Appendix 9: Resultaten factoranalyse van onafhankelijke variabelen in 3 factoren.
Noordoostelijke dialecten
Factor 1) histleng, stemcons, soncons
Factor 2) westoost, zuidnoord
Factor 3) verkverlvoc, kwalvoc
De factorladingen zijn verkregen door rotatie tot orthogonale factoren (onderling onafhankelijk)
via de orthosim-oplossing (programma EQS).
Factorladingen > ± 0.50 zijn cursief aangegeven (zie tabel 8 in de tekst)

Klasse 1
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..

1194
1135

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

stemcons
soncons

0.8467
0.8483

-0.0179
-0.0118

0.0143
0.0072

verkverlvoc
kwalvoc

0.7042
0.0346

0.3574
0.7740

-0.1476
0.0668

-0.0036
-0.0232

0.6377
0.1295

0.4227
0.788

westoost
zuidnrd

Klasse 2
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..

1333
1307

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

stemcons
soncons

0.9013
0.9013

0.1223
0.1223

0.0055
0.0055

verkverlvoc
kwalvoc

0.4082
0.0050

0.5958
0.7419

0.2214
-0.1398

-0.0845
0.0128

0.4756
-0.0272

-0.5844
-0.7849

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

0.0670
-0.0182

0.4926
0.5622

0.1724
-0.0937

westoost
zuidnrd

Klasse 3
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..
stemcons
soncons

1990
1905
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verkverlvoc
kwalvoc
westoost
zuidnrd

0.2238
-0.0595

-0.2507
-0.0038

0.1543
0.5073

0.5587
0.5648

0.0120
0.0118

0.0177
-0.1730

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

-0.8256
-0.8488

-0.0084
-0.0164

0.0845
0.0627

0.0502
0.2619

0.0074
0.0900

-0.6814
-0.2595

0.0346
-0.0158

0.6740
0.6479

0.1325
-0.1896

Klasse 4
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..
stemcons
soncons
verkverlvoc
kwalvoc
westoost
zuidnrd

Klasse 5
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..

401
377

1063
1016

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

stemcons
soncons

0.8018
0.7905

0.0075
0.0043

0.0411
0.1594

verkverlvoc
kwalvoc

0.1070
0.0657

0.1126
-0.2410

0.7325
0.7069

-0.0195
0.0076

-0.6968
-0.6854

0.0631
0.0166

westoost
zuidnrd

Klasse 6
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..

1206
1102

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

stemcons
soncons

0.5308
0.1900

-0.0275
-0.0161

0.4270
0.6776

verkverlvoc
kwalvoc

0.6949
0.4614

0.0504
0.1346

0.1707
0.4183

0.1328
-0.0389

0.6514
0.6445

0.0002
-0.0089

westoost
zuidnrd

379
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Klasse 7
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..
histleng
stemcons
soncons
verkverlvoc
kwalvoc
westoost
zuidnrd

1985
1938

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

0.6188
-0.6309
-0.7321

-0.0265
0.0042
-0.0065

0.4013
-0.2128
-0.0411

0.3376
0.0566

0.0278
0.0392

0.6326
0.7252

-0.0725
0.0556

0.6525
0.6800

0.2271
-0.1233

Klasse onreg/ zw. ww: slechts 2 factoren mogelijk
Aantal gevallen ...........
132
Aantal gevallen excl. geen data ..
128
verkverlvoc
kwalvoc
westoost
zuidnrd

FACTOR 1

FACTOR 2

0.5889
0.6319

-0.0547
-0.0470

0.0653
-0.2090

0.6229
0.5900

Klasse zwak ww
Aantal gevallen ...........
Aantal gevallen excl. geen data ..

5581
5298

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

0.5143
0.7112
0.7172

-0.0098
-0.0003
0.0002

0.3585
-0.0115
0.0184

verkverlvoc
kwalvoc

0.0664
-0.0763

-0.0066
0.0376

0.5866
0.5717

westoost
zuidnrd

-0.0070
0.0046

0.6332
0.6334

0.0427
-0.0145

histleng
stemcons
soncons
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Kaart 1: T-deletie in nomina op -st (beest etc.)
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 2: T-deletie in nomina op -cht (knecht etc.)
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 3: T-deletie in niet-verbale woorden: Durst, fast, Bast
De grondkaart is die van Zwirner (1959), de horizontaal gearceerde gegevens zijn
aan de KDSA ontleend: items dorst en vast. Het schuin gearceerde gedeelte is
geschematiseerd naar kaart 1,6 bast Westfälisches Wörterbuch. Zie overigens ook
Deutscher Sprachatlas kaart 34 recht en kaart 63 lucht.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
Durst
12345678901234
12345678901234
12345678901234

+ fast

Bast
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Kaart 4a: Vormen van heeft in 14e eeuw
Vorm: heeft
Vorm: hevet
Vorm: heft

Kaart 5: Aantallen ongesyncopeerde suffixen 3sing. pres. -et
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
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Kaart 6: Klinkerverkorting sterke werkwoorden; klasse 5, bijv. steken
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 7a: Voorkomen van de vorm heeft in 14e eeuw
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 7b: Voorkomen van de vorm hevet in 14e eeuw
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%

Kaart 8: Voorkomen van de vorm heft in 14e eeuw
minder dan 13%
van 13 tot 27%
van 28 tot 42%
van 43 tot 57%
van 58 tot 72%
van 73 tot 87%
meer dan 87%
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Kaart 9: T-deletie 3sing bij zwakke werkwoorden
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 10: T-deletie 3sing bij onregelmatige werkwoorden
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 11: Kwaliteitsverschil stamvocaal 3sing t.o.v. inf. onregelmatige werkwoorden
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 12: T-deletie 3sing bij sterke werkwoorden
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 13: Kwaliteitsverschil stamvocaal 3sing t.o.v. inf. sterke werkwoorden
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 14: Verkorting stamvocaal 3sing t.o.v. inf. sterke werkwoorden
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 15: T-deletie 3sing bij oorspronkelijk lange vocaal
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 16: Kwaliteitsverschil lange stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 17: Verkorting lange stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 18: T-deletie in Open Syllabe verLengde stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 19: Kwaliteitsverschil in Open Syllabe verLengde stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 20: Verkorting in Open Syllabe verLengde stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 21: T-deletie 3sing bij oorspronkelijk korte vocaal
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%

Kaart 22: Kwaliteitsverschil korte stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
less than 3%
from 4 to 6%
from 7 to 9%
from 10 to 12%
from 13 to 15%
from 16 to 18%
more than 18%
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Kaart 23: Dialectclusters waarbinnen gelijkheid ervaren wordt tussen dialecten

11

Variabele of constante t-deletie

De contexten, de morfologische factoren en
het lexicon

11.1. Inleiding

In hoofdstuk 6.3 is aangetoond1 dat er in de dialecten van het Rivierengebied een
veel grotere mate van t-deletie optreedt bij werkwoorden dan bij nominale woorden. De participia gedragen zich op het punt van t-deletie als de nominale
woorden (zie daar tabel 2).
In de hoofdstukken 4 en 5 is gebleken dat er verschillen bestaan qua algemene
frequentie van t-deletie niveau tussen enerzijds de Betuwe en anderzijds ZuidHolland. In hoofdstuk 6 is er bij de factoren die t-deletie conditioneren hoofdzakelijk naar bivariate verbanden gekeken: er werd telkens een variabele met de
frequentie van t-deletie vergeleken.
In dit hoofdstuk wordt daarom nader ingegaan op de verschillen tussen die
twee gebieden als men álle relevante variabelen in de beschouwing betrekt en niet
enkel de tweezijdige verbanden. Het gaat daarbij om de vraag welke factoren/
variabelen structureel relevant zijn en welke niet. Die factoren kunnen in drie
groepen worden ingedeeld: morfologische factoren, factoren betreffende de structuur van de woordstam en de factoren betreffende de zinsfonologie.
Het zal blijken dat de fonologische conditioneringen op t-deletie niet een
constante waarde hebben, maar dat ze per dialect verschillen.
De stipulering dat fonologische conditioneringen een constante waarde dienen
te hebben komt voort uit de theoretische overweging dat deze condities universele geldigheid hebben, en dus niet naar dialect kunnen verschillen. Vanuit deze
optiek kunnen dialecten slechts verschillen in een algemeen niveau van t-deletie
(Kiparsky 1988). De bevinding van het vorige hoofdstuk dat het stamconsonantisme in de noordoostelijke dialecten een duidelijke rol speelt, spoort niet met die
stipulering. In wat volgt zal blijken dat een situatie als in de noordoostelijke
dialecten ook in de Betuwe opgeld doet maar niet in de westelijk daarvan gelegen
dialecten. Naast het algemene niveau van t-deletie dat per dialect kan verschillen
kunnen dus ook de condities verschillen per dialect en, bovendien kunnen die

1

Oorspronkelijk Goeman en Van Reenen (1985).
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condities verschillen in de mate van hun invloed op t-deletie. Dit impliceert dat
het opleggen van een constante waarde aan de condities niet juist is.
In het model dat we geven wordt tevens de frequentie van t-deletie per morfologische categorie verantwoord en de conclusie van hoofdstuk 6.3 krijgt zo een
preciezere onderbouwing.
Voorts2 wordt aangetoond dat t-deletiedata uit Nederlandse dialecten onverenigbaar zijn met een model dat de mate van t-deletie verklaart vanuit een lexicon
met niveaus dat (on)regelmatigheid representeert. Hetzelfde geldt voor een ander
voorstel dat weliswaar geen niveaus kent, maar er wel alle kenmerken van repliceert.
Zo’n model laat t-deletie met een constante frequentie toe op drie niveaus,
namelijk op monomorfematische woorden, op onregelmatige woorden, op regelmatige woorden. De resulterende t-deletie zou dan het hoogst zijn bij de eerste
groep, en het laagst bij de laatste groep. Vervolgens is er een laatste t-deletie,
buiten het lexicon, op postlexicaal niveau.
Dit niveau-model lijkt weersproken te worden door de bevindingen van Goeman
en Van Reenen (1985) betreffende het verschil in t-deletie bij nominale en
verbale vormen (zie tabel 1), maar de weerlegging moet nader worden uitgewerkt.
Tabel 1: T-deletie in het Rivierengebied naar Goeman en Van Reenen (1985)
Deletiepercentage Rivierengebied
monomorfematisch:

10.22

onregelmatige flexie:

15.29
25.13
31.44

(3sing)
(3sing paradigma)
(onr. pret)

regelmatige flexie:

29.00
10.73

(2sing=2plur; parad.)
(part pret)

Postlexicale processen worden in de meeste theoretische modellen als een apart
niveau na het lexicon gezien. Daarom is er in dit hoofdstuk eerst aandacht voor
de distributie van t-deletie in zinsverband in sectie 11.2. Dit aspect is voornamelijk descriptief van opzet.
Het vervolg van dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Beide onderdelen
hebben vooral betrekking op de structuuur van het lexicon.
Het eerste deel is gewijd aan morfologisch bepaalde verschillen, en herneemt
in een breder kader ook de kwestie van de zinsfonologie. Sectie 11.3.1 is gewijd
aan verschillen naar dialect in t-deletie die bepaald worden door morfologische
categorie, consonantisme van de woordstam en de zinsfonologie.
Sectie 11.3.2 behandelt situatie van de dialecten in België, aansluitend op
sectie 11.2.1.
2

Sectie 11.4 is een uitbreiding van Goeman (1995).

VARIABELE OF CONSTANTE T-DELETIE

397

In sectie 11.3.3 vergelijken we de gevonden morfologische verschillen met de
situatie in het Oudfrans, waarvan wel verondersteld is dat die de t-deletie in de
Vlaamse dialecten beïnvloed heeft. Het blijkt dat t-deletie in het West-Vlaams
anders functioneert. In alle besproken dialecten blijken de bepalende factoren
onderling te verschillen en niet te functioneren als constanten.
Het tweede deel is gewijd aan de verklaring voor t-deletie in termen van
onregelmatigheid en regelmatigheid van werkwoordsvormen. In sectie 11.4 wordt
aangetoond dat de Nederlandse t-deletie data niet passen bij een Lexicaal
Fonologisch niveau-model dat pretendeert van die verschillen tussen regelmatigheid
en onregelmatigheid rekenschap te geven. Voorts wordt aangetoond dat t-deletie
niet het karakter van een constant proces vertoont.
Sectie 11.4.2 trekt deze bevinding door naar een alternatief model zonder
niveaus.
Het hoofdstuk sluit af een samenvatting van de bevindingen in sectie 11.5.
11.2. T-deletie in de zinsfonologie

Buiten het lexicon bevinden woorden zich in een bepaalde context: het volgende
woord begint met een vocaal of een consonant en als het woord niet door een
ander gevolgd wordt bevindt het zich in pausa. De binnen deze contexten spelende fonologische processen maken deel uit van het domein van de zinsfonologie.
In hoofdstuk 6 zijn bepaalde aspecten van de zinsfonologie al aan de orde
gekomen. Overigens viel daar de nadruk vooral op t-deletie bij woordvormen
buiten zinsverband. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 constateerden we dat deze
woordvormen binnen ons onderzoek als pauze-varianten gewaardeerd kunnen
worden. De dialectkaarten uit hoofdstuk 5 van deze vormen vertegenwoordigen
dus de positie in pausa als ze onder het aspect van de zinsfonologie beschouwd
worden.
De twee andere posities zijn a) die voor consonant en b) die voor vocaal van
een volgend woord. In hoofdstuk 6 zijn posities in zinsverband aan de orde
gekomen in verband met fonische prominentie en resyllabificatie.3
In deze sectie komen de volgende constellaties aan de orde (zie figuur 1),
waarbij een asterisk een niet toegestane syllabificatie aangeeft, en een punt een
syllabegrens aanduidt.4 Het teken ‘]’ geeft een morfologische grens aan stam- of
woordeinde weer, ‘[’ idem aan het woordbegin.
3

4

Fonetische cues voor resyllabificatie bestaan uit de verschillende release van finale en initiële
consonanten: final release kan verschillen van syllabeinitiële release op het punt van aspiratie,
verstemlozing, fricativisering en glottalisatie (Labov 1997). Hinskens (1992) voegt hier nog
palatalisatie aan toe.
Zie voor resyllabificatie in de Hollandse dialecten en die van het Rivierengebied Goeman en
Van Reenen (1985; hier hoofdstuk 6) en voor resyllabificatie in Amerikaans Engelse dialecten
Labov (1997). In zijn materiaal is de frequentie van duidelijke gevallen die hier uitsluitsel over
kunnen geven laag, en de fonetische evidentie die er is valt zowel positief als negatief uit, hoewel
die effecten wel consistent zijn. In fonologisch opzicht bestaat ook de mogelijkheid dat de
resyllabificatie-consonant ambi-syllabisch is (Kahn 1980).
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Figuur 1: Morfologische structuur en syllabestructuur
morfologische structuur
V]
C son]
C son]
C]
C son]
C]

t]
t]
t]
t]
t]
t]

[C
[C
[V
[V
[C
[C

syllabestructuur
* .tgV
t.mV /* .tmV
.tV
.tV
* .tvV
* .tlV

‘gaat goed’
‘hoort mij’
‘komt als’
‘loopt in’
‘komt van’
‘krijgt last’

Eerst bekijken we het effect van de positie voor consonant bij werkwoorden
waarvan de stam op vocaal of op sonorant uitgaat.
Kaart 1: Werkwoordstam op vocaal–voor consonant: “....gaa+t_goed”
3sing
● t-deletie (112)
? glottislag (2)
▲ j
(9)
| t
(231)

Gaan is een onregelmatig werkwoord, dat in de noordoostelijke dialecten in
3sing. pres. een afwijkende stamvocaal heeft. Bovendien heeft het een betrekkelijk hoge frequentie, althans volgens de frequentiecriteria van Knott (1986). Men
zou op grond van deze twee redenen t-deletie kunnen verwachten, maar daar is
geen sprake van.
Bij werkwoorden met stam op vocaal is er geen sprake van een consonantcluster
aan het woordeinde. Maar in het geval van gaat is resyllabificatie van -t met
anlautconsonant niet mogelijk. We verwachten dus t-deletie, maar de mate ervan
zal niet zo sterk zijn. Dit patroon is nader bekeken door Ottow-Kolman (1989)
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die de bevindingen van hoofdstuk 6 gerepliceerd heeft voor werkwoorden met
stam op vocaal en sonorant.5 We zien dat het areaal met t-deletie, in de lijn met
deze verwachting, relatief beperkt is: enkel het Zuidwesten van Nederland vertoont uitgangsloze woordvormen. Dit gebied sluit aan bij een groot gebied in
Vlaanderen waar t-deletie ook vrijwel uitsluitend in de positie voor consonant
voorkomt. In Limburg en in het Noorden van Nederland blijft de uitgangs-t
vrijwel overal. Enkele plaatsen vertonen -j, een lenitie van de suffixvariant -/d/. In
twee gevallen werd het suffix geglottaliseerd tot -/?/.
Kaart 2: Werkwoordstam op sonorant–voor consonant: “....hoor+t_mij”
3sing
● t-deletie
(44)
◆ unreleased t
(99)
? glottislag
(10)
| t
(190)
° geen gegevens (10)

Horen is een zwak werkwoord en is in het Noordoosten dus niet onderhevig aan
lexicale t-deletie. Syllabificatie als * r.tmV is niet, maar is als rt.mV wel mogelijk.
In het eerste geval verwacht men t-deletie, maar in het tweede geval niet. Vandaar
kan als hypothese gesteld worden dat er naar verhouding minder t-deletie voor zal
komen dan op kaart 1.
Inderdaad komt t-deletie voor binnen het gebied dat bij de vorige kaart omschreven is en in mindere mate. Daartegenover staat dat er in zeer sterke mate
sprake is van unreleased -t die als het begin-stadium van t-deletie gezien kan
5

Ook bij werkwoorden met stam op vocaal of sonorant bleken conceptuele en fonische
prominentie, de articulatorische complexiteit van het consonantcluster en tokenfrequentie een
rol te spelen.
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Kaart 3: Werkwoordstam op nasaal–voor vocaal: “....kom+t_als”
3sing
● t-deletie
(133)
◆ unreleased t
(3)
| t
(217)

Kaart 4: Werkwoordstam op consonant–voor vocaal: “....loop+t_in”
3sing
● t-deletie
(153)
◆ unreleased t
(3)
| t
(195)
° geen gegevens (2)
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worden; deze vormen komen in het Noordoosten frequent voor, maar ook tot in
Noord-Holland. In iets sterkere mate dan bij de vorige kaart doen zich in het
Noordoosten ook geglottaliseerde suffixvarianten voor. De volgende kaarten zijn
alle van sterke werkwoorden.
Kaart 3 en 4 geven een totaal ander beeld dan de twee voorafgaande kaarten.
Afgezien van het effect van de sterke werkwoorden op t-deletie in het Noordoosten (dat in hoofdstuk 10 aan de orde is geweest) is het algemene beeld ongeveer
gelijk aan wat de positie in pausa oplevert. Het feit dat er bij loopt meer deletie
optreedt dan bij komt in het (Zuid)westen, Limburg en zuidoostelijk Groningen
is te wijten aan het stamconsonantisme -p versus -m. T-deletie komt relatief
beperkt voor omdat t geresyllabificeerd kan worden tot onsetconsonant van het
volgende woord. Goeman (1983) bevat een kaart voor het gehele taalgebied
waarop loopt 3sing vergeleken wordt in de positie voor Vocaal en voor Consonant.
Een concentratie van t-deletie vindt men in West- en Oost-Vlaanderen, maar
ook in de streek rond Brussel. T-deletie kan in beide posities variabel zijn, maar
treedt in veel grotere mate op voor consonant dan voor vocaal.6
Kaart 5: Werkwoordstam op nasaal–voor consonant: “....kom+t_van”
3sing
● t-deletie
(252)
◆ unreleased t
(3)
| t
(97)
° geen gegevens (1)

6

In Vlaanderen is variabele t-deletie beperkt tot alle finite werkwoordvormen -23sing 2plur pres,
2singplur pret en imparatief- voor consonant en voor het pronomen het maar het partpret is
ervan uitgesloten (Taeldeman 1985). Zie overigens sectie 11.3.2 hierna.
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Kaart 6: Werkwoordstam op consonant–voor consonant: “....krijg+t_last”
3sing
● t-deletie
(258)
◆ unreleased t
(27)
| t
(68)

Het effect van de positie voor consonant versus die van de positie voor vocaal valt
duidelijk te zien als we kaart 3 met kaart 5 vergelijken. In de positie voor consonant
is er veel meer sprake van t-deletie en dat komt over vrijwel het gehele land voor.
In deze positie kan -t niet geresyllabificeerd worden naar de onset van het volgende woord. Kaart 6 geeft een gelijksoortig beeld. Hier valt op dat er, als er al
geen sprake is van t-deletie, dan naar verhouding meer sprake is van -t die
unreleased is. Weliswaar is -tl- geen legitieme onset, maar /l/ kan heel gemakkelijk zelf de release van een dentaal zijn: de nieuwe versie van het IPA (Kiel) kent
voor de laterale release zelfs een aparte tekencombinatie: [dl].
Bij t-deletie in de Nederlandse dialecten vertonen de contexten _Vocaal en
_Pausa dus gelijksoortige effecten. Ze staan beide tegenover de context _Consonant.
In de volgende sectie 11.3.1 zal blijken dat dit beeld voor Zuid-Holland en de
Betuwe nader moet worden gepreciseerd.
11.3.1. De rol van morfologische factoren bij t-deletie naast stamstructuur en

zinsfonologie in de Betuwse en Zuid-Hollandse dialecten.
In deze sectie wordt de conclusie (hoofdstuk 6.3) dat t-deletie een nominaleverbale tweedeling vertoont nader onderbouwd. Tevens zal blijken dat dialecten
zowel kunnen verschillen in algemeen niveau van t-deletie als naar de morfologische en fonologische contexten.
Dat de frequentie van t-deletie niet constant blijft over interntalige contexten
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is aangetoond voor de noordoostelijke dialecten in hoofdstuk 10. De opbouw
van de stamsyllabe zoals die tot uitdrukking komt in verkorte of verlengde stamvocaal, de sonoriteit van het stamconsonantisme en de kwaliteit van de stamvocaal zijn in die dialecten evenzovele factoren die een van elkaar verschillend
effect uitoefenen op t-deletie.7 Kiparsky (1972, 1988) vindt dat dit soort verschillen niet van fundamentele aard is, omdat bijvoorbeeld de contexten waarbinnen
t-deletie voorkomt afleidbaar zijn uit algemenere principes van de lettergreepstructuur; hetgeen onder meer moet verklaren waarom t-deletie meer voorkomt
voor consonant dan voor vocaal.
De relatieve frequentie van t-deletie in specifieke omgevingen hoeft in Kiparsky’s
optiek niet geleerd te worden, het maakt geen deel uit van het taalsysteem. De
aangetroffen verschillen in frequentie zijn immers het gevolg van processing
constraints in het taalgebruik. Een voorspelling die Kiparsky dan afleidt is dat
frequenties in de onderscheiden contexten juist constant blijven, maar dat alleen
het algemene niveau van t-deletie in een dialect kan toe of afnemen.
In het vorige hoofdstuk en in hoofdstuk 6 is aangetoond dat de frequenties per
context niet constant zijn want het consonantisme bijvoorbeeld van de woordstam is duidelijk van invloed. Het zal duidelijk zijn dat daarom ook onze constatering dat t-deletie nominaal-verbaal bepaald is in de dialecten van het midden
van Nederland, daarom nadere precisering behoeft voor wat betreft het relatief
belang van de intern-talige structurele effecten.
De vraag die nog openstaat is dus hoe de situatie precies is in Midden-Nederland. Deze vraag wordt behandeld voor: a) de dialecten van Holland-westelijk
Rivierengebied en b) de dialecten van de Betuwe. Deze tweedeling maken we op
grond van de bevindingen in de hoofdstukken 4 en 5. Daar constateerden we
verschillen in het algemene niveau van t-deletie tussen deze dialecten.
Aangezien Kiparsky’s (1972, 1988) bezwaren zich specifiek richten op het
variabele regel-model geven we eerst een analyse in termen van dat model. Dat
gebeurt vanwege de vergelijkbaarheid met Amerikaans onderzoek naar t-deletie.
Immers, de meeste analyses van t-deletie in het Amerikaans Engels zijn gebaseerd
op dat model. Vervolgens laten we zien, dat een gewoon loglineair statistisch
model tot gelijkaardige schattingen komt als het variabele regel-model. Dit betekent dat het variabele regel-model een gewone statistische procedure is en gebruikt kan worden zonder de specifieke interpretatie als grammaticaregel-model.
Maar het gewone loglineaire model heeft als voordeel boven het variabele regelmodel dat niet alleen de schattingen voor groepen van variabelen op hun
significantie getoetst worden, maar dat juist de schattingen voor de afzonderlijke
variabelen binnen die groepen getoetst worden.8
7

8

Zie voor de uiteenlopende gewichten van de taaalinterne factoren die significant van invloed
zijn, de figuren 9-11 in dat hoofdstuk.
Het hier gebruikte programma is Goldvarb v2 voor de MacIntosh (Rand en Sankoff 1990). Dit
programma kan slechts integergegevens als input hebben, en geen reële getallen; om die reden is
bijvoorbeeld covariantieanalyse in het variabele regelmodel niet mogelijk. Omwille van de
vergelijkbaarheid wordt daarom dezelfde wijze van scoren toegepast in de volgende sectie 11.4.

404

HOOFDSTUK 11

Een variabele regel-analyse heeft als afhankelijke variabele in dit geval het
aantal t-deletie gevallen tegen het aantal dat geen deletie vertoont, uitgesplitst
naar de relevante interntalige contexten. De analyse geeft een schatting van de
gewichten van de relevante contexten op een schaal van 0-1 via maximum
likelyhood schatting. Het resultaat geeft daarmee een schatting van enerzijds het
belang van de afzonderlijke interntalige contexten en kan er ook toe leiden dat via
een iteratieve procedure een verwante groep van contexten, als die geen significant effect vertoont, uit de analyse verwijderd wordt. Zodoende krijgt men optimale schattingen voor de contexten die relevant zijn. Anderzijds levert de analyse
een schatting van het algemeen niveau van t-deletie. Deze vorm van analyse voor
nominale data is in zekere zin equivalent met multipele regressieanalyse. Ook
daar worden schattingen van variabelen gemaakt en worden, via een iteratieve,
procedure niet-signifcante variabelen uit de analyse verwijderd om de meest optimale schattingen van de variabelen te krijgen, bovendien kan men al dan niet een
algemeen gemiddelde schatten.
Kiparsky hecht uitsluitend belang aan dat algemene gemiddelde, en veronderstelt dat de frequenties over de contexten constant blijven terwijl het algemeen
gemiddelde varieert. Zijn bezwaar is dat generalisaties gemist worden, omdat
men steeds specifiekere contexten kan bedenken waarvan het maar de vraag is of
die taalkundig relevant zijn. Wat hij postuleert is dus een beperkt aantal contexten die functioneren als constanten.
In de hoofdstukken 4-5 hebben we erop gewezen dat als men goede schattingen wil, dat men dan alle relevante variabelen in de analyse moet opnemen, en
ook niet meer dan de relevante, omdat zowel het weglaten van relevante als het
opnemen van irrelevante variabelen tot vertekeningen leidt.
Of men alle relevante variabelen opgenomen heeft valt statistisch niet te beslissen, dat is een kwestie van theorie. Irrelevante variabelen zijn via stepwise multipele
regressie wel te traceren, het zijn die variabelen die niet significant zijn, en die
derhalve uit de analyse verwijderd worden. Een gelijksoortige procedure bestaat
er ook in de variabele regel analyse. Er is dus, in tegenstelling tot wat Kiparsky
denkt, wel degelijk een rem op irrelevante analyses. De procedure zal met een
optimale set variabelen/contexten komen en met schattingen daarvoor die eveneens geoptimaliseerd zijn. Maar een nadeel van het variabele regelmodel is gelegen in het feit dat gehele groepen van variabelen verwijderd worden uit de analyse
ook als enkele variabelen in die groep toch significant blijven.
In wezen kunnen de onderscheiden contexten binnen een groep een verschillend frequentieniveau vertonen. De veronderstelling dat er constantheid van
frequentie over contexten bestaat verliest zijn geloofwaardigheid als blijkt dat
verschillende, verwante, dialecten deze contexten anders waarderen.
In de navolgende variabele regelanalyse zitten drie groepen van factoren/contexten (bij regressieanalyse: variabelen) namelijk
a) de lexicale, met de volgende morfologische contexten: 1) monomorfematisch,
2) onregelmatige verleden tijd, 3) regelmatige 3sing pres en 2sing pres, 4)
regelmatige deelwoorden;
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b) de postlexicale toepassing van t-deletie: 1 in pausa, 2) voor vocaal, 3) voor
consonant;
c) de fonologische contexten die deel uitmaken van de lexicale stamstructuur
namelijk het stamconsonantisme: -k, -p, -x, -s en -f.
Bezien we eerst de Betuwe (tabel 2), de analyse resulteert in drie significante
groepen van factoren. De significantie blijkt uit het feit dat ze in de analyse
gehandhaafd blijven: dat geldt voor de beide groepen lexicaal (morfologische
context) en fonologische stamstructuur. Zowel voor de morfologische factor als
voor de fonologische factor geldt dat er schattingen voor de onderscheiden contexten zijn die niet aan elkaar gelijk zijn. Het frequentieniveau is dus niet constant over de contexten.
De schatting voor het algemeen niveau van t-deletie, dat hier dus als het ware
“opgeschoond” is voor morfologische en fonologische effecten, is betrekkelijk
hoog: 0.562. Dat komt natuurlijk overeen met wat we voor dit gebied constateerden bij de geografische analyse van hoofdstuk 4 en 5.
Het effect van de eveneens significante factorgroep zinsfonologie ligt iets lager
dan wat we in het westelijke aangrenzende gebied zullen zien. T-deletie is in de
Betuwe dus zowel morfologisch als fonologisch bepaald, en niet constant over
contexten.
Tabel 2: T-deletie in de Betuwe
algemeen niveau

0.562

lexicaal

monomorfematisch
onreg. pret
23sing pres
part

0.428
0.817
0.523
0.438

postlexicaal

pausa
voor vocaal
voor consonant

0.493
0.729
0.822

stamconsonantisme

f
x
p
k
s

0.555
0.551
0.542
0.432
0.425

Bezien we vervolgens de dialecten van Zuid-Holland en het aangrenzende westelijke Rivierengebied (tabel 3), dan zien we dat het effect van de lexicale stamstructuur niet significant is en dat deze groep uit de analyse wordt verwijderd.
Dat betekent dat het geen zin meer heeft om hier te spreken van constantheid
met betrekking tot interne contexten.
Wel is in dit gebied een wat sterkere invloed van de zinsfonologie op t-deletie
merkbaar; de geschatte waarde voor de positie in pausa is in de twee dialect-
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gebieden vergelijkbaar, maar de geschatte waarde voor t-deletie ligt in de positie
voor vocaal en in pausa hoger dan in de Betuwe.
Het algemene niveau van t-deletie is in dit gebied veel lager dan in de Betuwe.
Buiten dat er een duidelijk verschil in algemeen niveau van t-deletie bestaat
tussen de twee dialectgroepen, blijken de geschatte waarden voor deletie bij
monomorfematische vormen en regelmatige participia in de Betuwe hoger te zijn
dan in het Westen. Omgekeerd zijn de geschatte waarden voor 3sing pres-vormen en onregelmatige pret-vormen in het Westen hoger dan in de Betuwe. De
aangetroffen constellatie houdt in dat t-deletie in beide gebieden sterk gemorfologiseerd is, in het Westen mogelijk meer dan in de Betuwe.
Tabel 3: T-deletie in Zuid-Holland en het westelijk Rivierengebied
algemeen niveau

0.021

lexicaal

monomorfematisch
onreg. pret
23sing pres
part

0.206
0.905
0.725
0.333

postlexicaal

pausa
voor vocaal
voor consonant

0.491
0.844
0.955

Dat de twee dialectgroepen een duidelijk verschil in algemeen t-deletieniveau
vertonen is in overeenstemming met Kiparsky’s postulaat. Maar naast dat verschil
op algemeen t-deletieniveau is er zowel binnen de dialecten als tussen/over de
dialecten geen constantheid van frequentieverhoudingen over contexten bij tdeletie, zelfs niet als ze met een optimaliserende procedure zijn geschat. De twee
dialectgroepen vertonen een duidelijk verschil in de waardering van de interntalige contexten. In de westelijke dialecten speelt de bouw van de stamsyllabe
geen rol bij t-deletie, in de Betuwse dialecten wel. Het postulaat van Kiparsky
gaat dus niet op.
Omdat de statistische eigenschappen van het loglineaire model in de voorhanden programmatuur beter zijn uitgewerkt dan in Goldvarb v2 is het van belang
de analyse te herhalen. Op deze manier is het mogelijk de significantie van
afzonderlijke contexten binnen een groep van contexten te beoordelen. Tevens
kan zo duidelijker gezien worden waar beide modellen uit elkaar lopen.9
Figuur 2 laat de schatting van de gewichten zien voor de morfologische categorieën resulterend uit de variabele regel-model analyse. Dat beeld is globaal gelijk
aan de resultaten van een normale loglineaire analyse die in Figuur 3 weergegeven
zijn.

9

Bovendien zijn de mogelijkheden tot modelleren flexibeler in programma’s als JMP-IN.
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Figuur 2: Schattingen frequentiegewichten uit Goldvarbanalyse
Goldvarb-analyse per morfologische categorie
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De “nul”-lijn ligt bij Goldvarb op 0.5, en dat komt omdat de geschatte scores
gestandaardiseerd zijn op het interval [0-1], in plaats dat ze waarden rond 0
kunnen aannemen. Een gevolg van deze specifieke standaardisatie is waarschijnlijk ook dat de geschatte waarden voor de morfologische categorieën in de volgende loglineaire procedures bij de Betuwse dialecten soms dichter bij die van de
Hollandse dialecten liggen dan in het variabele regel-model, de Goldvarbanalyse.
In de hierna volgende loglineaire analyse wordt het algemene niveau van tdeletie weergegeven door de waarde van de intercept. De schattingen voor de
verschillende variabelen worden gezamenlijk opgeteld bij de waarde van de
intercept. Men heeft dan het volgende algemene model:
t-deletie = Intercept
+ monomorfemisch +onreg.pret + 23singpres + reg.part
+ stamcons f + stamcons k + stamcons p + stamcons s + stamcons x
+ postlexicaal _Pausa + postlexicaal _Vocaal + postlexicaal _Consonant
+ Error
Het resultaat van de schattingen van het model staat in Appendix 1. De waarden
van de schattingen van de gewichten zijn hierna grafisch weergegeven. Voor
beide dialecten geldt dat het totale model significant is. Weliswaar is de verklaarde variantie laag, maar dat is bij count-data gebruikelijk.10 De Lack-of-Fit
toetsing geeft voor beide modellen de mate van hun toepasselijkheid (een voor
10

Meer verklaarde variantie valt te verkrijgen als specifieke geografische variabelen als de
coördinaatwaarden in het model worden opgenomen (vgl. hoofdstuk 3, 4, 5 en 10).
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Zuid-Holland en een voor de Betuwe (zie Appendix 1.1 en 1.2: Holland Prob. =
0.237; Betuwe Prob. = 0.057). Dit is een soort schatting van de validiteit van het
model. De Lack of Fit waarden zijn niet significant (Prob). Er is dus niet sprake
van gebrek aan overeenstemming. In beide gevallen is het verschil met het een
“nul”-model van gebrek aan overeenstemming dermate groot dat we er zeker van
kunnen zijn dat het getoetste model klopt.
Hieruit volgt dat er geen aanwijzingen zijn dat er bijvoorbeeld relevante variabelen zijn weggelaten. Dit blijkt ook als we kijken naar het model voor de Betuwe
waarin de zinsfonologie alsnog wél is opgenomen: weliswaar gaat de verklaarde
variantie iets omhoog,11 maar de toetsing op Lack-of-Fit levert nu wel een significante waarde (Appendix 1.3: Prob. = 0.041) op, hetgeen betekent dat er iets
schort aan de specificatie van het model. Die missspecificatie ligt aan het opnemen van de zinsfonologie. In dit geval is het model niet zuinig genoeg.
In de hierna volgende figuren zijn de niet-significante variabelen telkens mee
opgenomen om zowel de Betuwe integraal naast Zuid-Holland te kunnen plaatsen, maar vooral om de schattingen met die uit de variabele regel-analyse te
kunnen vergelijken. Dat betekent dat de afgebeelde schattingen die uit Appendix
1.1 en 1.3 zijn.
In de tekst hieronder wordt evenwel telkens vermeld welke groep van variabelen en welke individuele variabele niet-significant is. Kort gezegd is een variabele
niet significant, als de geschatte waarde dicht bij de standaard-error ligt. Waarden
die dicht bij 0 liggen zullen daarom vaak niet significant zijn.12 Dat kan men ook
in de figuren waarnemen. Men moet daarbij bedenken dat individuele geschatte
waarden min of meer gelijk kunnen zijn, maar dat de significantie kan uiteenlopen, omdat het model voor de twee geografische gebieden afzonderlijk is getoetst.
Monomorfematische woorden lijken in figuur 3 een groep te vormen met de
regelmatige preterita Beide zijn gekenmerkt door het feit dat het woordvormen
zijn met een nominaal karakter tegenover de duidelijk verbale woordvormen
onreg.pret en 23sing pres. In de Betuwse dialecten zijn de gewichten van 23sing
pres niet significant. Alle andere variabelen zijn wel significant. De gewichten
lopen min of meer parallel in de 2 dialectgroepen. In sectie 11.3.2 werd geconstateerd dat de monomorfematische, nominale vormen zich gedroegen als regelmatige participia. In feite gedraagt in Holland deze groep zich zelfs regelmatiger dan
de regelmatige participia.13 Als we de monomorfematische woordvormen buiten
beschouwing laten en ons beperken tot de geflecteerde woordvormen, dan kunnen we een verband constateren waarbij t-deletie globaal lineair afneemt als de
morfologie minder onregelmatig wordt.
11

12
13

Maar dat gebeurt meestal als er meer verkarende variabelen worden toegevoegd, ook al zijn die
irrelevant.
Ze kunnen wel significant zijn als die standaard-error zeer klein is.
De variabiliteit bij Afrikaanse t-deletie is eveneens grotendeels morfologisch bepaald: historisch
gezien is t-deletie in Afrikaans zeer frequent in het presens, maar veel minder in part pret. De
frequentie van t-deletie in part pret (bijv. geloofd > geloof) is ongeveer gelijk aan de frequentie
van t-deletie in nominale woorden (Roberge 1985; Conradie 1981).
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Figuur 3: Geschatte frequentiegewichten naar morfologische categorie
Frequentiegewicht naar morfologische categorie per dialectgroep
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Figuur 4: Geschatte frequentiegewichten voor stamconsonanten
Frequentiegewichten stamconsonanten in twee dialecten
Betuwe
Holland
.5
.4
Geschatte gewichten

.3
.2
.1
0
-.1
-.2
-.3
-.4
0

.5

1
x

1.5

2
s

2.5

3
k

3.5

4
f

4.5

5
p

5.5

6

410

HOOFDSTUK 11

In de Hollandse dialecten is het stamconsonantisme, als groep genomen, niet
significant, maar afzonderlijk uit deze groep is p dat wel. De niet-significantie van
het totale groepseffect wordt dus veroorzaakt door x, s, k en f.
In de Betuwse dialecten is het stamconsonantisme wel als groep significant, dat
wordt voornamelijk veroorzaakt door k en s. Afzonderlijk genomen zijn x, f en p
niet significant.
Deze constellatie komt niet overeen met de constatering van Van Hout (1995)
dat in de Betuwe fricatieven t-deletie bevorderen bij de RND-data, maar occlusieven
niet. Zijn resultaat lijkt deels door de samenstelling van de gebruikte RND-data
veroorzaakt te worden: twee van de twintig variabelen bij Van Hout hebben de
structuur /helft van/ waar t gemaskeerd wordt door twee identieke fricatieven die
assimileren.14
De gewichten (zie figuur 4) lopen qua grootte in het geheel niet parallel in de
twee dialectgroepen. De verdeling van de gewichten wijst dus niet op constantheid
van t-deletie over de contexten. In de Hollandse dialecten verschillen de gewichten, met uitzondering van die voor p, niet significant van 0 en dan wordt het
algemene t-deletie niveau doorslaggevend samen met de effecten van de morfologische categorie en/of de zinsfonologie (intercept Betuwe = 0.501; intercept Holland = -1.911).
Niet alleen zijn de effecten over de contexten niet constant, maar ook de
significantie van de effecten is niet constant over de contexten. En daardoor is er
sprake van een naar dialect verschillend structureel patroon in de voor t-deletie
verantwoordelijke contexten.
Figuur 5: Geschatte frequentiegewichten voor zinsfonologie
Frequentiegewicht naar zinsfonologie in twee dialecten
Betuwe
Holland
2

Geschatte gewichten

1.5
1
.5
0
-.5
-1
-1.5
-2
0

.5

1
_Pausa

1.5

2
_Vocaal

2.5

3
_Consonant

3.5

4

VARIABELE OF CONSTANTE T-DELETIE

411

In de Betuwse dialecten liggen de geschatte waarden voor de posities voor Vocaal
en voor Consonant dichter bij elkaar dan bij de positie voor Pausa (zie figuur 5). In
de Hollandse dialecten liggen daarentegen voor Pausa en voor Vocaal dichter bij
elkaar. Dit is in tegenstelling met het beeld dat de variabele regel-analyse geeft,
waar in beide dialectgroepen de waarden voor Vocaal en voor Consonant juist
dichter bij elkaar liggen. De resultaten uit de loglineaire analyse laten zich ook
beter verenigen met het contrast dat voor dit punt in Holland en in de Betuwe te
zien is op de kaarten 3 en 4 (voor Vocaal) tegenover de kaarten 5 en 6 (voor
Consonant).
Als groep oefenen de postlexicale processen in de Hollandse dialecten significant effect uit op t-deletie en van iedere afzonderlijke context dragen de posities
voor Pausa en voor Consonant daar significant toe bij. In de Betuwse dialecten is
geen van de effecten significant, maar mogelijk bevindt het effect voor Pausa zich
op de grens van significantie. Wat betreft de geschatte waarden van de effecten
lopen de verdelingen in de twee dialecten enigszins parallel van de positie voor
_Pausa over die voor _Vocaal naar die voor _Consonant. Het effect voor Consonant
doorbreekt in de Betuwse dialecten deze parallellie.
Een belangrijk resultaat van de loglineaire analyse is dat de postlexicale deletie
in de Betuwe als groep geen significante factor is. Ook dit is in tegenstelling met
de resultaten van de variabele regel-analyse, maar ook met de resultaten voor de
RND-data (Van Hout 1980). Daar is het effect van een volgende consonant wel
significant. Dit ligt waarschijnlijk eveneens aan de samenstelling van Van Hout’s
RND-data: dezelfde twee items /helft van/ oefenen hier hun invloed uit als bij het
effect van voorafgaande consonanten.
Nog een opmerking is er nodig betreffende Kiparsky’s (1972) postulaat dat de
frequentie-effecten voor t-deletie over de relevante contexten constant moest zijn
en dat verschillen uitsluitend tot uiting kunnen komen in een algemeen niveau
van t-deletie dat per dialect mag verschillen. Afgezien van het feit dat het niet valt
in te zien, waarom een algemeen niveau van t-deletie in verschillende dialecten
niet ook gelijk kan zijn, is het zo dat er over het algemeen ook duidelijke, significante en optimaal geschatte verschillen in intercept bestaan. Dat is te zien in
Appendix 1, waar de intercepten significant zijn en waar ze verschillen voor
Hollandse en Betuwse dialecten.
Natuurlijk kan men aan een significante groep contexten de restrictie opleggen
dat de waarde voor de afzonderlijke contexten binnen de groep constant moet
zijn. Maar dat betekent dat de aangetroffen, bestaande variatie schattenderwijs
geherdistribueerd wordt over zowel de intercept15 als over de overige variabelen
die niet op een constante zijn vastgelegd. De waarden van zowel de intercept als
van de overige variabelen kunnen dan gemakkelijk niet-optimale schattingen
14
15

Ze vertonen, op /moest#V/ na, de hoogste voorspelde t-deletiewaarden, namelijk 0.902.
Overigens kan men natuurlijk de intercept ook de eis van constantheid opleggen of op 0
vastleggen. In het laatste geval krijgt men dan voor de variabelen in een regressieanalyse gestandaardiseerde b-gewichten. Beide formuleringen zijn volstrekt equivalent.

412

HOOFDSTUK 11

vertegenwoordigen, die een bias, een systematische afwijking vertonen.16 Bij zulke
systematische afwijkingen is de validiteit van het model dan niet meer gewaarborgd.
In tegenstelling tot wat Kiparsky meent is dit geen theoretische maar een
empirische kwestie. Als bij een unbiased schatting blijkt dat de geschatte waarden
dicht bij elkaar liggen en als dat model significant en optimaal is dán is een model
correct waarin men de waarden van de variabelen op een constante vastlegt. Als
die situatie zich niet voordoet dan heeft dat alleen maar tot gevolg dat de errorcomponent van het model groter wordt, het model klopt dan minder met de data
dan een model waarbinnen de deletie-frequenties niet constant zijn.
In de Hollandse dialecten is het effect van het stamconsonantisme op triviale
manier constant: het is daar namelijk niet noemenswaardig verschillend van 0.
Maar in de Betuwse dialecten is dat niet het geval.
Uit de vergelijking van de resultaten van het variabele regelmodel en het
loglineaire model op de zelfde data blijkt dat het loglineaire model informatiever
en kritischer is. Want in het variabele regel-model blijven alle drie groepen variabelen in de Hollandse dialecten significant en worden ze in het model gehandhaafd, in het loglineaire model daarentegen moet men alsnog het effect van het
stamconsonantisme als niet-significant uit dat model verwijderen. Het effect is te
marginaal. In de Betuwse dialecten is dat niet zo. Daar is juist het effect van de
zinsfonologie te marginaal. In het variabele regel-model loopt men een te grote
kans niet-relevante groepen variabelen in het model te houden. Op dat punt, het
onterecht opnemen van variabelen, heeft Kiparsky dus terecht zijn zorg uitgesproken. Het probleem doet zich echter alleen voor als de gebruikte statistische
procedure te weinig kritisch is.
In de Betuwse en Hollandse dialecten verdeelt t-deletie zich naar het morfologisch onderscheid nominaal-verbaal. De Betuwse dialecten vertonen op dit patroon een afwijking. Weliswaar is er wat betreft de verdeling nominaal-verbaal
parallellie met de Hollandse dialectgroep, maar de verbale 23sing-vormen vertonen geen significante mate van t-deletie, gegeven de constellatie van de overige
relevante factoren. Dat wil zeggen dat de 23sing pres. aangetroffen t-deletie
geheel door die andere factoren bepaald wordt.
11.3.2. De rol van morfologische factoren en zinsfonologie in het contemporaine en

13e eeuwse West-Vlaams
Er wordt verondersteld dat t-deletie in het Vlaamse Middelnederlands algemeen
voorkwam (Debrabandere 1973). Met name is het proces gesignaleerd voor Kortrijk dat momenteel17 nog algemene t-deletie als fonologisch proces kent (Vauterin
(1969).
16

17

Omgekeerd kan men wel abstraheren van de intercept als men uitsluitend in het relatieve
verschil van contexten geïnteresseerd is. Door de gestandaardiseerde parameterschattingen is de
invloed van de intercept niet geherdistribueerd, en vertonen de schattingen geen bias.
Algemene t-deletie komt bovendien in nog een paar kleine relicteilandjes tegen de taalgrens bij
Kortrijk voor.
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Elders in Vlaanderen is er geen sprake meer van een algemene t-deletie. Bovendien is het proces er momenteel beperkt tot één morfologische categorie, namelijk die van 23sing. pres. met een fonologische restrictie: t-deletie vindt uitsluitend voor consonanten plaats en voor het enclitisch pronomen ‘het’ ([@t]), niet
voor vocalen, in het participium blijft -t behouden (Taeldeman 1985, 158-159).
Hierbij doet zich wel het problematische feit voor dat uitgerekend in het relictgebied Frans-Vlaanderen t-deletie opvallend minder voorkomt, zoals Goeman
(1983) heeft laten zien op basis van RND-data. In een relictgebied zou men,
gegeven de geschetste ontwikkeling, eerder méér deletie verwachten.
Op basis van het Belgische GTP-materiaal moet dit beeld evenwel bijgesteld
worden (zie kaart 7-10).18 Dat komt deels ook omdat men in het algemeen de
positie in pausa verwaarloosd heeft. Analoog aan de procedure in hoofdtuk 6 zijn
de waarden als volgt gescoord: t-deletie = 1, t-behoud = 0, t-unreleased = 0.5,
dubbelopgaven met en zonder deletie of niet-release werden gemiddeld. Vandaar
dat er decimale scores op de kaarten voorkomen.
Aan de orde komen de volgende posities bij werkwoordsvormen:
a) in Pausa
b) voor Consonant
c) voor Vocaal

C(son)]
V / C(son)]
C(son)]

t]
t]
t]

(brengt/geeft)
[C.. (gaat goed/ komt van/krijgt last)
[C.. (loopt in/komt als)

en ter vergelijking dient bij de nomina de positie die bij de werkwoorden juist de
meeste deletie heeft:
d) voor Consonant

C

t]

[C.. (last van)19

a) In Pausa is er sprake van t-deletie in Frans- en West-Vlaanderen alsmede - in
mindere mate - in de zuidelijke helft van Oost-Vlaanderen. In westelijk WestVlaanderen en in Frans-Vlaanderen zijn er 3 kernen waar minder gedeleerd
wordt. Het zuidelijke Limburgse deletiegebied is een voortzetting van de algemene t-deletie na obstruent die in Nederlands Limburg voorkomt. Tussen
West en Oost bevinden zich enkele kleinere gebieden met deletie.
b) In de positie voor Consonant kent het hele gebied t-deletie. Daarop is één
uitzondering in Limburg. Waarden tot 1.5 vertegenwoordigen meestal de
unreleased variant. Waarden daarboven representeren de kans op volledige
deletie.

18

19

Deze bevindingen hebben een enigzins voorlopig karakter, omdat niet alle plaatsen uit het net
beschikbaar waren. Ook moet opgemerkt worden dat een relatief groot aantal pausa-gevallen
moet ontbreken omdat er een syntactische variant met infinitief wordt gebruikt: in plaats van
brengt en geeft is er dan sprake van zal/gaat brengen en zal/gaat geven.
Het betreft hier 1 item. De klassen van de grijswaarden hebben de volgende betekenis: tot 0.2
geen deletie (wit) de waarden kleiner dan 0.60 representeren unreleased -t, de waarde > 1.0
(donkerste grijs vertegenwoordigt volledige deletie. Tussenliggende waarden vertegenwoordigen de ‘kans’ op deletie in de betreffende regio (vgl. Wattel en Van Reenen 1994).
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Kaart 7: T-deletie 3sing pres in Pausa; Vlaams België (brengt, geeft)

Grijswaarden oplopend van 0 - 2
Kaart 8: T-deletie 3sing pres voor Vocaal; Vlaams België (komt als, loopt in)

Grijswaarden oplopend van 0 - 2.5
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Kaart 9: T-deletie 3sing pres voor Consonant; Vlaams België (gaat goed, komt
van, krijgt last)

Grijswaarden oplopend van 0 - 3
Kaart 10: T-deletie in nomina voor Consonant; Vlaams België (last van)

Grijswaarden oplopend van 0 - 1.2
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c) In de positie voor Vocaal is er de minste t-deletie. Afgezien van Limburg en 3
kleinere ‘eilanden’ in de westelijke helft van Nederlands sprekend België, komt
t-deletie verder uitsluitend in Frans-Vlaanderen voor.
d) Bij nomina komt nauwelijks deletie voor, behalve in het Limburgs, dat immers
een algemenere deletie na obstruenten kent. Daarnaast is er deletie in enkele
kleine regio’s die op Nederlandse dialecten met deletie aansluiten en in enkele
gebieden rondom Brussel.
Dit betekent dat deletie in de Belgische dialecten inderdaad beperkt is tot de
genoemde werkwoordsvormen.
Concluderend kunnen we vaststellen dat t-deletie in Limburg algemeen in alle
drie omgevingen is (pausa, vocaal en consonant), zij het met variatie. T-deletie
voor Consonant is algemeen in de Vlaamse, Brabantse (en Limburgse dialecten)
bij werkwoorden maar niet bij nomina. Bij werkwoorden bestaat uitsluitend in
noordelijk Oost-Vlaanderen de beschreven tegenstelling van t-deletie voor
Consonant tegenover die van behoud voor Vocaal. Dat is een sterke beperking.
Het effect van de pausa-variant heeft men tot op heden in de discussie verwaarloosd. Frans-Vlaanderen vertoont de meeste t-deletie in termen van de 3 besproken omgevingen; er is soms een lichte neiging tot minder deletie.
Over de gehele lijn vertonen de verhoudingen meer variabiliteit dan de standaard-categorische beschrijving doet vermoeden.
Of die toestand ook voor het Middeleeuwse West-Vlaams gold kan niet definitief vastgesteld worden, daarvoor is nader onderzoek nodig. Wel kan opgemerkt worden dat er in het oorkondencorpus van Gysseling slechts incidentele
gevallen van t-deletie voorkomen aan het eind van de 13de eeuw (Mooijaart
1992, 211) te Brugge, Zuid-Brabant en Oudenbiezen. In het huidige West- en
Oost-Vlaams vertonen uitsluitend de 23sing. flexie-vormen op -t nu nog deletie.
Er doet zich wel iets anders voor in het middeleeuwse West-Vlaams dat op het
eerste gezicht de indruk geeft van een gelijkenis met de postvocale t-deletie in het
Oudfrans, die in de volgende sectie nog nader aan de orde komt. In het WestVlaams van Van Maerlant20 komen systematisch grote aantallen t-deletie in 3sing.
na onbeklemtoonde suffixvocaal voor: bijvoorbeeld prouemen, oec segmen, makemen ons cont, ende het makese s(ere) uerbolghen, legghemen, lesemen.
Het blijken allemaal gevallen van enclitische verbindingen te zijn. Het domein
van werking van t-deletie is in deze variant van het Middelnederlands dus het
fonologische woord. Bovendien treedt t-deletie in de positie voor een encliticum
ook op in woorden waarvan de suffixvocaal gesyncopeerd is. En dat komt weer
wat meer in de buurt van t-deletie in consonantclusters in Nederlandse dialecten
De dertiende eeuwse West-Vlaamse suffixvocaalsyncope in 3sing pres is al aan
de orde geweest in hoofdstuk 10 voor wat betreft de conditionering door het

20

Dat wil zeggen vooral in de Ms. D van Der Naturen Bloeme uit de omgeving van Brugge. Zie
voor de specifieke kenmerken van dit Hs. samenvattend Goeman (1997a).
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stamconsonantisme. In wat volgt beschouwen we dat stamconsonantisme met
betrekking tot t-deletie onder het aspect van de sonoriteit.
De data worden gescheiden geanalyseerd voor de ongesyncopeerde en de
gesyncopeerde varianten. De steekproef bestaat uit de vormen voor de enclitica
3sing men (subject) en 3sing/plur se (meestal object).21
Gemiddeld genomen vertonen werkwoorden met ongesyncopeerd suffix significant meer t-deletie dan gesyncopeerde (zie voor deze resultaten Appendix 2.1 en
2.2). Voor het encliticum men is er significant meer t-deletie dan voor se: -tme- is
articulatorisch moeilijker dan -tse- maar dit effect is sterker bij ongesyncopeerde
suffixvormen dan bij de gesyncopeerde.22 In hoofdstuk 10 constateerden we dat
mindere sonoriteit van de stamconsonant gepaard gaat met een grotere mate van
t-deletie. Deze relatie doet zich ook voor in het middeleeuwse West-Vlaams. De
sonoriteit van de slotconsonant van de werkwoordstam speelt een rol in beide
gevallen: in consonantclusters die door syncope ontstaan zijn is dat effect zelfs
kleiner dan in de ongesyncopeerde vormen.
In het 13e eeuwse West-Vlaams komt t-deletie voornamelijk bij 3sing voor en
slechts marginaal in andere woordvormen.
In hoofdstuk 9 is aangetoond dat het ontbreken van -t in 2plur in enclise geen
t-deletie is. Dat is ook het geval bij de enclise voor -we (1plur). In het middeleeuwse
West-Vlaams is het suffix dan vaak -e of zero. Als men dit zou willen verklaren als
t-deletie, dan dwingt ons dat tot de conclusie dat het West-Vlaams in enclise in
grote mate eenheidspluralis op -(e)t heeft behouden. Indicaties daarvoor vormen
echter enkel nog de infrequente pluralisvormen van ‘zijn’ als sint.
Tegen deze veronderstelling spreekt evenwel het feit, dat het 13e eeuwse WestVlaams congruerende voegwoorden - bij uitstek pre-enclitische vormen - heeft
gekend op -en in 13plur en niet op -e, zoals Goeman (1997ab) heeft aangetoond.
Derhalve is t-deletie heel specifiek voor 3sing., en dat is tot op heden nog steeds
zo in het West- en Oost-Vlaams.
Enkel de woordvormen met ongesyncopeerde suffixvocaal zijn vergelijkbaar
met de Oudfranse deletie na vocaal maar we zullen zien dat t-deletie in het
Oudfrans geheel anders verloopt als in het middeleeuwse West-Vlaams.

21

22

Vanwege het feit dat er voor -men 100% -e voorkomt en geen -et kan het model niet geschat
worden. Daarom zijn gaetmen, slaetmen sietmen meegerekend. Het model kan nu wel getoetst
worden en we nemen een lichte onderschatting van -e voor lief (het gaat om 20 woordvormen).
Er zijn overigens argumenten van taalhistorische aard om deze werkwoordvormen te beschouwen als gecontraheerd uit -a(n)get/-iget, het effect daarvan kan nog in het vroege Middelnederlands aanwezig zijn.
Dit kan het gevolg zijn van het feit dat werkwoorden met stam op -t/-d enkel gescoord konden
worden op t-deletie als ze een ongesyncopeerd suffix hadden. Een vorm als vindemen kan men
wel scoren, een vorm als vintmen niet. Een toetsing, waarbij alle woordvormen met stam op -t/
-d gescoord zijn als behouden -t, levert zeer lage verklaarde variantie op (Rsquare (U)= 0.0487)
en een Lack of Fit aanduiding, hetgeen betekent dat dit model onjuist is.
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11.3.3. Morfologie en t-deletie aan het woordeinde in het 13de eeuwse Oudfrans.

In het Oudfrans van de dertiende eeuw, dat contemporain is met het vroegste
Middelnederlands, komt eveneens t-deletie bij werkwoorden voor. Sommigen
hebben verondersteld dat de t-deletie die in Vlaanderen voorkwam (zie hoofdstuk 1, sectie 1.2) onder invloed gestaan heeft van de Oudfranse. Men gaat er
daarbij van uit dat de prioriteit aan de Franse kant ligt waar het om taalbeïnvloeding
gaat omdat het gebruik van de volkstaal in plaats van Latijn zich eerder in Franse
oorkonden doorzet23 en het Nederlands pas later zijn intrede doet in de
oorkondenproductie.
Kaart 11: Voor structurele effecten gecorrigeerde t-behoud schattingen naar regio

De situatie met betrekking tot t-deletie aan de Franse kant van de taalgrens is
anders dan gemeenlijk verondersteld wordt. In het Oudfrans van de dertiende
eeuw komt t-deletie weliswaar vrij algemeen voor, maar juist in aanmerkelijk
mindere mate in de gebieden die op Vlaanderen, Belgisch Brabant, Limburg en
Luxemburg aansluiten, zie kaart 11.24 Het is een echte bufferstrook met percenta23

24

Goeman (1995b) geeft indicaties voor een omgekeerde richting in het geval van spellingen met
<g> en <gh>.
Zie de kaarten 126 abbet “abbé”, 131 blet “blé”, 154 foit “foi”, 201 volontet “volonté”, 209
a(i)(s)t “il a”, 231 fut “il fut”, 233 achatat “il acheta”, 245 conventirait “conventira”, 261 donet
“donné”, 263 vendut “vendu” en 265 aemplit “empli” in Dees (1980). Item 231 fut is afwij-

VARIABELE OF CONSTANTE T-DELETIE

419

ges van behouden slot-t. die oplopen tot 94%. De kaart vertoont niet de percentages, maar de voor taalinterne structurele effecten gecorrigeerde schattingen van
het t-behoud naar regio teneinde het zuivere geografische effect te kunnen traceren. Uitsluitend de positieve gewichten werden gekarteerd en op een schaal van
0-100 afgebeeld; de laagste negatieve waarde, waar t-deletie dus het meest voorkomt, is op 0 gesteld.
Rechtstreekse beïnvloeding vanuit het Oudfrans op de Vlaamse t-deletie is dus
niet aannemelijk, omdat t-deletie met name in de archaïsche contemporaine
Frans-Vlaamse dialecten juist frequenter is dan in de geografisch aansluitende
Oudfranse. De data voor kaart 11 bestaan uitsluitend uit deletie van -t na beklemtoonde vocaal maar dat betekent niet dat t-deletie na consonant niet voorkomt. Voorbeelden van t-deletie in Vlaamstalige plaatsnamen in Franstalige oorkonden zijn te vinden bij Mantou (1972; 219, 310).
We kunnen aantonen dat t-deletie in het Oudfrans sterk morfologisch bepaald
is, met een enkele kleine complicatie van dit beeld omdat een paar specifieke
lexicale typen zich wat bijzonder gedragen.
De schattingen staan in appendix 3. De afzonderlijke schattingen voor tdeletie voor woorden op -ait, abbet, etc. worden naar morfologische categorieën
gegroepeerd weergegeven in figuur 6.
Figuur 6: Schattingen van t-behoud per morfologische categorie in Oudfranse
dialecten (13e eeuw)
1.5

Geschat gewicht +t

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5
1monomorf

3sing

4part

T-behoud per Morf categorie OFr
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Die schattingen gelden uitsluitend het uitgefilterde taalstructurele aspect van
t-deletie, want via de gelijktijdige schattingen voor de geografische component is
het geografische aspect al afzonderlijk verdisconteerd.
Over het gehele Franse taalgebied genomen25 blijft -t het meest behouden bij
participia en in de items fut en blet,26 minder in monomorfematische woorden en
het minst bij 3sing flexiemorfemen. De meeste t-deletie vindt men dus bij 3sing
flexiemorfemen,27 iets minder uitgesproken bij monomorfematische woorden en
de minste deletie doet zich bij participia voor.
Tevens blijkt uit de gevonden deletie-verhoudingen naar morfologische categorie dat ook in de Oudfranse dialecten een niveau-model voor t-deletie niet
toepasselijk is omdat men dan bij de monomorfematische woorden de meeste
deletie zou aantreffen.
Deze verdeling over de morfologische categorieën in het Oudfrans vertoont
geen gelijkenis met de structurele verdeling nominaal-verbaal, die we in de voorvorige sectie aantroffen in de Hollandse dialecten en in die van het Rivierengebied. Wel is er een opvallend grote mate van t-deletie in 3sing maar zoals er
geen geografische continuïteit bestaat met het huidige West-Vlaams, zo bestaat er
ook geen geografisch continuüm met het middeleeuwse West-Vlaams omdat het
proces zich daar juist alleen frequent in enclitische verbindingen voordoet.
Lexicale t-deletie en Lexicale Fonologie: de exponentiële hypothese28
In deze sectie wordt aangetoond dat een niveau-model uit de Lexicale Fonologie
niet in overeenstemming is met t-deletiedata uit drie verschillende Nederlandse
dialectgebieden.
De deletie van -t,d aan het woordeinde in het Amerikaanse Engels vertoont
frequenties die verschillen naar grammaticale categorie: monomorfematische woorden als west, pact verliezen (op een schaal van 0-1) voor 0.381 -t,d, halfzwakke
verba als kep+t / tol+d verliezen in 0.339 van de gevallen -t,d, regelmatige verle11.4.

25

26

27

28

kend. Het aantal woordvormen daarvan is zeer groot (2404) daardoor kunnen op de kaart de
waarden in het Noorden onderschat zijn. De tellingen betreffen de absolute aantallen uit de
tabellen bij Dees’ kaarten. Omdat er veel nul-opgaven zijn voor t-behoud zijn alle aantallen per
regionale eenheid met 1 opgehoogd. Dit verstoort de verhoudingen niet; het was nodig omdat
teveel nullen in de schattingsprocedure tot instabiele schattingen leidt. Dat is nu alleen nog
maar voor de regio Berry het geval. Ik dank Thera de Jong voor de vervaardiging van de kaart.
Buiten het Noorden en Noordoosten is t-deletie vrijwel overal algemeen in het Oudfrans. Dat
betekent dat de verschillen in schattingen die we gevonden hebben de structuurverschillen in
het Noorden en Noordoosten zullen weergeven omdat de rest van het gebied constant blijft
(blijkbaar met uitzondering van fut en blet.
Item 231 fut is afwijkend. Ook blet gedraagt zich afwijkend (in de bovenstaande figuur beide
kleiner weergegeven). Fut vertoont het omgekeerde beeld: deletie in het Noordoosten maar
behoud in het Zuidwesten.
Morin (1985) wijst voor een bepaalde groep Franse dialecten herinvoering af van een dentaalsuffix, waarvan eveneens gepostuleerd werd dat het aanvankelijk algemeen gedeleerd was.
Bewerkte en aangevulde versie van Goeman (1995).

VARIABELE OF CONSTANTE T-DELETIE

421

den tijden als walk#ed en participia als walk#ed vertonen een deletiefrequentie
van 0.16 (data voor Philadelphia, Guy 1991, 1991a). Gelijksoortige verhoudingen werden door Santa Ana (1992) gevonden in het Chicano-Engels: monomorfematisch 0.579, voor onregelmatige zwakke werkwoorden 0.407 en voor
regelmatige zwakke werkwoorden 0.257.
De data van het Amerikaanse Engels werden voor het eerst in structuralistische
termen verklaard door Twaddell (1935) welke verklaring door Labov et al. (1969)
en Kiparsky (1972)29 werd overgenomen. Die verklaring heeft een functionalistisch
karakter en luidt, kort geformuleerd: -t/-d aan het woordeinde blijft behouden, of
is frequenter aanwezig, in (zwakke) verleden tijdsvormen als heaped en stepped om
een bestaand functionalistisch verschil in het morfologisch systeem tussen presens
en preteritum te bewaren omdat deze regelmatige werkwoorden anders geen
tijdsverschillen zouden tonen, maar wanneer werkwoorden onregelmatig zijn,
hebben ze vocaalverschil in de stam en dan kan -t/-d verdwijnen (zie tabel 4):
Tabel 4: T-deletie in Amerikaans Engels

regelmatig zwak
onreg. zwak

pres

pret

heap
step
keep

heaped
stepped
kept

deletie in pret.
*heap ø
*step ø
kep ø

(zonder vocaalwisseling)
(zonder vocaalwisseling)
(mét vocaalwisseling)

Aanvankelijk had Kiparsky (1972) de frequentieverschillen in termen van verschillende morfologische grenzen verklaard. De +-grens voor onregelmatige werkwoorden, de #-grens voor regelmatige. Zo krijgt het onregelmatige */ke:p+t/,
kept, zijn korte vocaal [E] en kan -t verdwijnen, maar in het regelmatige /hi:p#t/,
heaped, blijven de vocaal [i:] en -t behouden.
Binnen het kader van de Lexicale Fonologie zijn verschillende morfeemgrenzen
niet meer nodig.30 Guy (1991, 1991a) heeft de verschillen in -t/d deletiefrequentie
verklaard met niveau-ordening binnen het lexicon en met constante variabiliteit
over de niveaus: deletie werkt eerst op niveau 1 van de monomorfematische
lexemen, daar blijft een restant woorden met -t,d achter, vervolgens werkt deletie
op het niveau 2 van de +-suffixatie met dezelfde intensiteit als op niveau 1, maar
29

30

Kiparsky blijft geïntrigeerd door t-deletie, hij probeert telkens het variabele karakter op andere
principes terug te voeren: Kiparsky (1972) leidt Labov’s bevindingen af uit functionalistische
principes, onder afwijzing van een analyse in termen van verschillende morfeemgrenzen. Kiparsky
(1988) plaatst deze principes in het proces van taalverandering en Kiparsky (1994) leidt in het
kader van de Optimality Theory de regelmatigheid in variabiliteit, die Guy (1991, 1991a)
constateerde, af uit verschillende rangordes van algemene condities; zie hierna. Guy (1994)
beweegt zich, zij het kritisch, ook in dit laatste kader.
Zie Mohanan (1986); de ordening in niveaus houdt in dat er geen morfologische +- en #grenzen zijn, enkel bracketing, die aan het eind van het niveau wordt gewist en dan niet meer
toegankelijk is voor het volgende niveau. +- en #-affixatie zijn in de tekst uitsluitend
mnemotechnische labels.
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ook op de resterende woorden van niveau 1 die hun -t,d nog hebben behouden,
beide groepen houden weer een restant over en tenslotte werkt deletie nog eens
op niveau 3 van de #-suffixatie, maar tevens op de restanten van niveau 1 en 2.
Gegeven de constante deletiewaarde voorspelt het niveau-model van de Lexicale
Fonologie derhalve frequentieverhoudingen bij t/d-deletie die exponentieel van
niveau 1 tot niveau 3 afnemen in de verhouding x3:x2:x. Andersom voorspelt het
model bij t-behoud het omgekeerde, namelijk toename van restanten gebleven t’s
in de verhouding x : x2 : x3.
Zie voor een hypothetische constante deletie-variabiliteit van x = 1/2 (0.50)
tabel 5.
Tabel 5: Hypothetisch voorbeeld
restant met t
monomorfematisch
+-affixatie
#-affixatie

1e ronde

2e ronde

3e ronde

1/2

1/4
1/2

1/8
1/4
1/2

restant voor niveau 3: (1-x) = 0.50
restant voor niveau 2: (1-x)2 = 0.25
restant voor niveau 1: (1-x)3 = 0.125

Tot del

Tot t-behoud

0.875
0.75
0.50

0.125
0.25
0.50

t,d-deletie voor niveau 3: 0.50
t,d-deletie voor niveau 2: 0.75
t,d-deletie voor niveau 1: 0.875

dit betekent voor deletie: 1-(1-x) voor niveau 3; 1-(1-x)2 voor niveau 2; 1-(1-x)3 voor niveau 1.

Voor de Nederlandse dialecten in zuidoostelijk Limburg gaat Hinskens (1992:
245, 365), onafhankelijk van Guy, uit van iets wat op een niveaumodel lijkt. Hij
onderscheidt 1) lexicale -t: gem. 72.25 deletie, 2) morfematische -t: gem. 20.76
deletie, 3) pronominale -t (syntactisch toegevoegd): gem. 22.20 deletie. De mate
van t-deletie neemt in deze dialecten toe naarmate t-deletie “dieper” werkt.31
Omdat Hinskens resultaten geen gewichten zijn, maar gemiddelden van deletie,
is er niet zonder meer een vergelijking mogelijk met de Amerikaanse data.32
Bovendien zijn de gegevens niet uitgesplitst in regelmatige en onregelmatige
werkwoordsvormen.33 Als we de categorie 3sing indelen bij de onregelmatige
woordvormen - hoewel gecontamineerd door het effect van de regelmatige woordvormen - en als we 2plur en part als een indicatie voor de “zuivere” regelmatige
werkwoordsvorm nemen, dan ziet de analogie naar het Amerikaanse beeld er als
volgt uit, tabel 6:34
31
32
33

34

Later (1993: 480) gaat hij ervan uit dat t-deletie ook een postlexicale regel is.
Bij Hinskens data zou een multiplicatieve relatie passen.
De stamvocaal van 3sing vertoont in deze dialecten ook verschillen, door umlaut, verkorting en
verlenging.
Ik ga uit van Hinskens’ gegevens betreffende de woorden in isolatie, omdat de conversatiegegevens bovendien de postlexicale effecten van de zinsfonologie vertonen. De gegevens uit
tabel 1 voor het Rivierengebied betreffen Zuid-Holland, zuidelijk Utrecht en de Betuwe. De
data betreffende het Rivierengebied zijn percentages en komen uit hoofdstuk 6, tabel 3.
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Tabel 6: Mate van t-deletie in het Zuidoostlimburgs (naar Hinskens)
niveau 1 monomorfematisch:
niveau 2 onregelmatige flexie:
niveau 3 regelmatige flexie:

72.25
29.40
15.28
14.44

(3sing)
(2plur)
(part pret)

Vanwege de zoëven opgemerkte contaminatie kunnen de werkelijke gemiddelden in niveau 2 hoger liggen. De gegevens uit de Limburgse dialecten passen qua
rangorde wel, maar niet qua verhoudingen bij het model voor de Amerikaanse tdeletie. Er lijkt hier geen sprake te zijn van een exponentiële verhouding x3 : x2 : x,
maar helemaal komen we er niet uit omdat het a) geen geschatte gewichten
betreft en b) de presens ind. 3sing niet uitgesplitst is naar regelmatige en onregelmatige vormen.
Het is dus wenselijk analoog geordende gegevens aan te dragen om te zien of
het niveau-model klopt. Voor de data uit het GTProject bekijken we afzonderlijk
drie dialectgebieden: 1) het Rivierengebied, 2) de daaraan westelijk aansluitende
West-Betuwe met Zuid-Holland alsmede 3) de Achterhoek Overijssel en Drente.35
1. Het Rivierengebied (Betuwe) vertoont met betrekking tot t-deletie geen significante verschillen tussen werkwoordsvormen die gedeeltelijk onregelmatige zijn
doordat ze een afwijkende stamvocaal hebben en vormen die volkomen regelmatig zijn (Goeman en Van Reenen 1985). We kunnen dus verwachten dat ze
overeen zullen komen met de regelmatige vormen. Onregelmatige zwakke verleden tijdsvormen als bracht, zocht e.d. gedragen zich wel apart (zie tabel 7).
De schattingen in de bovenste helft in Tabel 7 zijn gemaakt door xn=1-(1-p)n te
nemen. De predictiewaarden in het onderste gedeelte van de tabel zijn de vermenigvuldiging van de gevonden schattingswaarden met N totaal.
In tegenstelling tot de voorspelling van het niveau-model (vgl. tabel 6) vertonen de monomorfematische woorden zelfs nog een lager percentage deletie dan
de regelmatige voltooid deelwoorden (part. pret.) en binnen de werkwoorden is
de verhouding onreg. pret.: regelmatig pres. als x2:x op basis van p=0.584, maar
ongeveer als x3:x op basis van p=0.504, terwijl de verhouding onreg.pret.: part.pret
eveneens x2:x zou moeten zijn, maar het is dus in werkelijkheid ongeveer x3:x. De
verhoudingen zijn dus niet conform het model van Guy en de rangorde
monomorfematisch >> regelmatige affixatie is precies omgekeerd.
Bij de vergelijking van de voorspelde aantallen t-deletie met de werkelijk aangetroffen aantallen blijkt er bij toetsing een significant verschil te bestaan. Voor35

De aggregatie van de individuele gegevens in deze twee eerstgenoemde dialectgroepen is verantwoord omdat we in hoofdstuk 4 en 5 een geografische tweedeling West en Oost hebben
geconstateerd. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 5. figuur 3.2. Voor wat betreft de laatstgenoemde
groep bleek in de hoofdstuk 10 en eerder in dit hoofdstuk dat die noordoostelijke dialecten ook
een groep vormen.
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spelling van het model en de empirische werkelijkheid in de Betuwe lopen dus te
zeer uiteen.
Tabel 7: Rivierengebied (Betuwe: data hoofdstuk 6)36
t-deletie
monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

%deletie[0-1]

Voldoet aan model?
≠ x3=0.878
≠ x2=0.754
≠ x2=0.504
≠ x2=0.504

0.463
0.855
0.584
0.504
N

monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

totaal

N

predictie t-del

458
83
639
210

nee
nee
nee

N

werkelijk t-del

402.124
62.582
322.056
105.840

212
71
373
106

X2 = 99.082, df=3, p=0.001

Goodness of Fit

2. Voor Zuid-Holland en het westelijke Rivierengebied ziet het beeld er als volgt
uit: tabel 8.
Tabel 8: Zuid-Holland en westelijk Rivierengebied
t-deletie
monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

%deletie[0-1]

Goodness of Fit

36

≠ x3=0.027
≠ x2=0.018
≠ x2=0.009
≠ x2=0.009

0.005
0.161
0.051
0.009
N

monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

Voldoet aan model?

totaal
1730
286
2244
806

N

predictie t-del
46.71
5.148
20.196
7.254

nee
nee
nee

N

werkelijk t-del
9
46
116
8

X2 = 809.169, df=3, p=0.001

Bij de toetsing van de voorspelde aantallen t-deletie in deze en de volgende tabellen is er van een
eenigszins andere telling uitgegaan dan in tabel 3 van Hoofdstuk 6. Als een informant voor een
item zowel t-deletie als t-behoud opgaf, dan wordt dat item nu niet met 0.5, maar met 1
gewaardeerd, ook de, weinige gevallen die unreleased waren werden nu als gedeleerd beschouwd.
Deze wijze van scoren houdt tevens in dat zowel de aantallen t-deletie als de totalen (N totaal)
omhooggaan, vandaar dat die in tabel 1 en 2 licht afwijken van tabel 3, hoofdstuk 2. Dat is ook
de reden dat de werkelijke aantallen t-deletie (N werkelijk t-del) nu op hele getallen uitkomt.
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T-deletie komt in het Westen van het land aanmerkelijk minder voor dan in de
Betuwe. In tegenstelling tot de voorspelling gedragen de regelmatige voltooid
deelwoorden (part.pret.) op -d (=[t]) zich qua deletiefrequentie veeleer als de
nomina, terwijl er volgens het model een verhouding x3:x zou moeten zijn. De
totaal regelmatige flexie van 3sing pres. zou ongeveer dezelfde waarde moeten
hebben als de regelmatige voltooid deelwoorden, maar zit meer in de richting van
de onregelmatige flexie bij de onregelmatige preterita. Er is ook geen sprake van
een verhouding als x2:x tussen deze twee.
Er is dus a) in het geheel geen sprake van een exponentiële verhouding, en zelfs
niet van b) de gepostuleerde rangorde: de monomorfematische woordvormen
hebben niet de meeste t-deletie, maar juist de minste.
Ook hier levert een toetsing van de voorspelde aantallen t-deletie aan de werkelijk aangetroffen aantallen een negatief resultaat: de verschillen tussen model en
werkelijkheid in Zuid-Holland en het westelijke Rivierengebied zijn te groot.
3. Achterhoek, Overijssel en Drenthe
In de dialecten van dit gebied is er een duidelijk verschil tussen onregelmatige en
regelmatige werkwoorden bij t-deletie in 3sing. pres. Deze worden dus in tabel 9
apart gehouden. Bij een aantal sterke werkwoordsklassen is de stamvocaal in
3sing pres. (overigens ook in 2sing. pres indien suffix -st) systematische afwijkend. Deze werkwoordsvormen moeten tot de onregelmatige gerekend worden.
Hun 3sing vertoont dan geen -t, bij de overige sterke werkwoorden is -t wel
aanwezig. De details zijn aan de orde geweest in hoofdstuk 10.
Tabel 9: Noordoostelijke dialecten (Kloekekaart vak FGM)
t-deletie
monomorfematisch nomen
sterke werkwoorden 3sing.pres.
+-affixatie onreg. pret.
#-regelm. affixatie pres. 3sing

%deletie[0-1]

Goodness of Fit

≠ x3=0.269
≠ x3=0.269
≠ x2=0.188
≠ x2=0.099

0.300
0.280
0.305
0.099
N

monomorfematisch nomen
sterke werkw’n .pres. 3sing
+-affixatie onreg. pret
#-regelm. affixatie pres. 3sing.

Voldoet aan model?

totaal
1114
8884
128
5392

N

predictie t-del
299.666
2389.796
24.064
533.808

nee
ja
nee

N

werkelijk t-del
334
2487
39
534

X2 = 17.158, df=3, p=0.0007

Er is enige evidentie voor de assumptie dat de sterke werkwoorden zich gedragen
als monomorfematische woordvormen (0.300~0.280) maar de verhoudingen zijn
toch anders dan het exponentiële model van Guy voorspelt. De sterkste schending
vindt plaats door de deletie-frequentie van het onreg. pret, die is ongeveer als bij
de monomorfematische woorden. Ook hier is het verschil tussen werkelijke aan-
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tallen t-deletie en de aantallen die het niveau-model voorspelt significant te groot.
Als we evenwel een verdere onderverdeling naar sterke werkwoordsklasse verdisconteren dan ziet het beeld van Tabel 10 er chaotisch uit.
Tabel 10: T-deletie in werkwoordsklassen: noordoostelijke dialecten
t-deletie

%deletie[0-1]

monomorfematisch nomen
sterke werkwoorden 3sing.pres
kl. 1
kl. 2
kl. 3
kl. 4
kl. 5
kl. 6
kl. 7
+-affixatie onreg. werkw.
#-regelm. affixatie pres. 3sing

0.300
0.529
0.427
0.083
0.348
0.304
0.247
0.218
0.305
0.099

Er zijn op basis van de deletiefrequenties een aantal groepen te onderscheiden: a)
klasse 1 en 2; b) monomorfematische woorden, klasse 4 en de onregelmatige
vormen: deze zijn in dit gebied in feite onregelmatiger dan in de Betuwe omdat er
naast een afwijkende, verkorte vocaal ook een afwijkende slotconsonant in de
woordstam zit: bijv.: [ko:pm] inf. kopen ~ [kOx] hij koopt 3sing pres; c) klasse 6 en
7; d) zwakke werkwoorden en klasse 3.
Klasse 1 en 2 zijn in Tabel 11 afzonderlijk gehouden als “super onregelmatig”.
Voor zo’n afzonderlijke status is ook wel theoretische evidentie te geven. Paulissen
en Zonneveld (1988) postuleren voor ablautende verba een apart lexiconniveau:
niveau 0.
Tabel 11: Werkwoorden heringedeeld: noordoostelijke dialecten
%deletie[0-1]
kl. 1 en 2:
monomorfematische woorden
kl. 4 en 5 + onregelm.
kl. 6 en 7
regelm. werkwoorden + kl. 3

N

kl. 1 en 2:
monomorfematische woorden
kl. 4 en 5 + onregelm.
kl. 6 en 7
regelm. werkwoorden + kl. 3
Goodness of Fit

x6=0.451
x3=0.259
x3=0.259
x2=0.181
x2=0.095

0.475
0.300
0.320
0.228
0.095
totaal
2465
1114
1647
2930
7335

N

(x4=0.329)
(x4=0.329)

predictie t-del

1111.715
288.526 (x4: 366.506)
426.573 (x4: 541.863)
530.330
696.825

N

werkel. t-del
1171
334 **
527 **
667
695

** bij model met x3 X2 = 69.198, df=4, p=0.001
** bij model met x4 X2 = 41.678, df=4, p=0.001
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De verhoudingen kloppen ook nu niet met het model, en om alle percentages te
modelleren komt men uit op een proliferatie van niveaus: er zijn er minstens 4
nodig, mogelijk 6. Uitsplitsing van de onderscheiden werkwoordklassen leidt dus
tot schending van Guy’s model zowel wat de frequentieverhoudingen als wat de
rangorde betreft. Slechts als men klasse 1 en 2 buiten de rangorde plaatst is er een,
zij het slechte benadering van het niveau-model. Ook hier is de discrepantie
tussen de door het model voorspelde aantallen t-deletie en de werkelijke aantallen
te groot.
De conclusie is, dat het model van niveauordening uit de Lexicale Fonologie
op drie manieren in het geheel niet toepasbaar is op twee besproken dialecten:
namelijk Betuws, West-Betuws/Zuid-Hollands. Niet met de frequentieverhoudingen (a), niet met de zwakkere eis van de rangorde tussen frequenties (b), en ook
niet wat de voorspelde aantallen van t-deletie betreft (c). Voor de derde groep
dialecten, de noordoostelijke is het slechts zeer verwrongen toepasbaar. Dat betekent dat t-deletie dus niet constant is over niveaus, gesteld dat deze bestaan en
niet constant is over morfologische categorieën.
11.5. T-deletie en Optimality Theory

In Optimality Theory (OT) worden regels (met hun condities) vervangen door
condities en de rangordes daartussen.37 Er worden 1) als output allerlei kandidaattaalvormen gegenereerd en deze overgegenereerde output moet ingeperkt worden
door 2) een evaluatieprocedure die de beste (optimale) kandidaatvorm kiest op
basis van 3) een universele verzameling constraints met een taalspecifieke ordening
van die constraints. De enige restrictie op de inputvormen van genereringscomponent is dat de bouwstenen gevormd worden door linguïstische objecten/
kenmerken. De genereringscomponent bevat dus geen niet-linguïstische objecten. De universele condities, en dan vooral de lager geordende condities zijn in
principe schendbaar: het gaat niet om de juiste, maar om de beste, de optimale
kandidaatvorm.
In principe bevat OT dus ook een aanzet tot modellering van taalvariatie. In
hoofdstuk 1 is uiteengezet dat deze theorie een strenge variant kent met uitsluitend tussentalige (zo men wil tussendialectale variatie) veroorzaakt door alternatieve rangordening(en) van de constraints onderling, maar ook een minder strenge
variant met toegestane interntalige (resp. interndialectale) variatie met een beperkte modellering van frequenties van voorkomen van varianten (Antilla 1997).
In het voorafgaande hoofdstuk 10 hebben we Guy’s model voor t-deletie aan
de orde gesteld dat geplaatst is binnen een theoretisch model met een regelvolgorde die bepaald is doordat het lexicon specifieke niveaus kent, met de mogelijkheid van herhaalde regeltoepassing.
Kiparsky’s (1994) heranalyse van Guy’s t-deletie data, binnen het kader van de
Optimality Theory beoogt tevens - door verandering van de ordeningen van
37

Een inleidend artikel over OT is Zonneveld (1996).
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constraints - de frequentieververhoudingen in Guy’s data als rangorde te repliceren.
Die rangorde wordt veroorzaakt door drie syllable-welformedness constraints
(“verbod van tautosyllabische clusters”; “verbod van coda’s”): namelijk voor wortel, stam en woord. Deze universele constraints kunnen geordend zijn met de
universele constraint Parse.38 Een morfologisch woord kan uit een of meer stammen bestaan, een stam kan uit een andere stam bestaan plus een affix, een stam
kan uit een wortel bestaan (McCarthy en Prince 1993).
Als parse voor syllable-wellformedness geordend is, dan is er geen t-deletie omdat
de slot-t geparseerd wordt en een aanvaardbare output oplevert.
Als parse ná syllable-wellformednes geordend is, dan zijn outputvormenvormen
met slot-t onwelgevormd, en blijven alleen de vormen zonder -t over. Alle mogelijke kandidaatvormen worden immers gegenereerd.
Hierbij doen zich drie mogelijkheden voor waarbij de welgevormheidscondities
elkaar includeren zoals zoëven uiteengezet, zodat syllabificatie kan werken op het
niveau van wortels, stammen en woorden:
a) als Syll-WFwortel voor parse geordend is, dan halen monomorfematische woorden
met slot-t het niet: [cos] t “cost”, maar [cos] is wel toegestaan
b) als Syll-WFstam voor parse geordend is, dan halen monomorfematische en
bimorfematische (onregelmatige) woorden met slot-t het niet: [cos] t “cost” en
[los]t “lost”, maar [cos] en [los] zijn toegestaan
c) als Syll-WFwoord voor parse geordend is, dan halen monomorfematische,
bimorfematische (onregelmatige), maar ook bimorfematische regelmatige woorden met slot-t het niet: [cos] t “cost”, [los] t “lost”, [tos] t “tossed”, maar [cos],
[los] en [tos]zijn wel toegestaan. Dit levert dezelfde rangorde op als in Guy’s
model.
In het Optimaliteitskader behandelt Kiparsky ook de vraag van zinsfonologie en
t-deletie. De dialectdata betreffende de zinsfonologie uit sectie 11.2 en 11.3. zijn
wel compatibel met Kiparsky’s uitgangspunten in dit kader. Hij gebruikt daarvoor de oplijning van de syllabestructuur met de structuur van grotere domeinen.
Het principe Align-Left Word verbiedt “realignment” van de onset (linkerkant)
van een volgend woord met de voorafgaande syllabe, er treedt dus bij voorkeur
geen resyllabificatie van -t op voor Vocaal van een volgend woord; het principe
Align-Right Phrase lijnt de syllabestructuur op met de structuur van de fonologische
frase en die verbiedt dan deletie van Phrase-final consonanten: bij voorkeur zal er
dus geen t-loze variant in pausa voorkomen.39
Niet uit sluiten valt, dat Optimality Theory een analyse toelaat met andere
middelen dan die Kiparsky gebruikt, waarmee de Nederlandse t-deletiedata eventueel wel zouden sporen Zolang die analyse niet geleverd is gelden derhalve voor
38

39

In recentere versies van Optimality Theorie (bijv. Mac Carthy 1996) speelt Parse geen rol. Die
rol is daar overgenomen door de ordening van maximale correspondentie tussen input en
output en tussen die output-vormen onderling, die een paradigma vormen.
Zie Booij (1995) voor t-deletie in het standaardnederlands.
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dat kader dezelfde drie bezwaren als tegen een analyse met lexicale niveaus: de
fequentieverhoudingen, de rangorde van de frequenties en de voorspelde aantallen van t-deletie kloppen niet met wat uit de rangorde van parse ten opzichte van
de syllabe-welgevormdheidsconstraint voor het domein van wortel, stam en woord
door Kiparsky voorspeld wordt.
De fundamentele tegenstelling van enerzijds nominaal en nominaal (-deverbaal)
versus verbaal anderzijds kan niet op deze manier verantwoord worden.
11.6. Conclusies

De laatste conclusie is van methodische aard, de tien overige zijn van inhoudelijke aard.
1) We hebben gezien dat t-deletie niet gezien kan worden als een proces dat in
bepaalde dialecten een algemeen hoger frequentieniveau heeft waarbij de
frequenties binnen de taalinterne contexten constant blijven. Weliswaar hebben de westelijke Hollandse dialecten een lager niveau van t-deletie dan de
dialecten in de Betuwe, maar als men eenmaal dat algemene verschil in
frequentieniveau verantwoord heeft dan blijven er toch duidelijke verschillen
in de schattingen voor de taalinterne contexten bestaan.
2) In het Westen speelt de bouw van de stam van het woord geen rol bij tdeletie. In de Betuwe is dat wel het geval, net als het geval is in de noordoostelijke dialecten (vgl. hoofdstuk 10).
In het Westen bleken de effecten voor stamconsonanten niet significant van
0.0 te verschillen en voor dat dialect geldt Kiparsky’s postulaat dus op triviale
wijze: men kan de schattingen voor de stamconsonanten op de constante 0
vastleggen. In de Betuwe en in de Noordoostelijke dialecten kan dat niet. Tdeletie als postlexicaal proces speelt in Zuid-Holland wel, maar in het Rivierengebied geen rol (vergelijk ook hoofdstuk 6).
3) Ook zinsfonologische processen vertonen geografische verschillen. Zinsfonologische t-deletie is in de Betuwe niet significant, in Holland prominent. De
combinatie van hoog algemeen niveau van t-deletie met het effect van de
morfologische categorie gevoegd bij het effect van het stamconsonantisme is
in de Betuwe zo hoog dat de zinsfonologie er niet meer noemenswaard aan
kan bijdragen. Verschillen op dit vlak bestaan er ook in de dialecten van
België.
4) Een exponentieel model in het kader van de Lexicale Fonologie of in de
Optimality Theory stuit voor de niet-Limburgse Nederlandse t-deletie data
op onoverkomelijke bezwaren. Er is geen sprake van een proces met een
constante deletie-frequentie, niet naar morfologische categorie en ook niet
naar niveau.
5) Met betrekking tot t-deletie bij woordvormen is er een duidelijke tweedeling
in het lexicon te constateren. Enerzijds zijn er de verbale woordvormen van
onreg.pret en (2)3sing pres die de meeste t-deletie vertonen, anderzijds is er
minder t-deletie bij de nominale woordvormen van monomorfematische
woorden en de deverbale regelmatige pret. participia die eveneens een nomi-
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naal karakter hebben. Deze polarisatie doet zich in de Hollandse dialecten
sterker gevoelen dan in de Betuwe: t-deletie komt in de Hollandse dialecten
naar verhouding meer voor in de verbale vormen en naar verhouding minder
in de nominale vormen.
6) Als men de monomorfematische woordvormen buiten beschouwing laat dan
is er in de Hollandse en Betuwse dialecten mogelijkerwijs sprake van een
lineair verband tussen afnemende onregelmatigheid en afnemende t-deletie
blijkens de schattingen (figuur 3, sectie 11.3.1). Dat geldt - op grond van de
bevindingen met betrekking tot woordfrequentie en t-deletie bij resp. regelmatige en onregelmatige werkwoorden in hoofdstuk 10 - waarschijnlijk niet
voor de noordoostelijke dialecten. Vanwege deze onzekerheid, maar ook omdat in de Betuwe binnen de morfologische categorieën het effect van 23sing
pres niet significant blijkt, is er nader onderzoek naar dit verband noodzakelijk.
7) Voor de noordoostelijke dialecten blijft gelden dat het onderscheid regelmatig en onregelmatig een rol speelt in de structuur van het werkwoordsparadigma. Maar die rol is tamelijk ingewikkeld zoals ook al bleek in hoofdstuk 10: het zijn eerder de woordstructuureigenschappen die in die dialecten
verschillen bij regelmatige en onregelmatige werkwoorden. Bij bepaalde klassen van werkwoorden is er waarschijnlijk geen sprake van t-deletie in het
paradigma, noch van t-invoeging. Afhankelijk van het theoretisch kader waar
men van uitgaat is er dan ofwel sprake van aanhechting van een nul-morfeem
door een morfologische regel met een beperkt bereik ofwel opname van de
suffixloze vorm in het lexicon.40 In dat geval is minimaal een deel van het
morfologisch paradigma gelexicaliseerd.
8) Er is geen direct eenduidige correlatie van (on)regelmatigheid en t-deletie.
Een aantal sterk onregelmatige woordvormen hebben een nul-morfeem, of ze
hebben variabel een nul-morfeem. Dat is niet alleen het geval bij onregelmatige werkwoorden. Ook regelmatige werkwoorden kunnen tegen de verwachting in zelfs meer t-deletie vertonen dan monomorfematische woorden zie
tabel 8: Betuwe en tabel 9: Holland en westelijk Rivierengebied. Het lage tdeletie effect in de noordoostelijke dialecten bij de zwakke werkwoorden kan
historisch verklaard worden uit het relatief lang bewaard blijven van het -etsuffix, dat vormen aan t-deletie onttrekt (vgl. hoofdstuk 10).
9) De middeleeuwse West-Vlaamse t-deletie in 3sing pres wijkt af van wat we in
de contemporaine dialecten van Nederland vinden. Beïnvloeding vanuit het
Oudfrans is op geografische en structurele gronden niet aannemelijk. Het
blijft onduidelijk of de huidige Vlaamse t-deletie in 3sing de rechtstreekse
voortzetting is van de 13e-eeuwse.
10) De resultaten bevestigen bovendien wat al in hoofdstuk 6 weerlegd is betreffende twee hypothesen met een functionalistisch karakter, namelijk a) dat
een conceptueel prominente -t (als suffix en dus apart morfeem) minder
40

De laatste mogelijkheid werd reeds eerder door Goeman (1983, 1987b) voorgestaan.
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gedeleerd zou worden dan conceptueel minder prominente -t (deel van een
suffix of deel van een monomorfematisch woord); want suffixen worden juist
meer gedeleerd. En b) dat gedisambigueerde -t meer deletie zou vertonen dan
wanneer er geen disambiguering is.41
11) Van methodische aard is de conclusie dat men die statistische modellen moet
gebruiken die de meeste informatie geven over de verhouding van de error tot
gehele model (significantieniveau en verklaarde variantie), de error in verband met de specificatie van het model (significantie van de verhouding van
pure error tegen Lack of Fit-error),42 de error van groepseffecten (significantie
van groepseffecten) en de error van de geschatte waarden van afzonderlijke
variabelen (significantie schatting. met betrekking tot de standaard error).
Op een belangrijk onderdeel (de zinsfonologie) bleek de loglineaire analyse
beter te passen bij de aangetroffen kaartbeelden.

41

42

Dezelfde situatie van relatief meer t-deletie bij persoonsvormen van werkwoorden werd opgemerkt door De Vries e.a (1974) voor Leiden, Schouten (1982) voor Utrecht, door Van Hout
(1989) voor Nijmegen en door Scholtmeijer voor de streek ten Zuiden van Utrecht.
Uitsluitend mogelijk indien het aantal resterende vrijheidsgraden toereikend is.
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Appendices

Appendix 1.1: Holland Loglineaire analyse
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.1661015
5136

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

9
5126
5135

143.56824
720.77182
864.34006

287.1364
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

7
5119
5126

4.60955
716.16227
720.77182

9.219094
Prob>ChiSq
0.237306

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

Intercept
-1.9107746
Morfol[23pres-subst] .532659263
Morfol[onrpret-subst] 2.07771021
Morfol[part-subst]
-1.0454565
Morfol[subst]
-1.564912973
Stamcons[f-x]
.061538186
Stamcons[k-x]
-.00767768
Stamcons[p-x]
.450363632
Stamcons[s-x]
-.22109181
Stamcons[x]
-.283132328
Postlex[cons-voc]
1.82376662
Postlex[pausa-voc]
-1.5475455
Postlex[voc]
-.27622112

.23586110
.16348277
.18614105
.28828075

65.63
10.62
124.59
13.15

.17472572
.17784449
.18523281
.18512991

0.12
0.00
5.91
1.43

.28930422
.19124214

39.74
65.48

0.0000
0.0011
0.0000
0.0003
sign.
0.7247
0.9656
0.0150
0.2324
niet sign.
0.0000
0.0000
niet sign.

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM
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Effect Test
SOURCE

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

3
4
2

3
4
2

131.41903
7.61449
88.49286

0.0000
0.1068
0.0000

Morfol
Stamcons
Postlex

Appendix 1.2: Betuwe Loglineaire analyse
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0394861
1410

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

7
1402
1409

38.28405
931.27177
969.55582

76.5681
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

7
1395
1402

6.84723
924.42454
931.27177

13.69447
Prob>ChiSq
0.056890

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

Intercept
.500891460
Morfol[23pres-subst] -.15122306
Morfol[onrpret-subst] 1.22448348
Morfol[part-subst]
-.51846450
Morfol[subst]
-.55479592
Stamcons[f-x]
.197059024
Stamcons[k-x]
-.29826700
Stamcons[p-x]
.218808641
Stamcons[s-x]
-.32138462
Stamcons[x]
.203783955

.10225644
.11556130
.24252174
.13828991

23.99
1.71
25.49
14.06

.13032363
.13315455
.16521550
.12065660

2.29
5.02
1.75
7.09

0.0000
0.1907
0.0000
0.0002
sign.
0.1305
0.0251
0.1854
0.0077
niet sign.

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

3
4

3
4

35.509185
20.694891

0.0000
0.0004

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Effect Test
SOURCE

Morfol
Stamcons
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Appendix 1.3: Betuwe: Loglineaire analyse
Model mét postlexicale variabelen
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.0420466
1410

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

9
1400
1409

40.76656
928.78926
969.55582

81.53311
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

7
1393
1400

7.32535
921.46392
928.78926

14.65069
Prob>ChiSq
0.040747

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

Intercept
1.35105402
Morfol[23pres-subst] -.17211140
Morfol[onrpret-subst] 1.23582115
Morfol[part-subst]
-.51441935
Morfol[subst]
-.5492904
Stamcons[f-x]
.219363886
Stamcons[k-x]
-.27398526
Stamcons[p-x]
.168691004
Stamcons[s-x]
-.31119834
Stamcons[x]
.19712871
Postlex[cons-voc]
.703367905
Postlex[pausa-voc]
-.85981167
Postlex[voc]
.156443765

.45417963
.11601263
.24259273
.13824877

8.85
2.20
25.95
13.85

.13076529
.13362720
.17072706
.12114835

2.81
4.20
0.98
6.60

.76074740
.44630755

0.85
3.71

0.0029
0.1379
0.0000
0.0002
sign.
0.0934
0.0403
0.3231
0.0102
niet sign.
0.3552
0.0540
niet sign.

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

3
4
2

3
4
2

34.724014
18.990083
3.726495

0.0000
0.0008
0.1552

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Effect Test
SOURCE

Morfol
Stamcons
Postlex
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Appendix 2.1: T-deletie in ongesyncopeerde 3sing pres vormen 13e eeuws West-Vlaams
(regio Brugge)
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.8617244
168

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

2
165
167

82.342186
13.212940
95.555126

164.6843
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

6
159
165

4.584380
8.628560
13.212940

9.168760
Prob>ChiSq
0.164307

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
Son_stamcons
clitic_s[men-se]

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

-6.3256949
2.13057538
-2.8282375

1.5174682
.46623292
.79342395

17.38
20.88
12.71

0.0000
0.0000
0.0004

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

1
1

1
1

20.882762
12.706360

0.0000
0.0004

Effect Test
SOURCE

Son_stamcons
clitic_soort

Appendix 2.2: T-deletie in gesyncopeerde 3sing pres vormen 13e eeuws West-Vlaams
(regio Brugge)
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.3889294
127

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

2
124
126

32.550553
51.142139
83.692692

65.10110
Prob>ChiSq
0.000000
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Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

7
117
124

14.866707
36.275432
51.142139

29.73341
Prob>ChiSq
0.000106

Parameter Estimates
TERM

Intercept
Son_stamcons
clitic_s[men-se]

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

-3.5499774
.853366814
-1.1168323

.66576773
.15516907
.28625537

28.43
30.25
15.22

0.0000
0.0000
0.0001

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

1
1

1
1

30.245527
15.221892

0.0000
0.0001

Effect Test
SOURCE

Son_stamcons
clitic_soort
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Appendix 3: Schattingen voor t-behoud in het Oudfrans naar regio en naar structuur
Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

.2954627
13000

Analysis of LogLikelihood
SOURCE

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

Model
Error
C Total

37
12962
12999

2042.3947
4870.1341
6912.5288

4084.789
Prob>ChiSq
0.000000

DF

-LOGLIKELIHOOD

CHISQUARE

266
12696
12962

2049.4200
2820.7141
4870.1341

4098.84
Prob>ChiSq
0.000000

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error
Parameter Estimates
TERM

Intercept
item[-ait,- -volente]
item[abbet-volente]
item[achatat-volente]
item[aemplit-volente]
item[aist at-volente]
item[blet-volente]
item[donet-volente]
item[foit-volente]
item[fut-volente]
item[vendut-volente]
volontet
regio[Aisne-Yonne]
regio[Ardennes-Yonne]
regio[Aube-Yonne]
regio[Berry-Yonne] Unstable
regio[Bourbonnais-Yonne]
regio[Bourgogne-Yonne]
regio[Bretagne-Yonne]
regio[Chte,ChMar-Yonne]
regio[FrancheComté-Yonne]
regio[Hainaut-Yonne]
regio[Haute-Marne-Yonne]
regio[Indre-e-Loire-Yonne]
regio[Maine-e-Loire-Yonne]
regio[Marne-Yonne]
regio[Mayenne-Yonne]
regio[Meuse-Yonne]
regio[Moselle,Mthe-e-Mos-Yonne]
regio[Nord-Yonne]
regio[Normandie-Yonne]

ESTIMATE

STD ERROR

CHISQUARE

PROB>CHISQ

-2.4502999
-1.2852590
-.65734021
-.99509503
.703471779
-.58017941
1.27767930
.553309933
-.66071067
1.28874946
.657383988
-.30201014
-.15654279
1.50358569
-.20585070
.011865953
-2.0233849
-.75479229
.305774451
.227235478
-1.1116689
1.76405422
-.61244955
.251373401
.389014051
-1.9584067
.480791873
.664659613
3.03928375
1.40077530
-.48041942

.06846940
.11792236
.15641424
.14250906
.09499285
.08166465
.16813898
.06039213
.14838158
.06027453
.07003386

1280.6
118.79
17.66
48.76
54.84
50.47
57.74
83.94
19.83
457.16
88.11

.16317692
.14022257
.46751319
.43889237
.97841578
.25896173
.20120592
.12314838
.18189807
.09708162
.14540521
.21735994
.16945268
.49295262
.17919359
.13870677
.10117951
.08004411
.20642357

0.92
114.98
0.19
0.00
4.28
8.50
2.31
3.40
37.35
330.18
17.74
1.34
5.27
15.78
7.20
22.96
902.31
306.25
5.42

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
sign.
0.3374
0.0000
0.6597
0.9784
0.0386
0.0036
0.1286
0.0650
0.0000
0.0000
0.0000
0.2475
0.0217
0.0001
0.0073
0.0000
0.0000
0.0000
0.0199
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regio[Oise-Yonne]
regio[Orléanais-Yonne]
regio[Région Par.-Yonne]
regio[Somme,PdC-Yonne]
regio[Vendée,-Yonne]
regio[Vienne-Yonne]
regio[Vosges-Yonne]
regio[Wallonie-Yonne]
Yonne

-2.5175791
.144433351
-1.9124305
-1.1656487
.438311545
.153324309
.577097338
3.39394400
1.846350449

.34979097
.19593119
.37506064
.19197377
.21712465
.13796497
.14648168
.11424374

51.80
0.54
26.00
36.87
4.08
1.24
15.52
882.56

0.0000
0.4610
0.0000
0.0000
0.0435
0.2664
0.0001
0.0000
sign.

Effect Test
SOURCE

item
regio

NPARM

DF

WALD CHISQUARE

PROB>CHISQ

10
27

10
27

819.3066
2191.1611

0.0000
0.0000
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Summary of findings and conclusions

This final chapter purposes to give a summary of the most important findings in
this book: T-deletion in Dutch Dialects. Quantitative Analyses of Structural, Spatial
and Temporal Variation. This summary also contains an analysis of the methods
employed in the study and enumerates subjects requiring further research.
What is t-deletion? An illustration can be found in (1)-(8), which list words with
word-final [t]. In the dialects this [t] is not always pronounced. This so-called
word-final t-deletion, its occurence and non-occurence, is the subject of this
book.
(1) verbal forms before silence
pres sg
(jij/hij) loopt ‘(you/he) walk(s)
bakt ‘bake(s)’, bidt ‘pray(s)’, blijft ‘stay(s),
remain(s)’, breekt ‘break(s)’, draagt ‘carry/carries’, geeft ‘give(s), gelooft ‘believe(s), grijpt
‘seize(s)’, heeft ‘have/has’, jaagt ‘hunt(s)’, kijkt
‘look(s)’, legt ‘lay(s)’, liegt ‘lie(s), tell(s) untruth’,
ligt ‘lie(s), are/is recumbent’, maakt ‘make(s)’,
naakt ‘near(s)’, ruikt ‘smell(s)’, slaapt ‘sleep(s)’
steekt ‘stick(s), stab(s)’, sterft ‘die(s),’ wacht
‘wait(s)’, weegt ‘weigh(s)’, werkt ‘work(s)’, zegt
‘say(s)’
pres sg
du bakst ‘thou bakest’
pres sg
(jij/hij) leest ‘(you/he) read(s)’
barst ‘burst(s), split(s)’, blaast ‘blow(s)’, vriest
‘freeze(s)’, wast ‘wash(es)’
pres sg
haalt ‘fetch(es)’, komt ‘come(s)’, neemt ‘take(s)’,
woont ‘live(s)’,
vaart ‘sail(s)’, valt ‘fall(s)’, vangt ‘catch(es)’, duwt
‘push(es)’, gaat ‘go(es)’, slaat ‘hit(s)’, ziet ‘see(s)’
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(2) pres pl

(wij/jullie/zij) bakt, loopt ‘(we/you/they) bake,
walk’

(3) pret

bracht ‘brought’, mocht ‘could’, moest ‘had to’,
wist ‘knew’, zocht
‘sought’

(4) nominal forms before silence
past part (adjectival)
gemaakt ‘made’
past part
gehoopt ‘hoped’
past part
gewerkt ‘worked’
(5) noun
noun
noun
noun
noun

knecht ‘servant’
nest ‘nest’, barst ‘crack’, haast ‘hurry’
hoofd ‘head’
herfst ‘autumn’
markt ‘market’, naakt ‘naked’

(6) adj/adv
adj/adv
num

slecht ‘bad’
vast ‘fast, fixed’
acht ‘eight’

(7) superl

grootst ‘biggest’
bleekst ‘palest’, braafst ‘best-behaved’, droefst
‘saddest’, droogst ‘driest’, ergst ‘worst’, slapst
‘weakest’, slechtst ‘worst’, vaakst ‘most often’
bangst ‘most afraid’, groenst ‘greenest’, valst ‘falsest, meanest’

superl

(8) forms before vowels and consonants
clause
hij loopt in de val ‘he walks into the trap’
clause
hij krijgt last van de hitte ‘the heat is troubling
him’
clause
loopt veel ‘walks a lot
clause
komt van ‘comes from’
So t-deletion is loss of [t] in word-final position. T-deletion occurs principally
after non-sonorant consonants:
- in certain types of verbs: loopt ‘walks’ in that case becomes loop, bracht ‘brought’
becomes brach, see (1)-(3);
- in nominal forms: gemaakt ‘made’ in that case becomes gemaak (4) (past part
forms apparently behave in a nominal way), knecht ‘servant’ becomes knech
(5), slecht ‘bad’ becomes slech (6) and grootst ‘biggest’ becomes groots (7).
Word-final t-deletion does infrequently also occur after sonorants: vaart ‘sail(s)’
in that case becomes vaar, duwt ‘push(es) becomes duw and gaat ‘go(es) becomes
ga.
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A number of internal and external factors play a role in t-deletion. The internal
factors are sonority, vowel quantity, ‘historical’ vowel quantity, vowel quality,
underlying voice in the stem-final consonant, perceptual prominence, articulatory complexity, and word frequency. External factors are social, geographical
and temporal in character.
Three large dialects groups were studied for t-deletion: the province of ZuidHolland, the Betuwe or Rivers region, and the dialects of the north-east. The
boundaries are given in map 1. These three dialect groups were found to exhibit
very significant differences in the conditions for t-deletion. This also holds, for
that matter, for the dialects in the provinces of Netherlands and Belgian Limburg
and the Belgian provinces of West and OostVlaanderen and the Flemish speaking part of France, which are dealt with in passing in chapters 10 and 11. In all
these dialects t-deletion is different again from t-deletion in Middle West Flemish, English and Old French.
Map 1: Area’s studied 1-3

1 = South-Holland; 2 = Betuwe/Rivers region; 3 = North-eastern region; 4 = French Flemisch;
5 = West Flanders; 6 = East Flanders; 7 = Belgian Limburg; 8 = Netherlands Limburg.
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One of the findings of this study is that verb forms, as in (1)-(3), show more tdeletion than nominal forms, as in (4)-(7). As indicated, verb participles in -t also
come under the heading of nominal forms. In the other languages we also invariably come across morphological distributions. Whether the [t] occurs before
silence, as in (1)-(7), or before another word in a clause, as in (8), can make a
difference.
Below, we will first of all summarise our theoretical expectations (12.1). Then
our findings follow in 12.2-12.7. The language internal results, in particular the
various conditions for t-deletion in the present-day dialects, are related in 12.2.
Then the historical developments which led to the present situation are considered (12.3). In our presentation we also differentiate between words before silence (12.2) and words in sequence (12.4). After the language internal factors the
external factors are dealt with (12.5), social factors briefly and language geographical factors more extensively. Differences with other languages are the subject of 12.6, and the theoretical linguistic implications are presented in 12.7. The
composition of the corpus, the models and the statistics employed follow in 12.8.
In conclusion, a number of possibilities for future research which this study
would seem to indicate, are enumerated in 12.9.
12.1. Theoretical expectations

On the basis of the literature consulted (Baudouin de Courtenay 1927, Guy
1980, Labov 1982; for more details see chapters 1 and 6), two notions appear to
be of importance: perceptual prominence and articulatory complexity.
Articulatory complexity concerns the production of speech utterances. The
more complex the cluster is in which [t] occurs, the sooner deletion occurs.
Prominence is perceptual in the sense that the comprehensibility of speech
utterances is at issue; certain aspects are supposed to be more important, more
prominent, than others. The more prominent a [t] is, the less t-deletion occurs.
We assume four types of perceptual prominence: phonic, morphological,
disambiguatory and semantic. The more prominent a [t], the less t-deletion.
Articulatory complexity and the four types of perceptual prominence may
concern what precedes [t] (gaat ‘goes’ is less complex than naakt ‘naked’), or what
follows after [t] (loop.t in ‘walks in’ is less complex than loop.t veel ‘walks a lot’).
Consonant (cluster) before word-final [t]
A. PHONIC PROMINENCE AND ARTICULATORY COMPLEXITY
Within the word-final consonant clusters of which [t] forms a part there are
phonic prominence effects. Thus [t] in [kt] (bakt ‘bakes’), [xt] (wacht ‘waits’),
[pt] (slaapt ‘sleeps’) and [ft] (hoofd ‘head’) differs more from [k], [x], [p] and [f]
than [t] in the cluster [st] (gast ‘guest’) differs from [s]. According to Guy (1980),
this is because [s] is spectrally more like [t] than [k], [x], [p] and [f] are like [t].
Therefore [t] in [st] is less striking, i.e. phonically less prominent, than [t] in the
other clusters and as a result [t] in the cluster [st] will delete more easily.
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Consonant clusters possess degrees of articulatory complexity. The complexity
is determined by a) the number of shifts in place of articulation within in a cluster
(Guy 1980); b) the sonority of consonants: a cluster consisting of a [+son]
consonant followed by two [-son] consonants, as in ba+ng+st, is articulatorily less
complex than a cluster of three [-son] consonants, as in droog+g+st; and c. the
length of the consonant cluster: longer clusters are more difficult to produce and
therefore more complex than shorter ones.
Degree of sonority can be expressed on a scale from sonorous to not sonorous.
The less sonorous the sound preceding [t] is, the more t-deletion there will be:
more deletion in loop (loopt ‘walks’) than in zoch(t) ‘sought’ and in vaar(t) ‘sails’
and gaat ‘goes’, in that order. The total range from less sonorous to more sonorous is: 1) plosives, e.g. [p] in loopt ‘walks’ 2) fricatives, e.g. [x] in zocht ‘sought’,
3) nasals, e.g. [m] in komt ‘comes’ 4) liquids, e.g. [r] in vaart ‘sails’ 5) glides, e.g.
[w] in duwt ‘pushes’ 6) vowels, e.g. [a] in gaat ‘goes’ (see chapter 10).
According to this criterion, we expect articulation to be the more difficult, the
more articulatorily complex a cluster is. The more difficult the articulation, the
more often [t] will be deleted.
From the above it follows that phonic prominence and articulatory complexity
are counteractive. The relation between them is expressed in (9).
(9)

phonically
prominent
articulatorily
complex

bakt,
slaapt,
knecht

tendency to
t-deletion

haast,
nest

tendency to
t-deletion

+

no

–

yes

+

yes

–

no

From (9) it follows that if [t] is phonically prominent, there is preferably no tdeletion: bak[t] ‘bakes’ does not become bak, but haas[t] ‘hurry; almost’ does
become haas. Conversely, in the case of articulatory complexity, there is a tendency to t-deletion: bak[t] becomes bak, but haas[t] remains haast.
The clusters [kt] (bakt ’bakes’), [pt] (slaapt ‘sleeps’), [xt] (knecht ‘servant’), and
[ft] (hoofd ‘head’) are equally articulatorily complex and equally phonically prominent. Between these clusters, therefore, we expect no differences in t-deletion.
Where [t] is deleted a great deal, articulatory complexity is evidently predominant,
otherwise phonic prominence. (The fact that -t in bakt is a separate morpheme is
left outside of consideration here, see morphological prominence, B1 below).
When [st] is part of a longer consonant cluster, articulatory complexity and
phonic prominence are also counteractive. Final [t] in [tst] grootst ‘biggest’ is
articulatorily less complex than in [fst, xst, pst, xst] droefst, droogst, slapst, vaakst
‘saddest, driest, weakest, most often’, because there is no shift in place of articulation. But final [t] in the cluster [tst] is phonically less prominent, because [t] and
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[s] are spectrally alike. It is impossible to make predictions, therefore, about
whether there will be more t-deletion in grootst ‘biggest’ than in the group of
braafst ‘best-behaved’.
B. MORPHOLOGICAL PROMINENCE
In the case of morphological prominence the prediction is that there will be less
deletion.
B1. When -t is a separate morpheme, it is morphologically more prominent
than [t] which is part of a word stem: in gij naak-t (verb, ‘you are nearing’) -t is
morphologically prominent as compared to [t] in naakt (noun, ‘naked’), but in
bak-t ‘bake(s)’ -t is invariably a morpheme. In ik wacht ‘I wait’ [t] is not a
morpheme, but in hij wacht ‘he waits’ it is impossible to distinguish between [t]
as morpheme and -t as part of the verb stem, and in such a case it is not possible
to make any a priori statement about morphological prominence.
B2. When [t] is part of a morpheme, it is not a morpheme in its own right, as
with [t] in the superl groenst ‘greenest’ and with 2sg du bak-st ‘thou bakest’. In
such a case [t] has no morphological prominence and will delete more easily than
where -t is a morpheme and morphologically prominent as in hij bakt ‘he bakes’.
B3. A special case of morphological prominence is suffix alternation: jij loopt loop-i (zero) ‘you walk - do you walk’ as opposed to hij loopt - loopt- i ‘he walks does he walk’. In the one case we find the zero form in the inversion, in the other
case the -t is retained in this position. A suffix which has a zero alternate in the
same category is morphologically less prominent than a suffix without a zero
alternate and will therefore sooner show deletion: more jij loop ‘you walk’ than hij
loop(t) ‘he walks’.
C. DISAMBIGUATORY INFORMATION ELSEWHERE WITHIN THE WORD
When there is disambiguatory information elsewhere within the word, [t] may
delete more easily (Guy 1980), Du P. Scholtz 1963, Goeman 1983). Before the
word ending information about the morphological function of the word has
already been provided, so that the morphological information given by [t] is no
longer essential to interpret the word correctly. Forms like irregular pret mocht
‘could’, moest ‘had to’ differ already in their stems from the infinitives mogen ‘can’
moeten ‘have to’ in respectively the anomalous stem vowel [O] and the extra stem
consonant [s], and the regular part gewerkt ‘worked’ differs from 2,3sg werkt
‘work(s)’ in the prefix ge-. We would therefore expect moch, moes and gewerk. I do
not go into the question whether [t] in mocht and moest is synchronically speaking a morpheme; diachronically speaking it is.
D. SEMANTIC PROMINENCE
Semantic prominence refers to expressiveness through contrast: the superlative
contrasts with the positive degree: ergst ‘worst’ as opposed to erg ‘bad’ The superlative is semantically prominent. [t] will delete less in ergst ‘worst’ than in herfst
‘autumn’ more in barst (noun, ‘crack’) than in barst (superl, ‘most severe’).
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Consonant, vowel or silence after word-final [t]
In a connected sequence new clusters may arise as a result of re-syllabification.
[Ct#V] after re-syllabification becomes [C]-[tV] and is consequently articulatorily
less complex (syllable ending in single consonant) than [Ct#P] (syllable ending in
two consonants before silence or pause (P)). [Ct#P] in its turn is less complex than
[Ct#C] with three consonants. loop.t#in ‘walks in’ is therefore less complex than
loopt# ‘walks’ which in its turn is less complex than loopt#van ‘walks from’.
Articulatory speaking we expect [t] in this last case to delete the most and in
loop.t#in the least.
Final [t] is phonically speaking more prominent than non-final [t]. Final [t]
will be retained more readily. The maximum perceptual prominence is before
following silence or pause and thus there is often a clearly perceptible ‘release
burst’ of the final consonant.
The phonic prominence of the other two sentence contexts has to be lower.
The prominence of [t] before consonant, as in last van ‘trouble from’ [Ct#C] is
lower than that of [t] before vowel, as in loopt in ‘walks in’ [Ct#V]. The middle
consonant in a cluster of three is perceptually less prominent and evidences no
‘release burst’. The consonant in the position before vowel is capable of doing so
and [t] will therefore be retained to a larger degree, but still less than before
silence. In terms of perceptual prominence [Ct#P] is the most prominent and
should evidence less deletion, [Ct#C] is the least prominent, and [Ct#V] is situated somewhere in between (compare (10) and see chapter 6).
(10)
articulatory complexity
perceptual prominence

Ct#P

Ct#V

Ct#C

+
++

–
+

++
–

# = word boundary; C = consonant; V = vowel; P = pause or silence.
– + ++ degrees of complexity
In the connected sentence there are thus three possibilities for [t]:
1) the next word begins with a consonant, as in last van ‘trouble of’ [Ct#C]
2) the next word begins with a vowel, as in loopt in ‘walks in’ [Ct#V]
3) no other word follows immediately, there is silence, as in loopt ‘walks’ [Ct#P].
Theoretical models
The phonological conditions are interpreted by Kiparsky (1972, 1988) as follows:
a) when it remains possible to distinguish between word forms after deletion,
deletion is permitted: keep differs in more than one aspect from kept, there
deletion in kept to kep is possible;
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b) because the conditions for t-deletion relate to word formation or syllable
formation, they are universal and not language specific in character. In his
vision the influence of the connected sentence for t-deletion also follows from
universal principles of sentence phonology. Therefore, according to Kiparsky,
there can be no language specific effects for t-deletion. The only language
specific effect which does occur concerns the general level of t-deletion for
each dialect: one dialect simply t-deletes more than others.
The morphological conditions have been interpreted by Guy (1991a) as following from a lexicon with various levels. Each level has t-deletion, each following
level raises the number of cases of t-deletion. The lowest level consists of nonderivations, like nominals, e.g. apt, with the least t-deletion, the next level is that
of irregular morphology, e.g. kept, and then the regular morphology follows, e.g.
heaped. And finally the sentence phonology is situated at the top.
Deletion of [t] is seen by Labov (1975, 1994), Romaine (1988) and Knott
(1986), amongst others, as a stable ‘social marker’ A stable characteristic shows
no evolution in time (any longer). A social marker is a dialect characteristic which
is susceptible to styles shifts (more deletion in spontaneous or running speech),
for social class (more t-deletion in lower classes); it is a characteristic which
people are not very aware of and which provokes little social comment, see (11).
A stereotype is a dialect characteristic for which no social stratification or styles
shifts can be detected. The indicators are situated at various points in between.
(11)
Types of variables
stereotype
indicator type 1
indicator type 2
social marker

social
stratification

styles shift

consciousness

–
+
–
+

–
–
+
+

+
–
+
–

So much for the theoretical expectations.
12.2. Phonological and morphological conditions in present-day dialects in

words before silence
As mentioned, t-deletion is not equally frequent everywhere. It is most frequent
in verbs, but there are differences between different verb forms. It is less frequent
in nominal words and within that category least frequent in superlatives. Participles behave like nominals (see chapters 6 and 11).
12.2.1. Verb forms and nominal forms

Three sets of findings are now listed in which verb forms and nominal forms are
compared.
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A. According to phonic prominence there is less deletion of [t] in [xt], [ft], [kt]
and [pt] than in [st]. According to articulatory complexity there is more deletion
of [t] in [xt] [ft], [kt] and [pt] than in [st]. In the dialects of the province of ZuidHolland and the Betuwe region [t] deletes less in haast ‘hurry, almost’ and nest
‘nest’ than in bakt ‘bakes’, slaapt ‘sleeps’, knecht ‘servant’ and hoofd ‘head’, and it
follows that articulatory complexity is more important there than phonic prominence (see chapter 6).
B. According to morphological prominence there should be less deletion of -t as a
separate morpheme than [t] which is not independent. Our findings indicate the
opposite. In the dialects of Zuid-Holland and the Rivers region there is more
deletion in 2,3sg than in nominal words, where [t] is not a suffix, more t-deletion
in 2,3sg werk ‘work(s)’, leg ‘lay(s)’, geloof ‘believe(s)’ than in ach(t) ‘eight’, knecht
‘servant’ and hoo(d) ‘head’ (see chapter 6).
C. According to the principle of disambiguatory information elsewhere within
the word, -t is supposed to carry less information and therefore delete more easily.
We found no differences, however, as a result of disambiguatory information: in
preterites like mocht ‘could’ and moest ‘had to’ there is more t-deletion than in
2,3sg pres werkt ‘work(s)’, zegt ‘say(s)’ (or in nominal forms like markt ‘market’,
vast ‘fixed, definite’; this is the result of the high token frequency of the irregular
pret verb forms ending in [xt] or [st], see 12.2.2 below and chapter 6.
D. According to morphological prominence -t as a separate morpheme in e.g.
2,3sg vriest ‘freeze(s)’ should delete less than [t] as part of a suffix groens(t)
‘greenest’. We find the opposite, however: [t] deletes more in 2,3sg vries ‘freeze(s)’
than in groens(t) ‘greenest’, see chapter 6.
From A, B, C and D it follows that phonic, morphological and disambiguatory
prominence do not play a role in these dialects, at least not in the instances
mentioned.
12.2.2. Verb forms

Five sets of findings concerning verbs:
A. In the dialects of the north east there are four more aspects which play a role in
t-deletion apart from a) sonority of the final stem consonant: to wit b) length of
the stem vowel, c) differences in quality of the stem vowel, d) ‘historical’ length of
the stem vowel, and e) underlying voice of the stem consonant. The verb form in
question is always 3sg pres. Other verb forms show practically no deletion.
a) Sonority of the final stem consonant. The less sonorous the stem consonant is,
the more t-deletion occurs. Thus [kÈk] (3sg ‘looks’) shows more deletion than
[krÈx(t)] (3sg ‘gets’), because [k] is less sonorous than [x], and there is even less
or no deletion in [Ëo:nt] (3sg ‘lives’). As mentioned in 12.1, the total range is:
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1) plosives, e.g. [p] in loopt ‘walks’, 2) fricatives, e.g. [x] in zocht ‘sought’, 3)
nasals, e.g. [m] in komt ‘comes’, 4) liquids, e.g. [r] in vaart ‘sails’, 5) glides, e.g.
[w] in duwt ‘pushes’, 6) vowel, e.g. [a] in gaat ‘goes’ (see chapter 10).
b) length of the stem vowel. Where the stem vowel differs in length from the
vowel of the infinitive, there is more deletion than where there is no difference:
3sg [lEst] of dialect [lE:znæ] ‘read’ is therefore more often found without [t]
than if the 3sg vowel had been long or the inf vowel short (see chapter 10).
c) Shortening in 3sg is often accompanied by a quality shift in the vowel sound.
This can be seen e.g. in [blÈf] as compared to [bli:vnæ] ‘stay, remain’. Two more
phenomena may occur when there is shortening: front mutation and back
mutation. In some dialects [lo:pt] (3sg ‘walks) is only shortened to [lOp], in
other dialects there is additional front mutation to [lœp]. When back mutation occurs the alternates are of the type [Ge:vmæ - GÈf(t)] inf ‘give’ - 3sg ‘gives’.
Sometimes the stem vowel is lengthened, and in that case there may also be
quality shifts: [ku:mp] (3sg ‘comes’) as compared to [kOmmæ] (inf).
With all types of qualitative differences there is more t-deletion than where
there is only a difference in length: -t is therefore oftener retained in dialect
[lEst] 3sg of inf [lE:znæ] ‘read’ than in [lœp] 3sg of inf [lo:pmæ] ‘walk’ and [gÈf]
3sg of inf [γe:vmæ] ‘give’ (see chapter 10).
d) ‘Historical length’ refers to a vowel which was short in the past and has become
long, at least in the standard language. Komen ‘come’ is historically a verb with
short stem vowel [O], which was later lengthened in the standard language.
Verbs which have always had long stem vowel, like lopen ’walk’ have less tdeletion than verbs with short stem vowel like vallen ‘fall’, or verbs with
lengthened stem vowel like komen ‘come’. Hij loop(t) ‘he walks’ therefore
deletes less easily than hij val ‘he falls’ or hij kom ‘he comes (see chapter 10).
e) (Underlying) voice plays a role independent of the sonority of the final stem
consonant. There is more deletion in [γÈf] 3sg of geven ‘give’ and in [vElt] 3sg
of vallen ‘fall’ than in [brEkt] 3sg of breken ‘break’ (see chapter 10).
The strong verbs are traditionally categorised into seven classes. In those seven
classes t-deletion is affected in different ways by the characteristics (a-e) above.
This is the result of the fact that those characteristics have different distributions
in the different classes.
When the final stem consonant is voiced, there is less t-deletion in classes 1
and 7 (types blijven ‘stay, remain’ and blazen ‘blow’), but more in classes 4, 5 and
6 (types wegen ‘weigh’, lezen ‘read’, dragen ‘carry’). The more sonorous the final
stem consonant is, the less t-deletion is found in 3sg in classes 4 (nemen ‘take’ >
wegen ‘weigh’ > breken ‘break’), 5 (zien ‘see’ > geven ‘give’ > steken ‘stick, stab’) 6
(slaan ‘hit’ > dragen ‘carry’ > dialect wasken ‘wash’) and 7 (vangen ’catch’ > blazen
‘blow’ > lopen ‘walk’). In classes 1 (blijven ‘stay, remain’ > grijpen ‘seize’) and 2
(liegen ‘lie’ > ruiken ‘smell’) there is more t-deletion when the final stem consonant is sonorous, which is not in accordance with the expectations about sonority
(see chapter 10).
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B. We expect 2sg to be morphologically less prominent than 3sg in the dialects of
the province of Zuid-Holland: jij loop ‘you walk’ occurs more often than hij loop
‘he walks’, because in the inversion there is no inflection for 2sg, whereas there is
an inflection for 3sg: loop jij ‘do you walk’ vs. loopt hij ‘does he walk’. In the
Rivers region hij loop and jij loopt show equal deletion. There 2sg always does
have the inflection: loop-t-e (see chapters 6 and 9), and as a result there is as much
t-deletion as in hij loopt and less t-deletion than in Zuid-Holland. It is not
possible to make a comparison with the dialects of the north east, because other
factors play a role there. A number of the dialects of the north east do not have
loop in the inversion, see D. below. In the other dialects of the north east, which
do have loop jij or lope jij in the inversion, there are other factors which make a
comparison impossible (see chapter 9).
C. Many dialects in the north east have a uniform plural in -t: wij, jullie, zij loopt ‘we, you, they walk’. These forms have lost the schwa [@] of wi/i/se lopet through
syncope. There are also a number of dialects where we still find wi/i/se lopet. The
uniform plural -t in these dialects is much less susceptible to t-deletion, because t is not preceded by a consonant (see chapter 10).
There is a problem, incidentally, relative to the dialects in the eastern part of
the Veluwe region. There appears to be more deletion in the present paradigm
than in the rest of the dialects of the north east. It is doubtful, however, whether
what is in question here is actually t-deletion. The more western dialects of the
Veluwe region have a uniform plural in -en. The problem is that the eastern
Veluwe dialects have both -t and -en for their uniform plural suffix: wi/i/se lopen
by the side of wi/i/se loopt. The zero forms could therefore also be the result of loss
of -en: lopen > loop. Another explanation could be that competition between the
concurrent -t and -en suffixes has led to deflection and therefore to the zero
forms. These questions are gone into in chapters 7 and 8.
D. In those dialects of the north east which have [st] in 2sg, [t] deletes more in
3sg than in 2sg: [he lœp / lOp] ‘he walks’ as opposed to [du lœpst] ‘you walk’. The
separate morpheme -t is more susceptible to deletion, therefore, than the segment
[t] which is part of the morpheme -st. According to the expectations [t] as
separate morpheme should be perceptually more prominent than [t] as part of a
morpheme. As a result [t] should resist t-deletion better. Our findings are that
this prominence factor, again, does not operate according to expectation (cf.
chapters 6 and 7). What predominates is articulatory complexity: [st] is easier to
pronounce than other clusters like [pt]: [t] in -st is retained.
E. In the province of Zuid-Holland and in the Rivers region a frequency effect
may be a factor in pres and irregular pret. We received the impression that above
than a certain frequency in use, there is more t-deletion than under it: frequent tdeletion is found e.g. in mocht ‘could’ (token frequency 28), moest ‘had to’ (token
freq. 205), zegt ‘say(s)’ (token freq. 249) and ligt ‘lie(s)’ (token freq. 18). Less tdeletion is found for buigt ‘bend(s)’, vriest ‘freeze(s)’, zwijgt ‘are/is silent’ and barst
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‘burst(s), split(s)’ (all token frequencies under 2). We are not able to demonstrate
this threshold effect positively because of the limitations of the relevant part of
the Uit den Boogaart corpus (1975).
It is definitely not a fact that [t] as separate morpheme of 2,3sg pres (zegt, leest,
vriest ‘say(s), read(s), freeze(s)’) shows less deletion in these dialect groups than [t]
in moch, moes, wis ‘could, had to, knew’. It is true that [t] in this latter category is
deleted very frequently, but this has to be a result of their token frequency: they
are very common irregular verb forms.
The dialects of the north east do not display any token frequency effects at all
(see chapter 6 and 10).
12.2.3. Nominal forms

A. In the province of Zuid-Holland and the Rivers area [t] is not deleted more
easily in past participles like gemaakt ‘made’ than in other nominal forms without
disambiguatory information, like markt ‘market’. This is not in accordance with
the expectation that [t] should be less prominent as a result of the existant
disambiguatory information. Even more contrary to expectation is the relation
between participles like gemaakt and the sg pres forms like werk ‘work(s)’, for
here results are the opposite: t-deletion is in fact more frequent in sg pres than in
past part.
B. In many dialects of the north east the number of words theoretically susceptible to t-deletion is small because many nouns and adjectives end in -e. In neste
‘nest’ and slechte ‘bad’ [t] is not word-final. In cases where [t] is in fact word-final
t-deletion only occurs if the preceding consonant is -[x] or -[s]: kne[x] (knecht
‘servant’), ne[s] (nest ‘nest’), sle[x] (slecht ‘bad’) (see chapter 10).
C. Superlatives are characterised by longer consonant clusters than most other
forms in [t]: ergst, slechtst, grootst, droogst ‘worst, worst, biggest, driest’: at least
three, sometimes four consonants. They are articulatorily rather complex, which
could promote t-deletion. But because of their expressive-semantic prominence
we expect [t] to be retained. Semantic prominence is in fact predominant, for the
regular superlatives show comparatively very little t-deletion. Forms like groots for
grootst ‘biggest’ are not frequent at all. For more details see chapter 6.
Although t-deletion in superlatives is low in frequency, there are differences
depending on the consonant cluster. Like with other nominal forms and with
verb forms, it would be conceivable for articulatory complexity and phonic prominence to be counteractive and so balance out. In these clusters phonic prominence appears to play a role, because [t] in [tst] (heetst ‘hottest’) is deleted more
often than in [fst] (droefst ‘saddest’), [xst] (droogst ‘driest’), [pst] (slapst ‘weakest’),
[kst] (vaakst ‘most often’). This is something we had not encountered before.
Articulatory complexity turns out to be of no importance here: because in [tst]
there is no shift in the place of articulation, as there is in the other clusters [fst]
etc. It is conceivable that the dialects differentiate in accordance with the type of
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cluster: in that case phonic prominence would predominate in longer clusters,
whereas in shorter clusters of two consonants (see 12.2.1 ad A) articulatory
complexity would be predominant (cf. chapter 6). Languages can apparently
differ in this respect (see also 12.6).
D. In the dialects of the province of Zuid-Holland and the Rivers region sonority
plays an additional role in t-deletion. This concerns the opposition sonorous/not
sonorous: [+son] + [st] groenst ‘greenest’) as opposed to [-son] + [st] (bleekst
‘palest’). [st] is articulatorily more complex in the cluster [kst] than in [nst] and as
a result we expect more t-deletion in [kst]. In clusters with a larger number of
non-sonorant consonants we do in fact find more t-deletion than in clusters with
fewer non-sonorant consonants (see chapter 6).
In fact, in the longer clusters with [tst] (grootst ‘biggest’) it is also possible for
word-internal [t] to be dropped instead of word-final [t]: groost. Apparently
clusters of three dental consonants are perceptually too long in the relevant
Netherlands dialects, and the solution is dropping either of the two [t]s (see
chapter 6).
12.3. Diachronic aspects. Phonological and morphological conditions in

words before silence
We studied 1) developments in t-deletion in Zuid-Holland and the Rivers region
over the period of 1955-1985; 2) the state of affairs in the 20th century and
developments in the 14th century for the dialects of the north east. We conclude
with a brief discussion of the zero uniform plural in dialects of the Veluwe region.
12.3.1. The province of Zuid-Holland and the Rivers region

For the province of Zuid-Holland and the Rivers region we have established two
developments for the period of 1950-1985. 1) T-deletion has gained ground in
the western Rivers region, lost ground in the eastern Rivers region (see chapter 5).
2) The dialects in the Rivers region evince a separate internal development: the
decline in t-deletion can be accounted for by the fact that -t had always been
retained elsewhere in the paradigm of nouns: knech (sg) vs. knechte (pl ‘servants’),
slech vs. slechte ‘bad’. T-deletion has remained a natural phonological process in
the region, for the decline in t-deletion results from a dialect-internal generalisation
of plurals to singulars. Reintroduction of -t under the influence of the standard
language is not a plausible explanation, because in the western Rivers region,
which is closest to the conurbation of the western Netherlands from which the
standard language exerts its influence, there is more t-deletion (chapter 5).
In this connection the question may be raised whether the 17th and 18thcentury uniform plural zero forms of Zuid-Holland are actually the result of tdeletion: wij *loopt > wij loop ‘we walk’. In my opinion the ending was more
probably -en: wij lopen > wij loop. For a comparable problem in the eastern
Veluwe region cf. section 12.2.2 ad C and 12.3.2 below, see also chapter 8).
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12.3.2. Dialects of the north east

3SG PRES
Differences in t-deletion in the dialects of the north east are largely determined
by four diachronic developments (chapter 10), which led to a comprehensive
morphologisation of t-deletion. As a result t-deletion is now almost completely
restricted to 3sg of strong and irregular verbs. The strong verb [lo:pmæ] ‘walk’ and
the irregular verb [hEbmæ] ‘have’ delete -t in 3sg: [lœp], [hEf], but the regular verb
[Ëa:rkNæ] ‘work’ retains its -t in 3sg: [Ëa:rkt].
The four diachronic developments are:
1) Syncope of suffix vowel, as in givet (with short i) > gift ‘gives’, leading to a
consonant cluster [ft]. In this cluster [t] can delete. Where there is no syncope,
these dialects show no t-deletion.
2) Open syllable lengthening (OSL), as in jaagn (inf. ‘hunt’) as opposed to jag (3sg
‘hunts’) and in le:zn (vowel [E]) (inf ‘read’) as opposed to les (3sg ‘reads’) led to
qualitative and quantitative differences in the stem vowel which have become
factors affecting t-deletion. These differences in stem vowel were dealt with in
section 12.2.2.
3) Shortening of vowel before consonant cluster resulting from syncope, as in
kiket (vowel [i:] > kikt (vowel [È]) ‘looks’ also leads to qualitative and quantitative vowel differences which affect t-deletion (see section 12.2.2.)
4) Moreover, these dialects had very long-standing qualitative vowel contrasts
between inf and 3sg which had been caused by front mutation (varen - veret
‘sail’) and back mutation (breken - brikit ‘break’).
Syncope takes place over a long period in the Middle Dutch and Middle Low
German dialects and progresses roughly from south west to the north east, earlier
in the Belgian province of West Vlaanderen and later in the dialects of the north
east.
OSL takes place over an even longer period and is not completed by the end of
the Middle Dutch writings. The progress is from west to east, in the east lengthening in open syllables takes place last. Thus the two changes cross each other. In
the medieval dialects we sometimes find OSL first, followed by syncope, and
sometimes only syncope, as a result of which OSL is no longer possible. This
phenomenon also occurs n the eastern dialects, although later than elsewhere. In
some dialects the two changes may have been at work simultaneously, in different
sections of the lexicon.
Syncope makes it impossible for OSL to have any effect, because open syllables
do not arise before consonant clusters. In the north east the interference of
syncope with OSL is strongest.
In fact, conditions for syncope change as times passes. At first syncope occurs
more often after short stem syllable than after long stem syllable, more in VC
hevet ‘takes’ than in VVC vriezet ‘freezes’ and VCC stervet ‘dies’. Later we see a
change in conditions: more syncope after short vowel than after long vowel, more
in VC hevet ‘has’ and VCC stervet ‘dies’ than in VVC vriezet ‘freezes’, cp. (12).
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(12) Development of syncope in relation to verb stem
syncopated form
VC
VC

non-syncopated form
VCC

VCC

VVC
VVC

initially
later

V=short vowel; VV=long vowel; C=consonant; CC=consonant cluster or
geminate

The newly created consonant clusters with [t] from now on occur mainly after
verbs with short stem vowel. As a result these verbs have the first and the most tdeletion. This situation explains the fact that leghet ‘lays’ and hevet ‘takes, has’ are
at the forefront in both syncope and t-deletion. In these forms syncope is so early
(resulting in legt and heft) that both retained their short vowels. T-deletion then
leads, also relatively early, to: legh en hef. At present [lEG(t)] and [hEf(t)] are still
forms with a high frequency of t-deletion. For the record we would like to point
out that syncope takes place independent of the sonority of the final stem consonant.
UNIFORM PLURAL
In the dialects of the north east the competition between uniform plural in -t and
in -en is very old. The form in -en is therefore probable just as indigenous as the
form in -t and the stability of the ratio between them renders both Heeroma’s
Westphalian expansion of uniform -t plural and expansion in the sense of Kloeke
of Hollands -t plural not very plausible. It is not true that in the regions where -t
and -en occur side by side all the plural forms necessarily have either -t or -en, in
some regions both are possible. Developments may differ for each finite form (1,
2 or 3pl). See chapters 7 and 8.
12.4. Phonological and morphological conditions in the connected sentence

in present-day dialects
Just like in words in isolation, t-deletion in words in the connected sentence
shows a lot of variation. The initial sound of the following word makes a difference for t-deletion. Thus [t] is more often retained before vowel than before
consonant or silence.
I will discuss, successively, the province of Zuid-Holland and the Rivers region, the Netherlands as a whole, and Flanders. For the sake of convenience the
sentence factors are listed once more:
1) the next word begins with a consonant, as in last van ‘trouble of’ [Ct#C]
2) the next word begins with a vowel, as in loopt in ‘walks in’ [Ct#V]
3) no other word follows immediately, there is silence, as in ... loopt ‘walks’
[Ct#P].
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[Ct#V] after re-syllabification becomes [C]-[tV] and as a result is less articulatorily
complex (syllable ending in single consonant) than [Ct#P] (syllable ending in two
consonants), which in its turn is less complex than [Ct#C] where there is a
succession of three consonants.
In terms of phonic prominence [Ct#P] is the most prominent and should
therefore show the least deletion, [Ct#P] is the least prominent and [Ct#V] occupies a position somewhere in between (see chapter 6).
12.4.1. The province of Zuid-Holland and the Rivers region

PHONIC PROMINENCE AND ARTICULATORY COMPLEXITY
When, in addition to (a) word-internal context [p; k; f; x; s] and (b) relevant
morphological categories of the word (monomorphemes: noun, adj and num;
part; irreg pret; 2,3sg pres), discussed extensively above, we now also consider (c)
the positions of the word in the connected sentence (silence, vowel, consonant)
collectively as relevant groups of factors respecting t-deletion, then the province
of Zuid-Holland and the Rivers region behave in dissimilar ways (see chapter 11)
For Zuid-Holland we are now able to be more precise about the effect of
articulatory complexity at the word ending because the effect of sentence context
is now taken into account. In the cluster [pt], as in hij slaapt ‘he sleeps’, [t] is
deleted more often than in clusters in [kt] (bakt ‘ bakes’), [xt] (knecht; ’servant’),
[ft] (hoofd ‘head’). The cluster [st] (haast ‘hurry’) has low phonic prominence and
[t] could possibly be dropped sooner, but this proves not to be the case. which
means that articulatory complexity predominates. This leads to a dichotomy
between labial and lingual sounds. It appears that the cluster [pt], which is
articulated with the lips as well as with the tongue, is more difficult to pronounce
than the clusters [st, kt, xt], which have only lingual articulation (see chapter 6).
The cluster [ft] falls outside this dichotomy, because [f] is labio-dental.
In the Rivers region the situation is different. Contrary to expectations, phonic
prominence at the word ending plays no role, and neither does articulatory
complexity at the word ending before silence: [pt, ft, xt] are neutral, but both [s]
in [st] and [k] in [kt] show a tendency to resist t-deletion when they occur before
another sound: bakt ‘bakes’ and wast ‘washes’ in these circumstances do not drop
[t] whereas in hoopt ‘hopes’ and blijft ‘stays, remains’ the possibility is maintained.
MORPHOLOGICAL FACTORS
Given the position, in the connected sentence or not, of word-final -t, we are now
also better able to delimit the role of the morphological factors. The results
confirm our findings so far. Apart from their superlative forms the regular participles like gemaakt ‘made’ behave like normal forms like hoofd ‘head’ and acht
‘eight’. They have less deletion than the verb forms 2,3sg like loopt ‘walks’ and
irregular pret forms like mocht ‘could’. The irregular pret forms show the most
deletion.
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Moreover, the province of Zuid-Holland shows less t-deletion than the Rivers
region in nominal forms and in regular participles. In irregular pret and in 2,3sg,
on the other hand, Zuid-Holland has more t-deletion than the Rivers region. In
the Rivers region 2,3sg is neutral with respect to t-deletion.
As regards the sentence context itself, now that all the relevant word-internal
factors have at the same time been taken into account, it is possible to classify the
contexts [#C], [#V] and [#P]. We repeat diagram (10) as (13)
(13)
articulatory complexity
perceptual prominence

Ct#P

Ct#V

Ct#C

+
++

–
+

++
–

# = word boundary; C = consonant; V = vowel; P = pause or silence.
– + ++ degrees of complexity
The context [#V], in both dialects, proves not be measurably influenced by
phonic perceptual prominence and articulatory complexity. See diagram (13). In
the context [#P] there is the least t-deletion, which is in accordance with the
expectations. It is true that the cluster is articulatorily complex, but phonic
prominence predominates. In the position before [#C] the most t-deletion is
found. Articulatory complexity is the decisive factor here. These effects primarily
play a role in the province of Zuid-Holland, for in the Rivers region the sentence
context does not affect t-deletion. There we only find the effects of contexts
preceding [t] (see chapter 11).
Speakers from the Rivers area thus have as their rule of behaviour: be sure to
delete a great deal, especially in irregular verbs, a little less in nominal forms
(including regular part) and delete yet a little less after [k] and [s].
Speakers from the province of Zuid-Holland follow the rule: do not delete too
much, but if you do, delete especially much in irregular pret, a great deal in 2,3sg
en not too much in nominal words. Also delete after bilabial consonant and
delete especially much before consonant and less before silence.
12.4.2. The Netherlands

When we consider the Netherlands as a whole, the emphasis is a little different
than for the province of Zuid-Holland and the Rivers region only. The findings
are based on an interpretation of the total picture produced by the dialect maps
for t-deletion in the connected sentence in the Netherlands. The picture emerging from the maps concerning the whole country, in chapter 11, can be condensed into diagram (14), in which I also incorporate the findings of OttowKolman (1989).
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(14)
-t#P -t#V -t#C
- =C=consonant
- =C=sonorant art
- =V=vowel
fon

x
(–)
(– –)

+
(+)
x

examples

+++
x
++ (vaart)
++ (doet)

loopt in
komt als
x

krijgt last
hoort mij
gaat goed

+ here means more t-deletion; – means less t-deletion; x means: not studied;
between ( ) the findings of Ottow-Kolman (1989) for Zuid-Holland and
the Rivers region.
The two dialect groups discussed above, the province of Zuid-Holland and the
Rivers region, are included in the analysis. Here [t] is phonically less prominent
but articulatorily more complex after sonorant and before silence than after vowel
and as a result will delete more often. After sonorant consonant or vowel [t]
deletes from less to more often in the order [#P] -(-) / [#V] + / [#C] ++.
We included the findings of Ottow-Kolman (1989) in this. There is no similar
pattern to this to be found in (13), as the pattern for either phonic prominence or
articulatory complexity. For [#C] articulatory complexity is predominant, for
[#V] phonic prominence possibly predominates. In the rest of the Netherlands tdeletion after vowel is restricted to the provinces of Zeeland, Noord-Brabant and
Zuid-Holland, and the Rivers region, after sonorant (including vowel) to the
province of Zeeland and the Rivers region. In the rest of the Netherlands articulatory complexity is therefore predominant in the sentence context.
12.4.3. The Flemish-speaking part of Belgium and France

In the Flemish-speaking parts of Belgium and France the constellation is different. There, the picture emerging from the maps on t-deletion in chapter 11
agrees best with the complexity diagram in (13) which concerns articulatory
complexity, see diagram (15).
(15)

verbs:
after consonant
after vowel or
sonorant
nouns:

Ct#P

Ct#V

Ct#C

+
+

–
–

++
++

x

x

+

examples
geeft
brengt

loopt in
komt als

krijgt last
gaat goed/
komt van
last van

+ here means more t-deletion; – means less t-deletion; x means: not studied
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In the Belgian province of Limburg there is, independent of morphological class,
especially a great deal of t-deletion after non-sonorant consonant. Outside that
province, as it appears from the literature (see chapter 1), t-deletion in the Flemish-speaking parts of Belgium and France occurs almost exclusively in verbs and
not in nouns. After vowel or sonorant t-deletion occurs in the whole area (with
the exception of Belgian Limburg) before consonant. Before vowel t-deletion
occurs the least often, particularly in the Flemish-speaking part of France. Before
silence there is t-deletion in France and in the province of West-Vlaanderen, and
less in the southern part of Oost-Vlaanderen.
12.5. External influences
12.5.1. Social factors

The data for the investigations in this study originate mainly from the project on
phonology and morphology of the Netherlands dialects on the basis of fieldwork
(Goeman en Taeldeman 1996). They were collected in the Netherlands by a
large number of fieldworkers. We investigated whether this fact affected the data.
We took into consideration the fieldworker’s sex and the informant’s sex, age
and social class. It turned out that they play only a very minor role (chapters 2
and 4). We assume that the marginal role of social factors in t-deletion is not due
to the manner in which our corpus was built up. This impression is confirmed by
the stereotypical ‘soft g’ in our material (chapter 2), which behaves in accordance
with theoretical expectations about stereotypes. A stereotype is a characteristic for
which no social stratification or styles shifts can be detected (and which moreover
provokes comment and of which speakers may be aware). According to these two
criteria of stratification and styles shifts ‘soft g’ and t-deletion are both stereotypes. This does not imply, however, that social factors could not play a role in
other phenomena.
12.5.2. Dialect geographical factors

The most important language-external factor is geography, see diagram (16) for a
survey of the aspects discussed, arranged by province for dialect (group) or language.
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(16)

subject
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10

Chapter 11

dialects

t-deletion, general

Zuid-Holland,
Rivers region
t-deletion, general
Zuid-Holland,
Rivers region
t-deletion and factors
Zuid-Holland,
Rivers region
present paradigm
the Netherlands
development plur pres
the Netherlands, the north
east of the Netherlands,
Middle English
2sg inversion
the Netherlands
t-deletion 3sg pres verbs the Netherlands, Flemish(+ nouns) and factors
speaking Belgium, Middle
Dutch, Middle Low
German, Old English
t-deletion and factors
Zuid-Holland, Rivers
region, the Netherlands,
Flemish-speaking Belgium,
Middle West Flemish,
Old French

The most important findings are:
A. Increase or decrease in t-deletion occurs largely independent of the standard
language. Geographically speaking I regard the standard language as a western,
Zuid-Hollands dialect (chapters 4 and 5). The autonomy of the phenomenon is
apparent both from the analysis of dialect data (as mentioned in 12.3.1) and from
the analysis of speakers judgements about proximity and relationships between
languages, see chapters 3-5. They demonstrate that short distance contacts are
more important than longer distance contacts. Overall influence of the standard
language should be visible in a uniform decrease in t-deletion in the whole area,
or in an increase in t-deletion moving slowly from west to east. There are no signs
of such an influence.
B. More local contact processes can be detected. Local contact processes fit in
well with dialect-internal processes as established in 12.3.1.
Contact zones prove to have high frequencies of t-deletion. The Rivers region
is such a zone, at the intersection of the dialects of the southern province of
Brabant, the western province of Zuid-Holland and the Veluwe, a northern
dialect region. This dialect contact was also apparent from an analysis of migrations
between and across these areas. In the towns of Zuid-Holland t-deletion is the
most frequent, in the countryside of Zuid-Holland it is much less common.From

SUMMARY OF FINDINGS AND CONCLUSIONS

459

the beginning of the Eighty Years’ War of Independence in the 16th century right
into the Industrial Age for the western Netherlands the towns had been (and in
fact still are, because of the influx of immigrants) real ‘melting-pots’, which has
caused long-standing language contact situations (chapter 6). The Eighty Years’
War caused an influx of many immigrants from (French) Flanders and Brabant,
with their own forms of t-deletions, which reinforced existing local tendencies.
The east of the Zealand Flanders region of the province of Zeeland is also a tdeletion area. In the 17th century it was repopulated with people from elsewhere:
the west of the region (particularly the Land van Axel), was colonised by Zealanders
from the island of Walcheren and by Flemish and French-speaking Belgians
(Taeldeman 1979); the Zealanders and Flemish-speaking Belgians probably had
different t-deletions (considering the present data on t-deletion in the connected
sentence). The eastern area was repopulated exclusively by Waaslanders, who
brought with them a form of t-deletion similar to that in Flemish.
For the contact situation in the east of the Veluwe region and its zero forms for
the uniform plural I refer to section 12.2.2, ad C. In my opinion this situation of
contact between speakers of Hollands and Utrecht dialects and speakers of north
eastern dialects is of very long standing.
C. Dialect contact of a very particular character is established by the expansion of
a given phenomenon to peripheral regions from a central region: the Rhineland
(Ponelis 1993). Contact between the t-deletion regions in the Netherlands province of Limburg and the neighbouring t-deletion regions in the Rhineland on the
one hand and the rest of the t-deletion regions in the Netherlands on the other
hand, leading to an expansion of t-deletion from the former regions, is not
plausible for two reasons: a) the conditions for t-deletion in the Limburg-Rhineland
group differ from those in the rest of the Netherlands dialect groups, and b) there
is no geographical continuity between the former and the latter dialect groups
(chapter 10).
D. In the province of Zuid-Holland, the Rivers region and the dialects of the
north east there are no contexts for t-deletion which are valid for all three dialects.
Zuid-Holland and the Rivers region agree in the fact that articulatory complexity
(including sonority, namely the number of non-sonorant consonants in a cluster)
and phonic prominence (only in the case of superlatives) play a role, besides
morphological class: there is more t-deletion in verbs than in nouns, adjectives,
participles and superlatives. In chapter 6 we restricted our study principally to tdeletion after non-sonorants. For t-deletion after nasals, liquids and vowels our
findings for Zuid-Holland and the Rivers area were replicated by Ottow-Kolman
(1989): although there is less t-deletion when these conditions are present, the
trends established by us in chapter 6 are identical.
The province of Zuid-Holland and the Rivers region show nothing like the
specific form of t-deletion in 3sg in strong and irregular forms which is so
characteristic of the dialects of the north east (chapter 10). As established in
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chapter 10, sonority plays a different role in the dialects of the north east than in
Zuid-Holland and the Rivers region.
E. We have also established differences between Zuid-Holland and the Rivers
region with respect to the word-internal contexts and sentence context affecting
t-deletion. They concerned the facts a) that sentence context is relevant in ZuidHolland (in which cases articulatory complexity is predominant), but is irrelevant
in the Rivers region; b) that word-internal articulatory complexity causes t-deletion in Zuid-Holland but does not do so in the Rivers region, and c) that wordinternal phonic prominence counteracts t-deletion in the Rivers region but not in
Zuid-Holland (see section 12.2.1)
F. Morphologically speaking and as to sentence context Flemish t-deletion operates different from t-deletion in the dialects of the Netherlands. It is restricted
mainly to 3sg, but there, unlike the dialects of the Netherlands, it encompasses all
verbs. Articulatory prominence in the sentence context is predominant (see section 12.4, diagrams 13 and 15).
12.6. American English, Middle West Flemish, Middle English and Old

French
We compared our findings to other languages.
A. The fact established in this study, that [t] in [st] clusters, as in haas[t] ‘hurry’ is
deleted less often than in clusters with other non-sonorant consonants, as in
knech[t] ‘servant’, does not occur in American English (AE). The opposite is in
fact the case in AE: [t] is deleted the most frequently in the cluster [st] and in that
position behaves according to expectations on phonic prominence. With longer
consonant clusters Netherlands dialects possibly display more perceptual tolerance
than American English dialects, where lower phonic prominence affects clusters
as relatively short as [st]: in Netherlands dialects lower phonic prominence may
affect clusters of three dentals, as in grootst ‘largest’, but it does not affect shorter
clusters of two, in which cases articulatory complexity predominates.
B. In the Netherlands dialects [t] deletes more often in finite verbs than in
nominal forms like nouns and adjectives (and past participles). American English
behaves remarkably different: t-deletion takes place in the order noun - irregular
pret verb - regular pret verb. More in pact than in kept, and more in kept than in
heaped. Therefore t-deletion in the Netherlands dialects, unlike in the AE dialects, does not behave according to the principle of morphological prominence.
In the Netherlands dialects there is no differentiation for prominence between
morphemic -t (in verbs) and either final [t] als part of the stem (in nouns,
numerals, adjectives and adverbs) or [t] as part of an affix (2sg -st or superlative st). The Ripuarian dialects in the province of Limburg must be excluded in this
respect. In this area morphological prominence does appear to play a role (Hinskens
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1992). In fact, this reinforces our argument that t-deletion cannot be explained as
an expansion from the Rhineland.
C. In early Middle West Flemish there is t-deletion in 3sg, but only in enclitics:
maketse > makese ‘(he) makes them’. By the side of that we find maaktse, in which
[t] tends to be retained even though it is positioned between two consonants.
When word-final [t] precedes -men ‘people, one’ it is more easily deleted than
before -se ‘them. This is a result of the syllabification: -.tme is more difficult than
-.tse. Independent of this, there is more t-deletion in non-syncopated forms than
in syncopated ones: [t] in maaktse is retained more often, whereas maketse drops
its [t]. Moreover, it appears that independent of the two factors just outlined, the
sonority of the stem consonant has a remote effect on t-deletion: the less sonorous the stem consonant is, the more t-deletion occurs (see scale section 12.2.2 ad
A-a). So there is more deletion in makese than in gevetse ‘(he) gives them’.
D. In Old French we also find t-deletion: it occurs the most often in the passé
simple of verbs, like achata < achatat ‘he bought’, a little less often in nouns like
foi < foit ‘faith’ and much less in participles like vendu < vendut ‘sold’ (chapter
11). The Middle West Flemish t-deletion was not influenced by t-deletion in
Old French: the conditions for t-deletion are different and moreover, there is no
geographical adjacency.
E. Syncope of suffix vowel is a precondition for t-deletion in other dialects than
Old French and West Flemish. More in general, there is scarcely any similarity to
be found between the different languages and dialects in which syncope occurred.
In the Old English dialects, the dialect of the Cleves region in Germany and the
Middle Low German dialects (in this case Goor in the Twente region) also,
syncope of the suffix vowel operates in a different manner in each case. The
sonority of the stem consonant, incidentally, plays no role in these languages and
dialects. The only similarity I have been able to find is between the Kentish
dialect in Old English and the Middle Low German dialect of Goor in the type of
stem consonant: there is more syncope after d: bidt ‘prays’ than after liquids and
nasals: vallet ‘falls’. I have not been able to study all non-sonorant consonants. A
study needs be made of the role g and v play, as in dreget/dreegt ‘carries’, givet/gift
‘gives’. As fricatives they occupy a middle position on the sonority scale, between
d and the liquids/nasals (chapter 10).
12.7. Language theoretical implications

The most important pattern all the Netherlands dialects under discussion share,
in spite of all their differences, is that t-deletion is morphologically determined.
This is in fact something which proved to be the case in all other languages
studied so far. The morphological context in which t-deletion occurs is, however,
in each case profoundly different. The differences are:
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A. For the Netherlands language we have established a dichotomy of verbal as
opposed to nominal (including participle), in which the verb forms exhibit more
t-deletion.
In American English the division is into three: nouns > irregular verbs >
regular verbs, in which t-deletion increases in that order.
B. Although the dialects of the north east demonstrate the same dichotomy
verbal-nominal as the other Netherlands dialects, they differ in their marked
restriction of t-deletion to 3sg of strong and irregular verbs.
C. Middle Flemish has t-deletion in 3sg pres, but in combination with an enclitic
with which the 3sg forms one word.
D. In Old French the division is into three: most deletion in 3sg pres, a little less
in nouns, and much less in participles.
E. The phonological contexts for t-deletion in the three Netherlands dialect
groups differ a great deal (see 12.2.2. and 12.2.3). In the north east word-internal
factors concerning the stem structure of the verb are predominant, in the Rivers
region a number of word-internal factors predominate which, in a limited fashion, concern phonic prominence and sonority. Finally, the dialects of Holland
display articulatory complexity effects of the connected sentence, apart from
chiefly word-internal factors of articulatory complexity.
F. Considered diachronically, there are differences between the dialects of the
north east (see chapter 10) in the issue of contexts for t-deletion: a) the context of
morphemic structure length evolves into stem vowel length, for this latter context
turns out to explain t-deletion in the Middle Low German period better; b)
subsequently, in the dialects which are the successors of the Middle Low German
ones, the importance of the context stem vowel length for t-deletion is diminished by the fact that qualitative differences in the stem vowel become more
important.
G. Token frequency plays a role in the dialects of the province of Zuid-Holland
and the Rivers region and this is something which has not so far been found in
any other of the languages studied. We found this effect only for verbs. The
irregular pret forms like moest, mocht ‘had to, could’ and some (2),3sg pres forms
like (jij) hij buigt ‘(you) he bend(s), bow(s)’ lose their [t]’s very frequently; for the
irregular pret forms in [st] and [xt] like moest, mocht ‘had to, could’ it was
established that the high frequency in t-deletion is partly caused by their token
frequency.
These findings show that we have established a great number of different tdeletion patterns, so numerous and varied that all theories proposed so far break
down.
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1. The theoretical model that was formulated for the American English data does
not work for the present-day Netherlands dialects (with the exception of the
Ripuarian dialects of Limburg), the Middle West Flemish dialects and Old
French. In the model, morphological forms can pass through three cycles of tdeletion (Guy 1991a): firstly monomorphemic words like nouns, secondly
these plus the irregular verbs, and finally these two plus the regular verbs. This
cyclic model of the lexicon was proposed to account for the morphological
differences in t-deletion in American English dialects and proves to fit those
but not the Netherlands dialects. In the Netherlands dialects there is rather a
dichotomy nominal vs. verbal to be found (chapter 11).
2. Nor does the rephrasing in terms of Optimal Theory (OT) by Kiparsky (1994)
of the effects of the cyclic model just referred to fit the Netherlands and other
findings (chapter 11).
3. T-deletion is not a stable social marker in the sense of Labov. This is counter to
the assumptions of Romaine (1986) and Knott (1986) about t-deletion including Netherlands t-deletion, for in one region t-deletion is gaining ground
while in the other region it is losing ground. The styles shifts that accompany
social markers do in fact occur (chapter 5), but there is little or no social
stratification (chapter 4).
4. From 3 it follows that as to typology of variables (see diagram (11)) the styles
shifts and social stratification of t-deletion in the Netherlands dialects rather fit
the indicators (indicator type 2). It is not clear whether t-deletion is in fact
always unconscious and invites no social comment, as is required for an indicator
phenomenon. Social comment is restricted to stereotypes, but t-deletion is in
fact the object of social comment, as is evident from the fact that speakers with
t-deletion from the Rivers region are called ‘t-thieves’. The patterns of tdeletion established by us do not fit well into the typology of variables (chapter
2).
5. The reduction as proposed by Kiparsky of the phonological conditions into
universal conditions, in which the only difference between dialects is the
general level of t-deletion and not the conditions affecting it, does not fit the
differences we have established. Dialects do not only differ in their general
levels of t-deletion, but also in the number of conditions affecting deletion and
the degree to which they affect it.
The morphological phenomena are reduced by Kiparsky to functional differences like preservation of information (keep - kep; dropping of [t] is permitted)
and avoidance of ambiguity. For avoidance of ambiguity we have demonstrated that it does not play any role in the Netherlands dialects. What could
possibly be seen as preservation of information is the role qualitative and
quantitative vowel differences play for t-deletion in the dialects of the north
east. But in those dialects the process of t-deletion is highly morphologised and
factors of stem structure appear to play a larger role than a functional need to
distinguish between word forms.
6. From 1-5 it follows that no universal patterns and factors for t-deletion, pertaining to all languages, can be established.
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12.8. Methods employed

This study is based on very large numbers of dialect data. The bulk of them were
collected from the beginning of the 1980s in the project on phonology and
morphology of the Netherlands dialects on the basis of fieldwork (Goeman and
Taeldeman 1996).
The corpus was built up by selecting as informants individuals who regularly
use dialect in their daily environment. In selecting these individuals for the
Netherlands we have not tried to restrict ourselves to Non Mobile Older Rural
Males. Such restrictions lead to a decrease in variability and to distortions which
affect the validity and reliability of the material.
The dialect data were tested for reliability and validity by comparing our
sample with what is encountered in the Netherlands population. Here we concentrated on a) the social background variables of the informant and b) the
distribution of the localities over the Netherlands.
In addition we verified, for the two transcribers who made the largest number
of recordings and transcriptions, whether their narrow phonetic transcriptions in
IPA were sufficiently precise.
In nearly all these cases it proved that the selection of informants had minimal
adverse effects on reliability and validity, compared to other dialectological studies of this type, for example. the RND (Series of Regional Dialectatlasses of the
Netherlands, see chapter 2, map 1), and especially the Survey of English Dialects.
All the tape recordings were transcribed in narrow IPA. This requires considerable skill in the transcribers. The two transcribers who did the bulk of the
transcriptions were tested for the reliability and validity of their transcriptions.
This was done by asking them to do a transcription of the same recording and
then comparing their transcriptions, not only mutually, but also to a master
transcription of the same recording which could be considered as a standard. The
transcriptions were assessed on vowels, diphthongs and consonants. In addition
the use of diacritics was compared. The quality of the elicited material was good,
measured by the standard of an independently drawn up phonological vowel
chart for the informant’s dialect. Most of the phonetic transcriptions can be
considered to be valid (even better than the master transcription taken as standard) and to be reliable (mutually consistent).
The numbers of forms (tokens) studied are to be found in (17).
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(17a)

Zuid-Holland and the Rivers region
forms in which t may be deleted
past part
3sg
2,3sg paradigm
irreg pret
noun
superl
sentence

(17b)

1016
2482
399
369
2187
2058
148

Dialects of the north east
forms in which t may be deleted
3sg
irreg pret
noun
sentence
other forms studied:
inf

(17c)

12208
128
1120
869
12208
The Netherlands

forms in which t may be deleted
present paradigm
(including 2sg inversion)
connected sentence

Belgium

8800
2128

1504

The maps in chapters 10 and 11 are based on data for 353 locations in the
Netherlands. The maps for Belgium in chapter 11 are based on 188 locations.
For the processing of the many thousands of forms I developed models and
employed statistical techniques. They served to establish under which conditions
the results are significant.
Two techniques in particular were employed in the developing of models:
multiple linear regression (Mosteller and Tukey 1977) and logistic regression
(McCullagh and Nelder 1983, employed in chapters 7, 8, 10 and 11), and in
addition to these tests like chi squared, Spearman’s rho and Kendalls W (Siegel
1956) in chapter 6. The developing of models through regression and loglinear
analysis implies that I investigated in each case which of the possible factors play a
significant role. The developing of models was at all times theoretically controlled
and aimed at finding the optimal set of factors. An optimal estimation of effect is
achieved when all the relevant factors, and no irrelevant factors, have been incorporated in the model.
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I selected this procedure because it is formulated in terms of dependent and
determining factors and because it allows an interpretation which goes beyond the
establishing of correlations. Interpretation makes a causal connection between
the dependent process (t-deletion) and the determining factors (the language
internal and external contexts, chapter 1). Important factors prove to be constituted e.g. by the geographical dimensions, expressed in co-ordinates: west-east
and south-north. Another important factor is time (chapters 5, 8, 10 and 11). As
a matter of fact, the rule is that the larger number of factors are involved, the
more precarious it becomes to disentangle them, unless enough data are available.
The most complicated models are in chapters 4 and 5 and in chapter 10. Two
illustrations are given below and carried on to the maps in this study.
A. In chapter 4, 11 factors were tested for significance. Of those 11 factors, six
were geographic in character, five were social in character. At our first try only
five factors were apparently significant, all five of them geographic. After this first
try another model was therefore estimated, in which only those variables were
incorporated that had been found to be significant in the first instance. The
significant factors were: the east-west (1) and south-north (2) dimensions, and
both these dimensions to the power three ((3) and (4)). The power three at this
stage was the best way to account for two additional general trends in the geographical pattern of t-deletion, in which there is comparably more t-deletion in
the east and the south west than in the central regions and the north west. The
square factor turn out not to be needed in this round (chapter 4).
One of the significant factors from the first model, distance from the standard
language (5), of which I established a strong interdependence with the west-east
dimension, on further consideration proved to have no relevance (chapters 3 and
4). On the other hand, the local mutual proximity of the dialects did appear to be
relevant. Such, at any rate, is my interpretation of the remaining, unexplained
portion of the variation, in which additional association between dialects appeared to exist (technical term: auto-correlation as a measure of extra association
between dialects, see chapter 3 for extra association along the west-east dimension
and chapter 5 for a general approach accounting for all dimensions). This additional association can be seen as an expression of local language/dialect contact.
Eventually it proved in chapter 5 that the additional association was expressed
adequately in the new model by the square factor. We were able to establish this
because we used more precise co-ordinates in chapter 5. They result in a lower
measuring error rate, which in its turn leads to better estimates in the whole
model. In point of fact, it is then established even more clearly that the distance
from the standard language was incorporated in the model in an incorrect manner. Because of the use of more precise co-ordinates, the square of the two
geographical dimensions now proved sufficient. The fact that this model is more
economical than the third power model, is a happy side-effect. This third try
produces a sharper image than the first and second tries. A fourth round was not
necessary. The variation in the data that could not be explained by our final
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model, the residue, in the end thus turns out not be auto-correlated and so not to
contain additional association.
B. In chapter 10 we examined the effect of the geographical distribution (two
factors: the west-east distribution and the north-south distribution) and of five
language internal factors: the historically determined length of the stem vowel,
the voice or voicelessness of the stem consonant, the sonority of the stem consonant, the quantity of the stem vowel (long or short) as compared to that of the
infinitive, and the different quality of the stem vowel as compared to the infinitive. In this way is was possible to establish that all these factors were significant,
and that they have differing effects in the seven classes of strong verbs (the
irregular verbs and weak verbs were in fact included in the analysis), different in
the extent of the effect and different in whether the effect is positive or negative.
From a factor analysis it emerges that the five language internal factors, which
function as independent variables in the regression model, cluster in ways which
are specific for each class. On the basis of the estimated values for these factors in
the regression model, the classes of strong verbs can be divided into three groups:
a) strong verbs of classes 1-2, b) strong verbs of classes 4-6, and c) strong verbs of
class 7 plus irregular verbs and weak verbs.
In this way the systematic factors are isolated and it is established what the
effect is that each of them has on t-deletion, independent of the other factors.
Additionally, there is always a residue. In general this ‘noise’ does not allow of any
further interpretation. It embodies errors in the material and perhaps other explanatory factors that have not been identified so far.
C. There are different types of dialect maps (chapter 1). The quantitative maps in
chapters 4-6 represent a geographical application of the multiple regression model.
The model is called regional trend analysis and it is capable of distilling general
geographical tendencies, the system, from the totality of variation. The remaining variation was analysed more closely for possible further patterns (as measured
by auto-correlation) and could be mapped if so required. The maps in chapters 711 are also model based: the effects of the local mutual association were incorporated in the model which is the basis of these maps. As a result, the geographical
pattern was adjusted for this local mutual influence, and the final maps present a
realistic picture of that portion of the variation which is systematic and is really
significant. Apart from general tendencies this sort of map also gives a direct
representation of the more local effects, undisturbed by unsystematic noise. Were
the noise to be mapped, the result should rightly be a patchy picture without any
system.
12.9. Future research

1. In this study we have been able to demonstrate the emergence of t-deletion in
the dialects of the north east in the 14th century. It is urgently expedient that a
historical, diachronic investigation be made into the emergence of t-deletion
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in the other dialects and into the evolution of t-deletion in the intervening
periods. We have developed the methods in our study.
2. Little is known about the evolution through time of t-deletion in the Flemish
dialects. It should be sufficient to select a restricted number of geographically
scattered locations or towns with sufficient data in time slices.
3. Our study demonstrates that geographical variation is very important. Nevertheless, complementary to our investigation, a sociolinguistic study of one or
two dialects of the north east would be a welcome addition to existing studies
on the towns of Leiden (De Vries et al. 1974), Utrecht (Schouten 1982, 1984)
and Nijmegen (Van Houten 1989) and the east of the province of Limburg
(Hinskens 1992).
4. As to theory, I am in favour of further development of quantitative probabilistic models. From the point of departure I selected, no relevant information in
the data is lost. The usefulness of variational data is becoming more prominent
in the light of further development of theory on syllable structure and the
evolving of theories accounting for language internal, intra- language and
dialect variation better than so far. Optimality theory is a step in the right
direction, since it allows the violating of conditions, thus acknowledging a
certain degree of variability. But OT reduces quantitative variability to a list of
rankings and therefore gives information on less or more. In such a reduction
to rankings, information about “the degree of’ less of more is lost. Categorising
is a further step on the road to loss of information: a phenomenon is assigned
to a certain group or fits in a certain category. After that no more information
is available about rankings, about less or more. What remains is only information of the type ‘belongs to/does not belong to’. It is of course possible that
certain information can be put in categorial terms only, but in those cases
where reduction of quantitative information to ranking or categorial information takes place, the information is really thrown away. In those cases it is not
clear a priori whether any systematic aspects have been lost or whether that
type of information is part of the ‘noise’ aspects. I therefore advocate a quantitative version of OT. Meanwhile from the OT front different proposals for tdeletion have appeared (Reynolds, Nagy and Reynolds). It is not yet clear what
the relevance for the Netherlands facts is.
Finally, in diachronic and synchronic studies of t-deletion in the Netherlands
dialects special attention should be paid to the distinction verbal - nominal.

13

Nederlandse samenvatting

Deze samenvatting bevat de voornaamste resultaten en conclusies. Ze bevat ook
een bespreking van de methoden die in het onderzoek gebruikt zijn en een
opsomming van wat voor verder onderzoek in aanmerking komt.
Wat is t-deletie? Dat wordt geïllustreerd in (1)-(8). Daarin staan woorden met [t]
aan woordeinde. Die wordt echter in de dialecten niet altijd uitgesproken. Over
deze zogenaamde woordfinale t-deletie, wanneer die optreedt of juist niet, gaat
het in dit boek.
(1) werkwoordsvormen voor pauze
pres sing
(jij/hij) loopt
bakt, bidt,blijft, buigt, breekt, draagt, geeft, gelooft, grijpt, heeft, jaagt, kijkt, krijgt, legt, liegt,
ligt, maakt, naakt, ruikt, slaapt, steekt, sterft,
wacht, weegt, werkt, zegt
pres sing
du bakst
pres sing
(jij/hij) leest
barst, blaast, vriest, wast
pres sing
haalt, komt, neemt, woont, vaart, valt, vangt,
duwt, gaat, slaat, ziet
(2) pres plur

(wij/jullie/zij) bakt, loopt

(3) pret

bracht, mocht, moest, wist, zocht

(4) nominale vormen voor pauze
part pret (adjectivisch)
gemaakt
part pret
gehoopt
part pret
gewerkt
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(5) subst
subst
subst
subst
subst

knecht
nest, barst, haast,
hoofd
herfst
markt, naakt

(6) adj/adv
adj/adv
num

slecht
vast
acht

(7) superl

grootst
bleekst, braafst, droefst, droogst, ergst, slapst,
slechtst, vaakst
bangst, groenst, valst

superl

(8) vormen voor vocaal en consonant
zin
hij loopt in de val
zin
hij krijgt last van de hitte
zin
loopt veel
zin
komt van
T-deletie is dus de afval van [t] aan woordeinde. T-deletie treedt voornamelijk op
na niet-sonorante medeklinkers:
- bij diverse typen werkwoorden: loopt wordt dan loop, bracht wordt brach, zie
(1)-(3);
- bij nominale vormen: gemaakt wordt dan gemaak (4) (partpret vormen blijken
zich nominaal te gedragen), knecht wordt knech (5), slecht wordt slech (6) en
grootst wordt groots (7).
T-deletie aan woordeinde komt ook wel voor na sonorante klanken: vaart wordt
dan vaar, duwt wordt duw en gaat wordt ga.
Voor t-deletie spelen een aantal interne en externe factoren een rol. De interne
factoren zijn sonoriteit, klinkerlengte, ‘historische’ klinkerlengte, klinkerkwaliteit
(timbre), onderliggende stemhebbendheid van de eindconsonant van de stam,
perceptuele prominentie, articulatorische complexiteit en woordfrequentie. De
externe factoren zijn: sociale, geografische en temporele factoren.
Drie grote dialectgroepen zijn op t-deletie onderzocht: Zuid-Holland, de Betuwe
of het Rivierengebied, en de Noordoostelijke dialecten. De begrenzing ervan
staat op kaart 1 afgelijnd. Tussen deze drie dialectgroepen blijken grote onderlinge
verschillen te bestaan voor wat betreft de condities die gelden voor t-deletie, net
zoals overigens tussen de dialecten in Nederlands en Belgisch Limburg, West-,
Oost- en Frans-Vlaanderen, die zijdelings ter sprake komen in de hoofdstukken
10 en 11. In al deze dialecten is t-deletie weer verschillend van die in het Middelwestvlaams, het Engels en het Oudfrans.
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Kaart 1: Onderzoeksgebieden 1-3

1 = Zuid-Holland; 2 = Betuwe/Rivierengebied; 3 = Noordoosten; 4 = Frans Vlaanderen; 5 = WestVlaanderen; 6 = Oost-Vlaanderen; 7 = Belgisch Limburg; 8 = Nederlands Limburg.

Een van de bevindingen van deze studie is dat werkwoorden als in (1)-(3) meer tdeletie vertonen dan nominale vormen als in (4)-(7). Zoals opgemerkt behoren
tot de nominale woorden ook de participia op -t van werkwoorden. Ook in de
andere talen komen we altijd morfologische verdelingen tegen. Het kan uitmaken of de [t] voorkomt voor een pauze als in (1)-(7) of voor een ander woord in
de zin als in (8).
Hieronder vatten we nu eerst de theoretische verwachtingen samen (13.1).
Daarna komen in 13.2-13.7 onze resultaten aan de beurt. De interntalige resultaten, met name de diverse condities op t-deletie in de hedendaagse dialecten staan
in 13.2. Vervolgens komen de ontwikkelingen aan de orde die vanuit het verleden tot de huidige situatie hebben geleid (13.3). In de presentatie maken we ook
nog onderscheid tussen het woord voor pauze (13.2), of gevolgd door een ander
woord (13.4). Na de taalinterne factoren komen de externe factoren aan de orde
(13.5): de sociale beknopt en de taalgeografische factoren uitgebreider. Verschil-
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len met andere talen zijn het onderwerp van 13.6, de taaltheoretische implicaties
van 13.7. Dan komen nog de gebruikte corpussamenstelling, modellering en
statistiek aan de orde (13.8). Tot slot worden enkele mogelijkheden voor vervolgonderzoek geformuleerd die op grond van deze studie wenselijk blijken (13.9).
13.1. Theoretische verwachtingen

Op grond van wat in de literatuur te vinden is (Baudouin de Courtenay 1927,
Guy 1980, Labov 1982; voor meer details zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 6) zijn
vooral twee noties van belang: perceptuele prominentie en articulatorische complexiteit.
Articulatorische complexiteit heeft te maken met de productie van uitingen.
Hoe complexer een cluster waar [t] deel van uitmaakt, hoe meer deletie.
Prominentie is perceptueel in de zin dat het verstaan van taaluitingen in het
geding is: sommige aspecten van een uiting zouden belangrijker, prominenter,
zijn dan andere. Hoe prominenter een [t], hoe minder t-deletie. Wij nemen aan
dat er vier vormen van perceptuele prominentie zijn: fonische, morfologische,
disambiguerende en semantische. Hoe prominenter een [t], hoe minder deletie.
Articulatorische complexiteit en de vier vormen van perceptuele prominentie
kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat aan (gaat is minder complex dan
naakt), of volgt op [t] (loop.t in is minder complex dan loop.t veel).
Consonant(groep) voor woordfinale [t]
A. FONISCHE PROMINENTIE EN ARTICULATORISCHE COMPLEXITEIT
Binnen de woordfinale consonantclusters waar [t] deel van uitmaakt bestaan
fonische prominentie-effecten. Zo is [t] in de clusters [kt] (bakt), [xt] (wacht),
[pt] (slaapt) en [ft] (hoofd) meer verschillend van [k], [x], [p] en [f], dan [t] in het
cluster [st] van [s] in gast. Dat is, aldus Guy (1980), omdat [s] spectraal meer op
[t] lijkt dan [k], [x], [p] en [f] op [t] lijken. Dus [t] in [st] is onopvallender, dat wil
zeggen fonisch minder prominent dan [t] in de andere clusters en daardoor
deleert [t] in het cluster [st] eerder.
Consonantclusters vertonen graden van articulatorische complexiteit. Die complexiteit wordt bepaald door a) het aantal veranderingen van articulatieplaats in
een cluster (Guy 1980); b) de sonoriteit van consonanten: een cluster bestaande
uit een [+son] consonant gevolgd door twee [-son] consonanten als in ba-ng+st is
articulatorisch minder complex dan een cluster van drie [-son] consonanten als in
droo-g+st; c) lengte van de consonantcluster: langere consonantclusters zijn moeilijker te produceren en dus complexer dan kortere.
Mate van sonoriteit kan worden uitgedrukt op een schaal van wel tot niet
sonoor. Naarmate de klank voor [t] minder sonoor is zal er ook meer t-deletie
zijn: meer deletie in loop ‘loopt’ dan in zoch(t) en in vaar(t) engaat in deze
volgorde. De complete schaal van minder sonoor naar meer sonoor is: 1) plosief
bijv. [p] in loopt, 2) fricatief bijv. [x] in zocht, 3) nasaal bijv. [m] in komt, 4)
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liquida bijv. [r] in vaart, 5) glide bijv. in [w] duwt, 6) vocaal bijv. [a] in gaat (zie
hoofdstuk 10).
We verwachten volgens dit criterium dat articuleren moeilijker is naarmate een
cluster articulatorisch complexer is. Hoe moeilijker articulatie, hoe meer [t] deleert.
Uit het voorgaande volgt dat fonische prominentie en articulatorische complexiteit tegen elkaar inwerken. De verhoudingen staan in (9).
(9)

fonisch
prominent
articulatorisch
complex

bakt,
slaapt,
knecht

neiging tot
t-deletie

haast
nest

neiging tot
t-deletie

+

nee

–

ja

+

ja

–

nee

Blijkens (9) geldt dus dat als [t] fonisch prominent is, er bij voorkeur geen tdeletie optreedt: bak[t] wordt niet bak, maar haas[t] wordt wel haas. Omgekeerd
is er bij articulatorische complexiteit wel een neiging tot t-deletie: bak[t] wordt
bak, maar haas[t] blijft haast.
De clusters [kt] (bakt), [pt] (slaapt), [xt] (knecht) en [ft] (hoofd) zijn articulatorisch
even complex en fonisch gelijkelijk prominent. Binnen deze clusters verwachten
we dus geen verschillen in t-deletie. Als [t] veel deleert domineert blijkbaar
articulatorische complexiteit, anders fonische prominentie. (Het feit dat de -t in
bakt een zelfstandig morfeem is blijft hier buiten beschouwing, zie morfologische
prominentie, B1 hieronder).
Als [st] deel uitmaakt van een langer consonantcluster werken articulatorische
complexiteit en fonische prominentie eveneens tegen elkaar in. Finale [t] in [tst]
grootst is articulatorisch minder complex dan in [fst, xst, pst, kst] droefst, droogst,
slapst, vaakst omdat er geen verandering van articulatieplaats optreedt. Maar
finale [t] in het cluster [tst] is fonisch minder prominent, want [t] en [s] lijken
spectraal op elkaar. Het is dus niet te voorspellen of in grootst meer t-deletie
voorkomt dan in de groep van braafst.
B. MORFOLOGISCHE PROMINENTIE
Bij morfologische prominentie is de verwachting dat er minder gedeleerd wordt.
B1. Als de -t een zelfstandig morfeem is dan is hij morfologisch prominenter
dan een [t] die deel is van een woordstam: in gij naak-t werkwoord is -t morfologisch prominent tegenover [t] in naakt substantief, maar in bakt is -t altijd
morfeem. In ik wacht is [t] geen morfeem, in hij wacht is geen onderscheid te
maken tussen [t] als morfeem of deel van een stam en in dat geval is het niet
mogelijk a priori een uitspraak over morfologische prominentie te doen.
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B2. Als [t] onderdeel is van een morfeem is het dus zelf geen morfeem, zoals [t]
bij de superl groenst, alsmede 2sing du bak-st. Dan heeft [t] geen morfologische
prominentie en zal dus meer deleren dan wanneer -t morfeem is en morfologisch
prominent zoals -t in hij bakt.
B3. Een speciaal geval van morfologische prominentie betreft suffixalternantie:
jij loopt - loop-i (zero) tegenover hij loopt - loopt-i. In het ene geval treffen we de
zerovorm aan bij inversie, bij de ander blijft de -t in die positie. Een suffix met
zero-alternant in dezelfde categorie is morfologisch minder prominent dan een
suffix zonder een zero-alternant en zal dus eerder deletie vertonen: meer jij loop
dan hij loop(t).
C. DISAMBIGUERENDE INFORMATIE ELDERS BINNEN HET WOORD
Bij disambiguerende informatie elders in het woord kan [t] eerder deleren (Guy
1980, Du P. Scholtz 1963, Goeman 1983). Voor het woordeinde is er dan al
informatie over de morfologische functie van het woord waardoor de morfologische informatie die [t] biedt niet meer noodzakelijk is voor de juiste interpretatie.
Vormen als onregelmatig pret mocht, moest verschillen al in de woordstam van de
inf mogen en moeten door respectievelijk de afwijkende stamvocaal [O] en de extra
stamconsonant [s], en het regelmatig part gewerkt verschilt door het prefix ge- van
23sing werkt. We zouden dus moch, moes en gewerk verwachten. Op de vraag of
[t] in mocht en moest synchroon een morfeem is ga ik niet in, diachroon gezien is
dat wel het geval.
D. SEMANTISCHE PROMINENTIE
Semantische prominentie heeft betrekking op expressiviteit door contrastering:
de superlatief contrasteert met de stellende trap: ergst tegenover erg. De superlatief
is semantisch prominent. De [t] zal minder in ergst deleren dan in herfst, eerder in
barst (substantief) dan in barst (superlatief).
Consonant, vocaal of pauze na woordfinale [t]
In zinscontext kunnen door resyllabificatie nieuwe clusters ontstaan. [Ct#V] wordt
na resyllabificatie [C]-[tV] en is daardoor articulatorisch minder complex (syllabeeind met één consonant) dan [Ct#P] (syllabe-eind voor pauze (P) met twee
consonanten). [Ct#P] is weer minder complex dan [Ct#C] dat drie consonanten
telt. loop.t#in, is dus minder complex dan loopt#, dat op zijn beurt weer minder
complex is dan loopt#van, dat het meest complex is. Articulatorisch gezien verwachten we dat [t] in het laatste geval het meest zal deleren en in het eerste geval
het minst.
Een finale [t] is fonisch prominenter dan een niet-finale. Een finale [t] zal
eerder behouden blijven. De perceptuele prominentie is voor een volgende stilte
of pauze maximaal, zo is er meestal een duidelijke ‘release-burst’ van de woordfinale consonant.
De fonische prominentie voor de twee overige zinscontexten moet dan lager
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zijn. De prominentie van [t] voor consonant zoals in last van [Ct#C] is lager dan
die van [t] voor vocaal als in loopt in [Ct#V]. De middelste consonant in een
cluster van drie is perceptueel minder prominent en vertoont geen ‘release-burst’.
De consonant in de positie voor vocaal kent die mogelijkheid wel en [t] zal daar
dus meer behouden blijven, maar nog altijd minder dan voor pauze. In termen
van perceptuele prominentie is [Ct#P] het meest prominent en zou dus minder
deletie moeten vertonen, [Ct#C] is het minst prominent terwijl [Ct#V] daar
tussenin zit, vergelijk (10) (zie hoofdstuk 6).
(10)
articulatorische complexiteit
perceptuele complexiteit

Ct#P

Ct#V

Ct#C

+
++

–
+

++
–

# = woordgrens; C = consonant; V = vocaal; P = eind van zin of pauze.
– + ++ graden van complexiteit
In zinsverband zijn er dus voor [t] drie mogelijkheden:
1) het volgende woord begint met een consonant als in last van [Ct#C];
2) het volgende woord begint met een vocaal als in loopt in [Ct#V], en
3) er volgt geen woord, maar pauze, als in loopt [Ct#P].
Theoretische modellen
De fonologische condities worden door Kiparsky (1972, 1988) als volgt geïnterpreteerd:
a) als woordvormen na deletie uit elkaar gehouden kunnen worden mag er
gedeleerd worden: keep ‘houden’ is in meerdere opzichten verschillend van
kept ‘hield’ en daardoor kan er in kept gedeleerd worden tot kep;
b) aangezien de condities op t-deletie met de woordbouw of syllabebouw te
maken hebben, zijn ze van universele en niet van taalspecifieke aard. De woordof syllabebouw wordt sterk bepaald door sonoriteitscondities (gaande van stamvocaal of syllabenucleus, die het meest sonoor zijn, naar woordrand of syllabeeind worden de consonanten minder sonoor). De invloed bij t-deletie van
zinscontexten volgt in zijn visie ook uit universele principes van de zinsfonologie.
Derhalve kunnen er volgens Kiparsky geen taalspecifieke effecten bestaan op tdeletie. Het enige taalspecifieke effect dat zich voordoet betreft het algemene
niveau van t-deletie per dialect: het ene dialect deleert eenvoudig meer [t] dan
het andere.
De morfologische condities zijn door Guy (1991a) geïnterpreteerd als voortvloeiend uit een lexicon met niveaus. Ieder niveau kent t-deletie, ieder volgend
niveau hoogt het aantal t-deletie gevallen op. Het diepste niveau betreft de niet
afgeleide woorden zoals de nominale woorden bijvoorbeeld apt ‘bekwaam’ met
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de minste t-deletie, het volgende niveau is dat van de onregelmatige morfologie
bijvoorbeeld kept ‘hield’, en daarna volgt de regelmatige morfologie bijvoorbeeld
heaped ‘hoopte op’. Tot slot gaat daar de zinsfonologie nog over heen.
Deletie van [t] wordt door o.a. Labov (1975, 1994), Romaine (1988) en Knott
(1986) beschouwd als een stabiele ‘social marker’. Een stabiel kenmerk vertoont
geen ontwikkeling in de tijd (meer). Een social marker is een dialectkenmerk dat
gevoelig is voor stijlverschuiving (meer deletie in spontane of doorlopende spraak),
voor sociale klasse (bij lagere klassen meer t-deletie dan in hogere); het is een
kenmerk waarvan men zich weinig bewust is en dat weinig sociaal commentaar
uitlokt, zie (11). Een stereotype is een dialectkenmerk waarvoor geen sociale
stratificatie of stijlverschuiving valt vast te stellen. De indicatoren liggen er op
verschillende manieren tussenin.
(11)
Karakteristiek
Typen variabelen:
stereotype
indicator type 1
indicator type 2
social marker

sociale
stratificatie

stijlverschuiving

bewustheid

–
+
–
+

–
–
+
+

+
–
–
–

Tot zover de theoretische verwachtingen.
13.2. Fonologische en morfologische condities in hedendaagse dialecten in

woorden voor pauze
Zoals is opgemerkt, komt t-deletie niet altijd even frequent voor. Bij werkwoorden het meest, maar er zijn verschillen tussen de diverse werkwoordsvormen, bij
nominale woorden minder en daarbinnen bij superlatieven het minst. Participia
gedragen zich nominaal (zie hoofdstuk 6 en hoofdstuk 11).
13.2.1. Werkwoorden en nominale vormen

Hieronder volgen drie resultaten waar werkwoorden en nominale vormen vergeleken worden.
A. Volgens fonische prominentie deleert [t] in [xt], [ft], [kt] en [pt] minder dan
in [st]. Volgens articulatorische complexiteit deleert [t] in [xt], [ft], [kt] en [pt]
meer dan in [st]. In de Zuid-Hollandse en Betuwse dialecten deleert [t] in haast
en nest minder dan in bakt, slaapt, knecht en hoofd, en daaruit volgt dat
articulatorische complexiteit er belangrijker is dan fonische prominentie (zie hoofdstuk 6).
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B. Volgens morfologische prominentie zou -t als zelfstandig morfeem minder
deleren dan [t] die dat niet is. We vinden het omgekeerde. In de Zuid-Hollandse
dialecten en die van het Rivierengebied is er meer t-deletie in 23sing dan bij
nominale woorden, waar [t] geen suffix is, meer t-deletie in 23sing werk ‘werkt,
leg ‘legt, geloof ‘gelooft’ dan in ach(t), knech(t) en hoof(d). (zie hoofdstuk 6).
C. Volgens het principe van disambiguerende informatie elders in het woord zou
-t minder informatie dragen en dus eerder deleren. We vinden evenwel geen
verschillen door disambiguering: in pret als mocht en moest deleert [t] wel meer
dan in 23sing pres werkt, zegt (of nominale vormen als markt, vast). Dat komt
door de hoge tokenfrequentie van de onregelmatige pret werkwoordsvormen die
op [xt] of [st] eindigen, zie 13.2.2 hierna en hoofdstuk 6.
D. Volgens morfologische prominentie zou -t als zelfstandig morfeem in bijv.
23singvriest, minder deleren dan [t] als onderdeel van een suffix groens(t). We
vinden evenwel het omgekeerde: [t] deleert meer in 23sing vries dan in groens(t),
zie hoofdstuk 6.
Uit A, B, C en D blijkt dat fonische, morfologische en disambiguerende prominentie in deze dialecten geen rol speelt, althans in de genoemde gevallen.
13.2.2. Werkwoorden

Hieronder volgen vijf resultaten die op werkwoorden betrekking hebben.
A. In de noordoostelijke dialecten spelen bij t-deletie naast a. sonoriteit van de
finale stamconsonant nog vier ander aspecten een rol: b. lengte van de stamvocaal, c. kwalitatief vocaalverschil (klinkertimbre) van de stamvocaal, d. ‘historische’ lengte van de vocaal en e. onderliggende stemhebbendheid van de
stamconsonant. Het gaat hier telkens om 3sing pres. Andere werkwoordsvormen
deleren nauwelijks.
a) Sonoriteit van de finale stamconsonant. Hoe minder sonoor de stamconsonant,
hoe meer t-deletie er is. Zo vertoont [kÈk] ‘3sing kijkt’ meer deletie dan [krÈx(t)]
(3sing ‘krijgt’) want [k] is minder sonoor dan [x], en nog minder of geen
deletie is er in [Ëo:nt] (3sing ‘woont’). Zoals is opgemerkt in 13.1 is de complete schaal: 1) stop bijv. [p] in loopt, 2) fricatief bijv. [x] in zocht, 3) nasaal
bijv. [m] in komt, 4) liquida bijv. [r] in vaart, 5) glide bijv. in [w] duwt, 6)
vocaal bijv. [a] in gaat (zie hoofdstuk 10).
b) Lengte van de stamvocaal. Bij lengteverschil in de stamvocaal ten opzichte van
de inf wordt vaker gedeleerd dan wanneer er geen verschil in lengte is; 3sing
[lEst] van dialectaal [lE:znæ] ‘lezen’ is dus relatief vaker zonder [t] dan wanneer
de vocaal van 3sing lang zou zijn geweest of de vocaal van de inf kort, zie
hoofdstuk 10).
c) Verkorting in 3sing gaat vaak gepaard met verandering in klinkertimbre. Dit is
bijvoorbeeld te zien in [blÈf] ten opzichte van [bli:vnæ] ‘blijven’. Bij verkorting
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kunnen nog twee andere verschijnselen optreden: umlaut of breking. In sommige dialecten wordt [lo:pt] 3sing ‘loopt’ alleen verkort tot [lOp], in andere
treedt bovendien umlaut op en wordt [lo:pt] tot [lπp]. Als breking optreedt
zijn de alternanties van het type [Ge:vmæ - GÈf(t)] ‘geven’ inf - ‘geeft’ 3sing.
Soms wordt de stamvocaal verlengd, ook dan kunnen timbreverschillen optreden: [ku:mp] (3sing ‘komt’) tegenover [kOmmæ] (inf).
Bij alle typen kwalitatieve verschillen komt meer t-deletie voor dan als er alleen
lengteverschil optreedt: -t blijft dus vaker bewaard in dialectaal [lEst] 3sing van
inf [lE:znæ] dan in [lπp] 3sing van inf [lo:pmæ] en [GÈf] 3sing van inf [Ge:vmæ] (zie
hoofdstuk 10).
d) Met ‘historische lengte’ bedoel ik dat een vocaal die vroeger kort was nu lang
geworden is, althans in de standaardtaal. Komen is een werkwoord met historisch korte vocaal [O], die in de standaardtaal lang geworden is. Werkwoorden
die altijd een lange vocaal hebben gehad als lopen deleren minder -t dan
werkwoorden met een korte vocaal als vallen, of waarvan de vocaal lang geworden is als komen. Hij loop(t) deleert dus minder dan hij val of hij kom (zie
hoofdstuk 10).
e) (Onderliggende) stemhebbendheid speelt onafhankelijk van de sonoriteit van
de finale stamconsonant ook een rol. Er is meer deletie in [GÈf] 3sing van geven
en in [vElt] 3sing van vallen dan in [brEkt] 3sing van breken (zie hoofdstuk
10).
Vanouds worden 7 klassen van sterke werkwoorden onderscheiden. In die zeven
klassen wordt t-deletie verschillend beïnvloed door de eigenschappen (a-e) hierboven. Dat komt omdat die eigenschappen in iedere werkwoordsklasse een ander
distributie hebben.
Als de stamconsonant stemhebbend is komt er in klasse 1 en 7 minder t-deletie
voor (type blijven en blazen), maar in klasse 4, 5 en 6 meer (type wegen, lezen,
dragen). Naarmate de stamconsonant meer sonoor is vertoont 3sing in klasse 4
(nemen > wegen > breken), 5 (zien > geven > steken), 6 (slaan > dragen > dialectisch
wasken ‘wassen’) en 7 (vangen > blazen > lopen) minder t-deletie. In klasse 1
(blijven > grijpen) en 2 (liegen > ruiken) is er meer t-deletie als de stamconsonant
sonoor is, hetgeen tegen de verwachtingen over sonoriteit is (zie hoofdstuk 10).
B. We verwachten dat 2sing morfologisch minder prominent is dan 3sing in de
Zuid-Hollandse dialecten: jij loop komt meer voor dan hij loop, omdat er bij
inversie geen uitgang optreedt bij 2sing maar wel bij 3sing: loop jij versus loopt hij.
In het Rivierengebied deleren hij loopt en jij loopt evenveel. Daar is in inversie van
2sing de uitgang altijd wel aanwezig: loop-t-e (zie hoofdstuk 6 en 9). Daardoor is
er evenveel t-deletie als in hij loop en minder t-deletie dan in Zuid-Holland. Met
de noordoostelijke dialecten kan niet vergeleken worden, daar spelen andere
factoren een rol. Sommige hebben niet loop in inversie, zie D. hieronder. In de
overige noordoostelijke dialecten die in inversie wel loop jij of lope jij kennen zijn
eveneens andere factoren in het spel die vergelijking onmogelijk maken (zie
hoofdstuk 9).
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C. Vele noordoostelijke dialecten hebben een eenheidspluralis op -t: wij, jullie,
zij loop-t. Deze vormen hebben de [@] van (wi/i/se)lopet verloren door syncope.
Daarnaast treffen we in een aantal dialecten nog steeds wi/i/se lopet aan. De
eenheidspluralis -t is in deze dialecten veel minder sterk onderhevig aan t-deletie
want [t] volgt niet op consonant (zie hoofdstuk 10).
Overigens is er een probleem met betrekking tot de dialecten op de oostelijke
Veluwe. Hier lijkt het of er soms meer in het presensparadigma wordt gedeleerd
dan in de overige noordoostelijke dialecten. De vraag is echter of het hier om tdeletie gaat. De meer westelijke Veluwse dialecten kennen een eenheidspluralis
op -en. Het probleem is nu dat op de oostelijke Veluwe zowel -t als -en in de
eenheidspluralis voorkomen: wi/i/se lopen naast wii/se loopt. De zero-vormen kunnen dus ook het gevolg zijn van het verdwijnen van -en: lopen > loop. Een andere
verklaringsmogelijkheid is dat de concurrentie van het -t en het -en suffix tot
deflectie en dus tot de zero-vormen heeft geleid. Deze kwesties worden in hoofdstuk 7 en 8 behandeld.
D. In de noordoostelijke dialecten die [st] hebben in 2sing, deleert [t] in 3sing
meer dan in 2sing: [he lœp / lOp] ‘hij loopt’ tegenover [du lœpst] ‘jij loopt’. Het
zelfstandige morfeem -t wordt dus meer gedeleerd dan het segment [t] dat onderdeel van het morfeem -st is. Volgens verwachting is [t] als zelfstandig morfeem
perceptueel prominenter dan [t] als deel van een morfeem. Daarom zou [t] meer
weerstand tegen t-deletie moeten bieden. Wat blijkt is dat deze prominentiefactor
opnieuw niet werkt (vergelijk de hoofdstukken 6 en 7). Wat domineert is
articulatorische complexiteit; [st] is makkelijker uit te spreken dan de andere
clusters zoals [pt]: [t] in st blijft.
E. In Zuid-Holland en het Rivierengebied speelt mogelijk een frequentie-effect
in pres en onregelmatig pret. We hebben de indruk dat boven een bepaalde gebruiksfrequentie [t] meer deleert dan eronder: frequente t-deletie hebben bijvoorbeeld mocht (tokenfreq. 28), moest (tokenfreq. 205), zegt (tokenfreq. 249) en ligt
(tokenfreq. 18). Minder t-deletie hebben buigt, vriest, zwijgt en barst (alle tokenfreq.
kleiner dan 2). Wij kunnen dit drempel-effect niet echt aantonen wegens de
beperkingen van het relevante deel van het corpus Uit den Boogaart (1975).
Er is geen sprake van dat [t] als zelfstandig morfeem van 23sing pres (zegt, leest,
vriest) in deze dialectgroepen minder deleert dan [t] in moch, moes, wis (‘mocht,
moest, wist’). Weliswaar deleert [t] in de laatste categorie veel frequenter, maar
dat moet geheel aan hun tokenfrequentie liggen: het zijn veel voorkomende
onregelmatige woordvormen.
De noordoostelijke dialecten vertonen in het geheel geen tokenfrequentieeffecten (zie de hoofdstukken 6 en 10).
13.2.3. Nominale vormen

A. Bij part pret als gemaakt deleert [t] niet meer dan in andere, nominale vormen
zonder disambiguering als markt in Zuid-Holland en het Rivierengebied. Dit
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gaat in tegen de verwachting dat [t] door de al voorhanden disambiguerende
informatie minder prominent is. Nog sterker in tegenspraak met de verwachting
is de verhouding van part als gemaakt tot de sing pres-vormen als werk ‘werkt’,’
want daar is het omgekeerd, t-deletie komt in sing pres juist frequenter voor dan
bij part pret.
B. In veel noordoostelijke dialecten is het aantal woorden dat in aanmerking
komt voor t-deletie laag doordat veel substantieven en adjectieven op -e eindigen.
In neste ‘nest’ en slechte ‘slecht’ is [t] niet woordfinaal. Wanneer [t] wel woordfinaal is komt t-deletie slechts voor indien de voorafgaande medeklinker -[x] is of
-[s]: kne[x] ‘knecht’, ne[s] ‘nest’, sle[x] ‘slecht’ (zie hoofdstuk 10).
C. Superlatieven worden gekarakteriseerd door langere consonantclusters dan de
meeste andere vormen op [t]: ergst, slechtst, grootst, droogst, minstens drie en soms
vier consonanten. Dat is articulatorisch nogal complex, hetgeen t-deletie zou
kunnen bevorderen. Maar vanwege hun expressief-semantische prominentie verwachten we dat [t] behouden blijft. Semantische prominentie domineert inderdaad, want de regelmatige superlatieven vertonen naar verhouding zeer weinig tdeletie. Vormen als groots voor grootst komen maar weinig voor. Zie voor meer
details hoofdstuk 6.
Al is t-deletie bij superlatieven laagfrequent, er zijn verschillen naar consonantcluster. Net als bij de andere nominale vormen en de werkwoorden zouden
articulatorische complexiteit en fonische prominentie tegen elkaar in kunnen
werken en elkaar zo in evenwicht houden. In deze clusters blijkt fonische prominentie een rol te spelen, doordat [-t] in [tst] (heetst) meer gedeleerd wordt dan in [fst]
(droefst), [xst] (droogst), [pst] (slapst), [kst] (vaakst). Dat hadden we nog niet
eerder geconstateerd. Articulatorische complexiteit blijkt hier niet van belang:
omdat er in [tst] geen wisseling van articulatieplaats plaatsvindt, maar in de
overige clusters [fst] enz. wel. Het zou kunnen zijn dat dialecten onderscheid
maken naar het soort van cluster: in langere clusters zou dan fonische prominentie
overwegen, terwijl in kortere clusters van twee consonanten (besproken in 13.2.1
punt A) articulatorische complexiteit zou overwegen (zie hoofdstuk 6). Talen
kunnen blijkbaar op deze punten verschillen (zie ook 13.6).
D. In de dialecten van Zuid-Holland en het Rivierengebied speelt bovendien
sonoriteit een rol bij t-deletie. Dit betreft de tegenstelling wel/niet sonoor: [+son]
+ [st] (groenst) tegenover [-son] + [st] (bleekst). In het cluster [kst] is [st]
articulatorisch complexer dan in [nst] en daarom verwachten we meer t-deletie in
[kst]. In een cluster met een groter aantal niet-sonorante consonanten constateren we inderdaad meer t-deletie dan in een cluster met minder niet-sonore
consonanten (zie hoofdstuk 6).
Overigens kan in de langere clusters met [tst] (grootst) ook de woordinterne [t]
wegvallen in plaats van de woordfinale: groost. Blijkbaar zijn in de betreffende
Nederlandse dialecten clusters van drie dentale consonanten perceptueel te lang,
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wat opgelost kan worden door een van de twee [t]’s te laten verdwijnen (zie
hoofdstuk 6).
13.3. Diachrone aspecten. Fonologische en morfologische condities in

woorden voor pauze
We hebben onderzoek gedaan naar 1) de ontwikkelingen van t-deletie voor ZuidHolland en het Rivierengebied in de periode 1955-1985; 2) de stand van zaken
in de 20e eeuw en de ontwikkelingen in de 14e eeuw voor de noordoostelijke
dialecten. Tenslotte gaan we kort in op de zero-eenheidspluralis in dialecten op
de Veluwe.
13.3.1. Zuid-Holland en het Rivierengebied

We hebben in Zuid-Holland en het Rivierengebied voor de periode 1950 - 1985
twee ontwikkelingen vastgesteld. 1) T-deletie heeft terrein gewonnen in het westelijke Rivierengebied, terrein verloren in het oostelijke Rivierengebied (zie hoofdstuk 5). 2) De dialecten in het Rivierengebied vertonen een eigen interne ontwikkeling: de afname van t-deletie moet verklaard worden uit het feit dat de -t altijd
aanwezig is gebleven in andere vormen van het paradigma van nomina: knech
(sing) versus knechte (plur), slech versus slechte. T-deletie blijft er een natuurlijk
fonologisch proces, want de achteruitgang van t-deletie komt voort uit een dialectinterne veralgemenisering van het meervoud naar het enkelvoud. Herintroductie
van -t, onder invloed van de standaardtaal, is niet plausibel, omdat in het westelijk deel, het dichtst bij de Randstad, van waaruit de standaardtaal invloed uitoefent, [t] meer deleert (hoofdstuk 5).
In dit verband kan de vraag worden gesteld of de 17e en 18e eeuwse ZuidHollandse zero-vormen als eenheidspluralis het gevolg zijn van t-deletie: wij
*loopt > wij loop. Ik acht het waarschijnlijker dat hier de uitgang -en was: wij lopen
> wij loop. Voor een vergelijkbaar probleem op de oostelijke Veluwe (vgl. sectie
13.2.2 ad C en sectie 12.3.1 hierna; zie ook hoofdstuk 8).
13.3.2. Noordoostelijke dialecten

3SING PRES
In de noordoostelijke dialecten zijn verschillen in t-deletie voornamelijk bepaald
door vier diachrone ontwikkelingen (zie hoofdstuk 10). Die hebben tot een
vergaande morfologisering van t-deletie geleid. Hierdoor blijft t-deletie vrijwel
tot 3sing van sterke en onregelmatige werkwoorden beperkt. Het sterke werkwoord [lo:pm] ‘lopen’ en het onregelmatige werkwoord [hEbmæ] ‘hebben’ hebben
-t gedeleerd in 3sing: [lœp], [hEf], maar het regelmatige werkwoord [Ëa:rkNæ]
‘werken’ houdt zijn -t in 3sing: [Ëa:rkt]. De vier diachrone ontwikkelingen zijn:
1. Syncope van de suffixvocaal als in givet (met korte i) > gift (‘geven’) leidt tot
een consonantcluster [ft]. In dat cluster kan [t] deleren. Als er geen syncope is,
is er geen t-deletie in deze dialecten.

482

HOOFDSTUK 13

2. Door OpenSyllabeverLenging (OSL) als in jaagn (inf. ‘jagen’) tegenover jag
(3sing) en in le:zn (vocaal [E], inf ‘lezen’) tegenover les (3sing) zijn in de vocaal
resp. kwalitatieve en lengteverschillen ontstaan die t-deletie mee gaan bepalen.
Die verschillen in stamvocaal zijn in sectie 13.2.2. behandeld.
3. Vocaalverkorting voor een door syncope ontstane consonantcluster als in kiket
(met vocaal [i:]) > kikt (met vocaal [È], ‘kijken’) leidt eveneens tot kwalitatieve
en kwantitatieve vocaalverschillen die t-deletie meebepalen (zie sectie 13.2.2).
4. In deze dialecten bestonden bovendien al heel vroeg kwalitatieve vocaalcontrasten tussen inf en 3sing die veroorzaakt werden door umlaut (varen veret, ‘varen’) en breking (breken - brikit, ‘breken’).
Syncope neemt in de middelnederlandse en middelnederduitse dialecten een
lange periode in beslag en verloopt globaal van zuidwest naar noordoost, vroeger
in Westvlaanderen en later in de Noordoostelijke dialecten.
OSL verloopt over een nog langere periode en is bij het begin van de Middelnederlandse overlevering nog niet afgesloten. De ontwikkeling verloopt van het
westen naar het oosten, in het oosten verlengen open syllaben het laatst. De
ontwikkelingen kruisen elkaar dus. In de middeleeuwse dialecten treedt daarom
nu eens eerst OSL op gevolgd door syncope, en dan uitsluitend syncope waardoor
OSL niet mogelijk is. Ook in de oostelijke dialecten doet zich dit voor, zij het later
dan elders. In bepaalde dialecten kunnen beide tegelijk gewerkt hebben in verschillende delen van de woordvoorraad.
Syncope maakt optreden van OSL onmogelijk omdat er voor een consonantcluster geen open syllabe kan ontstaan. In het noordoosten is de interferentie van
syncope met OSL het sterkst.
Overigens verandert de conditie op syncope in de loop der tijden. Aanvankelijk vindt syncope meer plaats na een korte stamsyllabe dan na een lange
stamsyllabe, meer in VC hevet ‘neemt’ dan in VVC vriezet ‘vriest’ en VCC stervet
‘sterft’. Later zien we een verandering in conditionering: meer syncope na een
korte vocaal dan na een lange vocaal, meer in VC hevet ‘heeft’ en VCC stervet dan
in VVC vriezet, vergelijk (12).
(12)

Ontwikkelingen van syncope in verband met de werkwoordstam
gesyncopeerde vorm
VC
VC

ongesyncopeerde vorm
VCC

VCC

VVC
VVC

(aanvankelijk)
(later)

V=korte vocaal; VV=lange vocaal; C=consonant; CC=consonantcluster of
geminaat

De nieuw gecreëerde consonantclusters met [t] komen voortaan vooral voor na
werkwoorden met korte stamvocaal. Die deleren dan ook het meest en het eerst.
Deze situatie verklaart het vooroplopen van leghet en hevet bij zowel syncope als t-
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deletie. In deze vormen is syncope zo vroeg (resulterend in legt en heft) dat beide
hun korte vocaal behouden hebben. T-deletie leidt dan vervolgens ook relatief
vroeg tot: legh en hef: Momenteel horen [lEG(t)] en [hEf(t)] nog steeds tot de
vormen met een hoge frequentie van t-deletie. Voor de goede orde merken we op
dat syncope zich onafhankelijk voltrekt van de sonoriteit van de eindconsonant
van de stam.
EENHEIDSPLURALIS
In de noordoostelijke dialecten is de concurrentie tussen eenheidspluralis op -t en
-en al heel oud. De vorm op -en is dus waarschijnlijk even autochthoon als die op
-t en de stabiliteit van de variatie tussen die twee maakt zowel Heeroma’s Westfaalse
expansie van eenheidspluralis -t als Hollandse expansie in de zin van Kloeke van
eenheidspluralis -en niet aannemelijk. Het is niet zo dat in de gebieden waar -t
naast -en voorkomt de pluralis in zijn geheel ofwel -t ofwel -en moet hebben, in
bepaalde gebieden kan het allebei. Ook per persoonsvorm (1, 2 of 3plur) kan de
ontwikkeling verschillend verlopen. Zie hoofdstuk 7 en 8.
13.4. Fonologische en morfologische condities in hedendaagse dialecten bij

woorden in zinsverband
Net als bij woorden in isolatie vertoont t-deletie bij woorden in zinscontext grote
variatie. Het maakt voor t-deletie verschil met welke klank een volgend woord
begint. Zo blijft [t] vaker bewaard voor vocaal dan voor consonant of pauze.
Ik behandel achtereenvolgens Zuid-Holland en het Rivierengebied, Nederland in
zijn geheel en Vlaanderen. Voor het gemak worden de zinsfactoren hieronder
herhaald.
1) het volgende woord begint met een consonant als in last van [Ct#C];
2) het volgende woord begint met een vocaal als in loopt in [Ct#V], en
3) er volgt geen woord, maar pauze, als in ...loopt [Ct#P].
[Ct#V] wordt na resyllabificatie [C]-[tV] en is daardoor articulatorisch minder
complex (syllabe-eind met één consonant) dan [Ct#P] (syllabe-eind met twee
consonanten) en [Ct#P] is weer minder complex dan [Ct#C] dat drie consonanten
telt.
In termen van fonische prominentie is [Ct#P] het meest prominent en zou dus
minder deletie moeten vertonen, [Ct#C] is het minst prominent terwijl [Ct#V]
daar tussenin zit, vergelijk (12) (zie hoofdstuk 6).
13.4.1. Zuid-Holland en het Rivierengebied

FONISCHE PROMINENTIE EN ARTICULATORISCHE COMPLEXITEIT
Brengen we naast de al hiervoor uitgebreid besproken (a) woordinterne contexten
[p; k; f; x; s] en (b) de relevante morfologische categorieën van het woord (monomorfematisch woord: subst, adj en telw; part; onreg. pret; 23singpres) nu bovendien
(c) de posities van het woord in zinscontext (pauze, vocaal, consonant) gezamenlijk als relevante groepen van factoren in verband met t-deletie, dan gedragen
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Zuid-Holland en het Rivierengebied zich verschillend (zie hoofdstuk 11).
Voor Zuid-Holland kunnen we het effect van articulatorische complexiteit
aan het woordeinde nu nader preciseren doordat het effect van de zinscontext
mee in rekening wordt gebracht. In het cluster [pt] als in hij slaapt deleert [t]
meer dan in clusters op [kt] (bakt), [xt] (knecht), [ft] (hoofd). Het cluster [st]
(haast) heeft lage fonische prominentie en [t] zou er eerder kunnen verdwijnen,
maar het blijkt dat dat niet zo is. Dit betekent dat articulatorische complexiteit
overheerst. Dit leidt tot een tweedeling in klanken met liparticulatie en klanken
met tongarticulatie. Het blijkt dat het cluster [pt], dat zowel met de lippen als
met de tong gevormd wordt, moeilijker uit te spreken is dan de clusters [st, kt, xt]
die alleen met tongarticulatie gevormd worden (zie hoofdstuk 6). Het cluster [ft]
valt hierbuiten omdat [f] labiodentaal is.
In het Rivierengebied is de situatie anders. Tegen de verwachtingen in is er
geen rol voor fonische prominentie en ook niet voor articulatorische complexiteit
aan het woordeinde: [pt, ft, xt] zijn neutraal maar zowel [s] in [st] als [k] in [kt]
vertonen juist de neiging t-deletie tegen te gaan als ze voor een andere klank
voorkomen: bakt en wast vertonen dan [t] terwijl deletie bij hoopt en blijft wel
mogelijk is.
MORFOLOGISCHE FACTOREN
Gegeven de positie, al of niet in zinscontext, van woordfinale -t dan kunnen we
nu ook de rol van de morfologische factoren beter afgrenzen. De resultaten
bevestigen wat we al gevonden hebben. Afgezien van de superlatieven gedragen
de regelmatige participia zoals gemaakt zich als nominale vormen bijvoorbeeld
hoofd en acht: Ze deleren minder dan de verbale vormen van 23sing zoalsloopt en
van onregelmatig pret-vormen als mocht. De onregelmatige pret-vormen deleren
het meest.
Daarbij heeft Zuid-Holland minder t-deletie dan het Rivierengebied in nominale vormen en in regelmatig part. In onregelmatig pret en in 23sing heeft ZuidHolland daarentegen meer t-deletie dan het Rivierengebied. In het Rivierengebied is 23sing neutraal met betrekking tot t-deletie.
Voor wat betreft de zinscontext zelf is er, nu tegelijk ook alle relevante woordinterne factoren in rekening zijn gebracht, voor Zuid-Holland, en misschien het
Rivierengebied, een ordening van de contexten [#C], [#V] en [#P]. We herhalen
hier schema (10) als (13).
(13)
articulatorische complexiteit
perceptuele complexiteit

Ct#P

Ct#V

Ct#C

+
++

–
+

++
–

# = woordgrens; C = consonant; V = vocaal; P = eind van zin of pauze.
– + ++ graden van complexiteit
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De context [#V] blijkt in beide dialecten geen meetbare invloed te ondergaan van
fonische perceptuele prominentie en articulatorische complexiteit. Zie schema
(13). In de context [#P] wordt [t] het minst gedeleerd, hetgeen volgens de verwachtingen is. Weliswaar is het cluster articulatorisch complex, maar fonische
prominentie overweegt. In de positie voor [#C] wordt de meeste deletie aangetroffen. Articulatorische complexiteit geeft hier de doorslag. Deze effecten spelen
voornamelijk in Zuid-Holland een rol, want in het Rivierengebied heeft de zinscontext geen invloed op t-deletie. Daar gelden dus alleen de effecten van de
contexten die aan [t] voorafgaan (zie hoofdstuk 11).
Sprekers uit het Rivierengebied hebben dus als gedragslijn: deleer vooral veel,
extra veel in onregelmatige werkwoorden, iets minder in nominale woorden
(inclusief regelmatig part) en deleer nog wat minder na [k] en [s].
Sprekers uit Zuid-Holland volgen de lijn: deleer niet zoveel, maar als je het
doet deleer dan extra veel bij onreg pret, veel bij 23 sing en niet zoveel bij
nominale woorden. Deleer bovendien na bilabiale consonant en deleer extra veel
voor consonant en minder voor pauze.
13.4.2. Nederland

Wanneer heel Nederland in ogenschouw wordt genomen liggen de accenten
enigszins anders dan alleen in Zuid-Holland en het Rivierengebied. De resultaten
berusten op een interpretatie van het totale kaardbeeld van t-deletie in zinscontext in Nederland. Het beeld van de kaarten betreffende het gehele land in
hoofdstuk 11 kan in schema (14) worden samengevat, waarbij ik ook gebruik
maak van de resultaten van Ottow-Kolman (1989).
(14)
-t#P -t#V -t#C
- =C=consonant
- =C=sonorant art
- =V=vocaal
fon

x
(–)
(–)

+
(+)
x

voorbeelden

+++
x
++ (vaart)
++ (doet)

loopt in
komt als
x

krijgt last
hoort mij
gaat goed

+ betekent hier: meer t-deletie; – betekent minder t-deletie; x betekent: niet
onderzocht; tussen () staan de resultaten van Ottow-Kolman (1989) voor
Zuid-Holland en Rivierengebied.
De twee hiervoor besproken dialectgroepen Zuid-Holland en het Rivierengebied
nemen we mee in de analyse. Na een sonorant is [t] er voor pauze fonisch minder
prominent maar articulatorisch meer complex dan na een vocaal en hij zal dus
meer deleren. Na sonorante consonant of vocaal, deleert [t] van minder naar
meer volgens het patroon [#P] -(-) / [#V] + / [#C] ++. We hebben hierbij ook de
resultaten van Ottow-Kolman (1989) opgenomen. We vinden dit patroon niet
terug in (13) als het patroon van of fonische prominentie of van articulatorische
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complexiteit. Voor [#C] overweegt articulatorische complexiteit, voor [#V] is het
mogelijk dat fonische prominentie overweegt. In de rest van Nederland is deletie
van [t] na vocaal tot Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en het Rivierengebied beperkt, na sonorant (inclusief vocaal) tot Zeeland en het Rivierengebied.
In overig Nederland overheerst dus de articulatorische complexiteit als de belangrijkste factor voor zinscontext.
13.4.3. Vlaams België

In Vlaanderen (inclusief Frans-Vlaanderen) geldt een ander systeem. Daar komt
het beeld van de kaarten betreffende t-deletie uit hoofdstuk 11 het meest overeen
met de complexiteitsschaal uit (13) die betrekking heeft op articulatorische complexiteit, zie schema (15).
(15)
Ct#P

(C)t#V (C)t#C Voorbeelden

werkwoorden:
na consonant
na vocaal of son

+
+

–
–

++
++

substantieven:

x

x

+

geeft
brengt

loopt in
komt als

krijgt last
gaat goed/
komt van
last van

+ betekent hier: meer t-deletie; – betekent: minder t-deletie; x betekent: niet
onderzocht.
In Belgisch Limburg is er, onafhankelijk van morfologische klasse, vooral tdeletie na niet-sonorante consonant. Buiten Belgisch Limburg is er in Vlaanderen, blijkens de literatuur (zie daarvoor hoofdstuk 1), vrijwel uitsluitend bij
werkwoorden sprake van t-deletie en niet bij substantieven. Na vocaal of sonorant
komt in het hele gebied (m.u.v. Belgisch Limburg) t-deletie voor voor consonant.
Voor vocaal is er de minste t-deletie, vooral in Frans-Vlaanderen. Voor pauze is er
sprake van t-deletie in Frans- en West-Vlaanderen en minder in zuidelijk OostVlaanderen.
13.5. Externe invloeden
13.5.1. Sociale factoren

De gegevens voor het onderzoek in deze studie zijn hoofdzakelijk afkomstig uit
het project ‘Fonologie en Morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van
Veldwerk’ (zie Goeman en Taeldeman 1996). Ze zijn in het Nederlandse gedeelte verzameld door vele veldwerkers. We hebben onderzocht of dat van invloed is geweest op de data.
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Geslacht van informant en veldwerker, leeftijd en sociale klasse van de informant zijn onderzocht. Het blijkt dat ze slechts een uiterst ondergeschikte rol
spelen (zie hoofdstuk 2 en 4). We nemen aan dat de ondergeschikte rol van
sociale factoren bij t-deletie niet te wijten is aan de manier waarop ons corpus is
opgebouwd. Dat wordt bevestigd in het gebruik van de stereotype ‘zachte g’ (zie
hoofdstuk 2), die zich in ons materiaal conform theoretische verwachtingen betreffende stereotypen gedraagt. Een stereotype is een verschijnsel waarvoor geen
sociale stratificatie of stijlverschuiving valt vast te stellen (dat bovendien commentaar uitlokt en dat sprekers zich mogelijk bewust zijn). Volgens deze twee
criteria van stratificatie en stijlverschuiving zijn ‘zachte g’ en t-deletie dus allebei
stereotypen. Daarmee is overigens niet gezegd dat er bij andere verschijnselen
geen sociale factoren zouden kunnen optreden.
13.5.2. Dialectgeografische factoren

De belangrijkste taalexterne factor is de geografische, zie schema (16) voor een
overzicht van de behandelde aspecten per provincie naar dialect (groep) of taal.
(16)

onderwerp

dialecten

Hoofdstuk 4

t-deletie algemeen

Hoofdstuk 5

t-deletie algemeen

Hoofdstuk 6

t-deletie en factoren

Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8

presensparadigma
ontwikkeling plur pres

Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10

2sing inversie
t-deletie 3sing pres
en factoren

Hoofdstuk 11

t-deletie en factoren

Zuid-Holland,
Rivierengebied
Zuid-Holland,
Rivierengebied
Zuid-Holland,
Rivierengebied
Nederland
Nederland, Noordoostnederland, Middelengels
Nederland
Nederland, Vlaanderen,
Middelnederlands, werkwoorden (+ nomina) Middelnederduits, Oudengels
Zuid-Holland, Rivierengebied, Nederland,
Vlaanderen, Middelwestvlaams, Oudfrans

Ik som de belangrijkste resultaten op.
A. Toename of afname van t-deletie vindt grotendeels onafhankelijk van de
standaardtaal plaats. In geografisch opzicht beschouw ik de standaardtaal als een
westelijk, Zuid-Hollands dialect (zie hoofdstuk 4 en 5). De onafhankelijkheid
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blijkt zowel uit de analyse van dialectgegevens (zoals al eerder opgemerkt in
13.3.1) als uit de analyse van sprekersoordelen over nabijheid en verwantschap
van dialecten, zie hoofdstuk 3-5. Daaruit blijkt dat contact over korte afstanden
belangrijker is dan contact over langere afstanden. Globale invloed van de
standaardtaal zou tot uiting moeten komen in een gelijkmatige afname van tdeletie overal in het gehele gebied, of in een langzaam toenemen van t-deletie van
het westen naar het oosten. Van zo’n invloed valt niets te bespeuren.
B. Er zijn meer lokale contactprocessen te vinden. Lokale contactprocessen sluiten goed aan bij dialectinterne processen zoals al geconstateerd in 13.3.1.
Contactzones blijken hoge frequenties van t-deletie te vertonen. Het Rivierengebied is zo’n zone, op het kruispunt van zuidelijke Brabantse, westelijke Hollandse en noordelijke Veluwse dialecten. Dat dialectcontact bleek ook uit de
analyse van migratie tussen en over die gebieden. In de steden van Zuid-Holland
doet t-deletie zich het veelvuldigst voor, veel minder op het Zuid-Hollandse
platteland. De steden zijn van het begin van de tachtigjarige oorlog tot in de tijd
van de industrialisering van westelijk Nederland (en nu nog steeds door de toeloop van migranten) ware ‘melting-pots’ geweest, hetgeen langdurige taalcontactsituaties heeft veroorzaakt (zie hoofdstuk 6). De tachtigjarige oorlog heeft veel
(Frans-) Vlaamse en Brabantse immigranten doen toestromen met hun eigen
vormen van t-deletie, die al bestaande lokale tendensen hebben versterkt. Ook
Oost-Zeeuwsvlaanderen is een t-deletiegebied: het werd in de zeventiende eeuw
herbevolkt met mensen van elders: de westkant van Oost-Zeeuwsvlaanderen
(met name het land van Axel) is gekoloniseerd door Zeeuwen uit Walcheren en
door Vlamingen en Walen (Taeldeman 1979); de Zeeuwen en Vlamingen hadden waarschijnlijk een van elkaar verschillende t-deletie (gegeven de huidige
gegevens betreffende t-deletie in zinsverband). De Oostkant werd herbevolkt
door alleen Waaslanders die een op het Vlaams lijkende vorm van t-deletie
meebrachten.
Voor de contactsituatie op de oostelijke Veluwe en zijn zero-vormen in de
eenheidspluralis verwijs ik naar sectie 13.2.2, punt C. Deze contactsituatie tussen
Hollands-Utrechtse sprekers en noordoostelijke sprekers is mijns inziens al heel
oud.
C. Dialectcontact met een geheel eigen aard wordt gevormd door expansie van
een verschijnsel uit een kerngebied naar periferie. Voor t-deletie is zo’n verspreiding aangenomen vanuit een kerngebied: het Rijnland (Ponelis 1993) Contacten
van de Limburgse en aansluitende Rijnlandse t-deletiegebieden in Duitsland met
de overige Nederlandse t-deletiegebieden die zouden kunnen leiden tot een expansie van t-deletie vandaaruit is om twee redenen onaannemelijk: a) de conditioneringen in Limburgs-Rijnlandse groep zijn anders dan in de overige Nederlandse dialectgroepen en b) er is geen geografische continuïteit met die dialectgroepen (zie hoofdstuk 10).
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D. In Zuid-Holland, het Rivierengebied en de noordoostelijke dialecten zijn er
geen contexten voor t-deletie die gelden voor alle drie de dialecten. Zuid-Holland
en het Rivierengebied hebben met elkaar gemeen dat de factoren van
articulatorische complexiteit (inclusief sonoriteit, te weten het aantal niet-sonorante
consonanten in een cluster) en fonische prominentie (uitsluitend bij superlatieven,
in de andere morfologische vormen overweegt articulatorische complexiteit) er
een rol spelen, naast morfologische klasse: er is meer t-deletie bij werkwoorden
dan bij de substantieven, adjectieven, participia en superlatieven. In hoofdstuk 6
hebben we het onderzoek overwegend beperkt tot t-deletie na niet-sonoranten.
Voor t-deletie na nasalen, liquidae en vocalen zijn onze resultaten voor ZuidHolland en het Rivierengebied gerepliceerd door Ottow-Kolman (1989): hoewel
er onder deze conditie minder t-deletie is, zijn de door ons in hoofdstuk 6
geconstateerde trends dezelfde.
Zuid-Holland en het Rivierengebied vertonen niets van de specifieke vorm
van t-deletie in 3sing bij sterke en onregelmatige werkwoorden die zo kenmerkend is voor de noordoostelijke dialecten (zie hoofdstuk 10). Zoals we gezien
hebben in hoofdstuk 10, speelt de sonoriteit in de noordoostelijke dialecten een
andere rol dan in Zuid-Holland en het Rivierengebied.
E. Ook tussen Zuid-Holland en het Rivierengebied hebben we verschillen met
betrekking tot de woordinterne contexten er de zinscontext die op t-deletie inwerken geconstateerd. Die betroffen het feit a) dat de zinscontext er toe doet in
Zuid-Holland, waar articulatorische complexiteit dan overweegt, maar er niet toe
doet in het Rivierengebied, b) dat de woordinterne articulatorische complexiteit
in Zuid-Holland wel t-deletie veroorzaakt, maar in het Rivierengebied niet, en c)
dat woordinterne fonische prominentie in het Rivierengebied t-deletie tegenwerkt maar in Zuid-Holland niet (zie sectie 13.2.1).
F. Morfologisch gezien en qua zinscontext functioneert de Vlaamse t-deletie
anders dan die in Nederlandse dialecten. Hij is overwegend beperkt tot 3sing
maar bestrijkt daar in tegenstelling tot de Nederlandse dialecten alle werkwoorden. Articulatorische prominentie in zinscontext overweegt (zie hiervoor sectie
13.4, schema 13 en 15).
13.6. Amerikaans-Engels, Middelwestvlaams, Middelengels en Oudfrans

Wij vergelijken hier onze resultaten ook met die uit andere talen.
A. Het in deze studie geconstateerde feit, dat [t] in [st]-clusters als in haas[t])
minder gedeleerd wordt dan in clusters met ander niet-sonorante consonanten als
in knech[t], doet zich niet in het Amerikaans-Engels voor. Daar is het omgekeerde
het geval: [t] wordt het meest frequent gedeleerd in het cluster [st], en gedraagt
zich daar wel volgens de verwachtingen betreffende fonische prominentie. Het
kan zijn dat Nederlandse dialecten bij langere consonantclusters een grotere
perceptuele tolerantie vertonen dan Amerikaans-Engelse waar de lagere fonische
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prominentie al van invloed is in clusters met [st]: lagere fonische prominentie
werkt in Nederlandse dialecten dan wel bij clusters van drie dentalen als in
grootst, maar niet bij kortere van twee waar de articulatorische complexiteit overweegt.
B. In de Nederlandse dialecten deleert [t] in persoonsvormen van werkwoorden
meer dan in nominale vormen als substantiva en adjectiva (en voltooid deelwoorden). Opmerkelijk is dat het Amerikaans-Engels zich ander gedraagt: tdeletie vindt plaats in de volgorde substantief, onregelmatig pret werkwoord,
regelmatig pret werkwoord. Meer in pact ‘overeenkomst’ dan in kept ‘hield/
gehouden’, en meer in kept dan in heaped ‘opeenstapelde/opeengestapeld’. Derhalve gedraagt t-deletie zich in de Nederlandse dialecten, in tegenstelling tot de
Amerikaans-Engelse dialecten, niet volgens het principe van de morfologische
prominentie. Er bestaat in de Nederlandse dialecten geen prominentieonderscheid
morfematische -t (bij werkwoorden) tegenover hetzij slot-[t] als onderdeel van de
stam (bij substantieven, telwoorden, adjectieven en adverbia) hetzij [t] als onderdeel van een affix: 2sing -st of superlatief -st. De Ripuarische dialecten in Limburg
dienen hiervan uitgezonderd te worden. Daar lijkt morfologische prominentie
wel een rol te spelen (Hinskens 1992). Dit versterkt overigens ons argument dat
t-deletie niet door expansie vanuit het Rijnland verklaard kan worden.
C. In het vroege Middelwestvlaams is er t-deletie in 3sing, maar uitsluitend voor
enclitica: maketse >makese ‘(hij) maakt ze’. Daarnaast vinden we maaktse waarin
de [t] neigt aanwezig te blijven ook al staat hij tussen twee consonanten. Als de
woordfinale [t] voor -men staat wordt hij eerder gedeleerd dan bij -se. Dat vloeit
voort uit de syllabificatie: -.tme is moeilijker dan -.tse. Onafhankelijk daarvan
bestaat er daarnaast in de ongesyncopeerde vormen meer t-deletie dan in
gesyncopeerde: het blijft dan eerder maaktse, terwijl maketse de t verliest. Bovendien blijkt dat onafhankelijk van beide hiervoor genoemde factoren de sonoriteit
van de stamconsonant doorwerkt op afstand: hoe minder sonoor de stamconsonant
is, des te meer t-deletie er optreedt (zie de schaal in sectie 13.2.2. punt A-a). In
makese is er dus meer deletie dan in gevetse ‘(hij) geeft ze’.
D. In het Oudfrans komt ook t-deletie voor: de meeste t-deletie doet zich voor in
de passé simple van werkwoorden als achata < achatat ‘hij kocht’, iets minder tdeletie in substantieven als foi < foit ‘geloof’, en veel minder in part als vendu <
vendut ‘verkocht’ (zie hoofdstuk 11). De Middelwestvlaamse t-deletie is niet
beïnvloed door t-deletie in het Oudfrans, de conditionering is er anders en er is
bovendien geen geografische aansluiting.
E. Suffixvocaalsyncope is een noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van tdeletie in ander dialecten dan Oudfrans en Middelwestvlaams. Meer in het algemeen treffen we nauwelijks overeenkomst aan tussen de verschillende talen en
dialecten waarin syncope zich heeft voorgedaan. Ook in de Oudengelse dialecten,
in het Kleverlands en in de Middelnederduitse dialecten (i.c. Goor in Twente)
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verloopt suffixvocaalsyncope telkens heel anders. Overigens speelt in deze talen
en dialecten sonoriteit van de stamconsonant geen rol. De enige overeenkomst
die ik heb kunnen vinden is die tussen het Oudengelse Kents en het Middelnederduitse dialect van Goor in de soort van stamconsonant: er is meer syncope
na d: bidt ‘bidt’ dan na liquida en nasalen: vallet ‘valt’. Ik heb niet alle nietsonorante consonanten kunnen onderzoeken. Onderzocht zou moeten worden
welke rol g en v spelen als in dreget/dreegt ‘draagt’ givet gift ‘geeft’. Als fricatieven
nemen ze een tussenpositie in op de sonoriteitsschaal tussen d en de liquidae/
nasalen (zie hoofdstuk 10).
13.7. Taaltheoretische implicaties

Het belangrijkste patroon, dat alle besproken Nederlandse dialectgroepen ondanks alle verschillen gemeenschappelijk hebben, is dat t-deletie morfologisch
bepaald is. Dat is in alle andere tot nu toe onderzochte talen overigens ook
gebleken. De morfologische context waaronder t-deletie optreedt is echter telkens diepgaand verschillend. Dit zijn de verschillen.
A. Voor het Nederlands hebben we een tweedeling geconstateerd van verbaal
tegenover nominaal (inclusief de part) waarbij de verbale vormen de meeste tdeletie kennen.
Het Amerikaans-Engels kent een driedeling: substantief > onregelmatige werkwoorden > regelmatige werkwoorden, waarbij t-deletie in die volgorde van minder naar meer toeneemt.
B. De Noordoostelijke dialecten kennen de tweedeling verbaal-nominaal van de
andere Nederlandse dialecten eveneens, maar onderscheiden zich door de sterke
beperking van t-deletie tot de 3sing van sterke en onregelmatige werkwoorden.
C. Het Middelvlaams heeft t-deletie in 3sing pres, maar in combinatie met een
encliticum waarmee 3sing een woord vormt.
D. Het Oudfrans heeft een driedeling: de meeste deletie in 3sing pres, wat
minder in substantieven, en veel minder in part.
E. De fonologische contexten voor t-deletie in de drie Nederlandse dialectgroepen
verschillen onderling sterk (zie sectie 13.2.2 en 13.2.3). In de noordoostelijke
overwegen woordinterne factoren die de stamstructuur van het werkwoord betreffen, in het Rivierengebied een aantal woordinterne factoren die, beperkt,
betrekking hebben op fonische prominentie en sonoriteit. Tenslotte vertonen de
Hollandse dialecten articulatorische complexiteitseffecten van de zinsstructuur
naast voornamelijk woordinterne factoren van articulatorische complexiteit.
F. Diachroon gezien zijn er verschillen binnen de noordoostelijke dialecten (zie
hoofdstuk 10) op het punt van contexten voor t-deletie: a) de context morfeem-
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structuurlengte evolueert naar stamvocaallengte, want de laatste blijkt meer van tdeletie te verklaren in de middelnederduitse fase. b) Vervolgens wordt in de
dialecten die de voortzetters zijn van de middelnederduitse het belang van de
context vocaallengte voor t-deletie afgelost doordat kwalitatieve verschillen in de
stamvocaal belangrijker worden.
G. Tokenfrequentie speelt een rol in de dialecten van Zuid-Holland en het
Rivierengebied en dat is in geen van de andere onderzochte talen tot nu toe
aangetroffen. We troffen dit effect alleen aan bij werkwoorden. De onregelmatige
pret-vormen als moest, mocht en sommige (2)3sing pres vormen als (jij) hij buigt
verliezen zeer frequent hun [t], voor de onregelmatige pret-vormen op [st] en [xt]
als moest en mocht is vastgesteld dat hun hoogfrequente t-deletie mede een gevolg
is van hun tokenfrequentie.
Uit deze resultaten volgt dat er een zeer grote verscheidenheid aan patronen van
t-deletie wordt aangetroffen, zo verscheiden dat alle tot nu toe voorgestelde theorieën er op stuk lopen.
1. Het theoretische model dat voor de Amerikaans-Engelse gegevens is geformuleerd werkt niet voor de huidige Nederlandse dialecten (met uitzondering van
de Limburgse Ripuarische dialecten), de middelwestvlaamse dialecten en het
Oudfrans. In dat model kunnen morfologische vormen drie cycli van t-deletie
doorlopen (Guy 1991a): ten eerste monomorfematische woorden als nomina,
ten tweede de vorige gevallen plus de onregelmatige werkwoorden, en tenslotte
de twee vorigen plus de regelmatige werkwoorden. Dit cyclische model van het
lexicon is voorgesteld om rekenschap te geven van de morfologische verschillen in t-deletie in Amerikaans-Engelse dialecten en blijkt wel voor deze dialecten te werken maar niet voor de Nederlandse. In de Nederlandse dialecten valt
eerder een tweedeling nominaal versus verbaal te constateren (zie hoofdstuk
11).
2. De herformulering door Kiparsky (1994) van de effecten van het zoëven genoemde cyclische model in termen van Optimality Theory (OT) past evenmin
bij de Nederlandse en andere resultaten (zie hoofdstuk 11).
3. T-deletie geen stabiele sociale marker in de zin van Labov is. Dit weerspreekt
de opvattingen van Romaine (1986) en Knott (1986) over o.a. Nederlandse tdeletie, want in het ene gebied wint t-deletie terrein en in het andere gebied
verliest het terrein. Wel doet zich de bij een marker behorende stijlverschuiving
voor (zie hoofdstuk 5) maar sociale stratificatie is er niet of nauwelijks (zie
hoofdstuk 4).
4. Uit 3 volgt dat t-deletie in de Nederlandse dialecten qua variabelentypologie
(zie schema (11)) op de punten stijlverschuiving en sociale stratificatie eerder
bij de indicatoren (indicator type 2) past. Het is niet duidelijk of t-deletie ook
altijd een onbewust verschijnsel is en geen sociaal commentaar uitlokt, zoals
voor een indicator-verschijnsel noodzakelijk is. Sociaal commentaar is beperkt
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tot stereotypen maar t-deletie is wel degelijk voorwerp van sociaal commentaar
blijkens de karakterisering van sprekers met t-deletie uit het Rivierengebied als
‘t-dieven’. De door ons aangetroffen patronen van t-deletie passen niet goed in
de variabelentypologie (zie hoofdstuk 2).
5. Het herleiden van de fonologische condities tot universele condities zoals
Kiparsky heeft voorgesteld, waarbij dialecten uitsluitend kunnen verschillen in
hun algemene niveau van t-deletie en niet in de condities die er op werken,
past niet bij de verschillen die we hebben aangetroffen. Dialecten verschillen
niet alleen in algemeen niveau van t-deletie maar daarnaast ook in het aantal
condities dat van invloed is en in de mate waarin die van invloed zijn.
De morfologische verschillen worden door Kiparsky tot functionele verschillen herleid als behoud van informatie (keep-kep ‘houden-hield’; [t] mag deleren
in kep) en disambiguering. Van disambiguering hebben we aangetoond dat het
geen rol in de Nederlandse dialecten speelt. Wat eventueel als behoud van
informatie gezien kan worden is de rol bij t-deletie van kwalitatief vocaalverschil en verschil in lengte in de noordoostelijke dialecten. Maar het proces
van t-deletie is daar sterk gemorfologiseerd, en factoren van stamstructuur
lijken daar sterker een rol te spelen dan een functionele behoefte om woordvormen uit elkaar te houden.
6. Uit 1-5 volgt dat er geen voor alle talen geldende, universele patronen en
factoren voor t-deletie te vinden zijn.
13.8. Gebruikte Methoden

Deze studie is gebaseerd op zeer grote aantallen dialectgegevens. Het merendeel is
verzameld vanaf het begin van de 80-er jaren in het project ‘Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van Veldwerk’, zie Goeman en
Taeldeman (1996).
Het corpus is opgebouwd door als informanten personen te kiezen die in hun
dagelijkse leefomgeving regelmatig dialect gebruiken. Daarbij is voor de Nederlandse gegevens niet gestreefd naar een inperking van sprekers tot Non Mobile
Older Rural Males. Zo’n inperking leidt tot verkleining van de variabiliteit en tot
vertekeningen die gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid en geldigheid van
het materiaal.
De dialectgegevens zijn getoetst op betrouwbaarheid en geldigheid door onze
steekproef te vergelijken met wat in de Nederlandse populatie aangetroffen wordt.
Daarbij hebben we ons geconcentreerd op a) de sociale achtergrondvariabelen
van de informanten en b) de spreiding over Nederland van de onderzochte
plaatsen.
Bovendien is nagegaan voor de twee transcribenten die de meeste opnamen en
transcripties hebben gemaakt of de nauwe fonetische transcripties in IPA voldoende precies zijn.
In bijna al deze gevallen blijkt dat in vergelijking met ander dialectologisch
onderzoek van dit type, bijvoorbeeld de RND (zie hoofdstuk 2, kaart 1) en in het
bijzonder de Survey of English Dialects, een eventuele nadelige beinvloeding van
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de betrouwbaarheid en de validiteit door informantenkeuze sterk geminimaliseerd is.
Alle bandopnamen werden in narrow IPA getranscribeerd. Dat stelt hoge eisen
aan de transcribenten. De twee transcribenten die de meeste transcripties hebben
geleverd zijn onderzocht op de betrouwbaarheid en de validiteit van hun transcriberen. Dit is gebeurd door hen dezelfde opname te laten transcriberen, en hun
transcripties niet alleen onderling te vergelijken, maar ook met een meestertranscriptie van dezelfde opname die als standaard zou kunnen fungeren. De
beoordeling betrof alle vocalen, diftongen en consonanten. Bovendien werd het
gebruik van diacritica vergeleken. De kwaliteit van het geëliciteerde materiaal is
goed, gemeten aan de standaard van een onafhankelijk opgesteld fonologisch
vocaalsysteem van het dialect van de desbetreffende informant. De meeste fonetische transcripties kunnen als valide beschouwd worden (zelfs beter dan de tot
standaard genomen meestertranscriptie) en als betrouwbaar (onderling consistent).
De aantallen onderzochte vormen (tokens) staan in (17).
(17a)

Zuid-Holland + Rivierengebied
vormen waarin [t] kan deleren
Aantal partpret
Aantal 3sing
Aantal 23sing paradigma
Aantal onrpret
Aantal nom
Aantal superl
Aantal zin

(17b)

1016
2482
399
369
2187
2058
148

Noordoostelijke dialecten
vormen waarin [t] kan deleren
Aantal 3sing
Aantal onrpret
Aantal nom
Aantal zin
Aantal overige onderzochte vormen
inf

(17c)

12208
128
1120
896
12208
Nederland

vormen waarin [t] kan deleren
presensparadigma
(incl. 2sing inversie)
zinscontext

België

8800
2128

1504
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De kaarten in hoofdstuk 10 en 11 zijn gebaseerd op data voor 353 plaatsen in
Nederland. De kaarten in hoofdstuk 11 voor België zijn gebaseerd op 188 plaatsen.
Voor de verwerking van de vele duizenden vormen heb ik modellen ontwikkeld
en gebruik gemaakt van statistische technieken. Deze hebben gediend om vast te
stellen onder welke condities de resultaten significant zijn.
Twee technieken zijn bij het modelleren veelvuldig toegepast: multipele lineaire regressie (Mosteller en Tukey 1977) en logistische regressie (McCullagh
and Nelder 1983; toegepast in de hoofdstukken 7, 8, 10 en 11) (daarnaast ook
toetsen als chi-kwadraat, Spearman’s rho en Kendalls W (Siegel 1956) in hoofdstuk 6). Het modelleren via regressie en loglineaire analyse houdt in dat ik telkens
gezocht heb welke van de mogelijke factoren een significante rol spelen. Het
modelleren was altijd theoretisch gestuurd en gericht op het zoeken van de optimale verzameling factoren. Een optimale effectschatting wordt bereikt als alle
relevante factoren, en geen irrelevante, meegemodelleerd zijn.
Ik heb deze benadering gekozen omdat die geformuleerd is in termen van
afhankelijke en bepalende variabelen en omdat die een interpretatie toelaat die
verder gaat dan het constateren van correlaties. Door de interpretatie wordt een
causaal verband gelegd tussen het afhankelijk proces (t-deletie) en de bepalende
factoren (de taalinterne en externe contexten; zie hoofdstuk 1). Belangrijke factoren blijken bijvoorbeeld de geografische dimensies te zijn, uitgedrukt in
coördinaten: west-oost en zuid-noord. Een andere belangrijke factor is de tijd (zie
hoofdstuk 5, 8, 10 en 11). Overigens geldt: hoe meer factoren een rol spelen, hoe
hachelijker het wordt om ze uit elkaar te halen, tenzij er voldoende gegevens
beschikbaar zijn. De meest ingewikkelde modellen zijn te vinden in hoofdstuk 4
en 5 en in hoofdstuk 10. We geven daarvan twee voorbeelden en trekken de lijn
ook door naar de kaarten uit deze studie.
A. In hoofdstuk 4 werden 11 factoren op hun significantie getoetst. Van die 11
factoren waren er zes van geografische aard en vijf van sociale aard. Bij een eerste
poging bleken slechts vijf factoren significant te zijn, alle vijf geografisch. Er werd
dus na die eerste poging opnieuw een model geschat waarin alleen de variabelen
werden opgenomen die in eerste instantie significant bevonden waren. De significante factoren waren: de dimensies west-oost (1) en zuid-noord (2) en deze
beide dimensies tot de derde macht ((3) en (4)). De derde machtsvorm was in
deze fase de beste manier om rekenschap te geven van twee extra algemene trends
in het geografisch patroon van t-deletie waarbij er in het oosten en het zuidwesten
naar verhouding meer t-deletie aanwezig is dan in het middengebied en het
noordwesten. De kwadratische vorm bleek in deze ronde niet nodig te zijn (zie
hoofdstuk 4).
Een van de significante geografische factoren uit het eerste model, afstand tot
de standaardtaal (5), waarvan ik vastgesteld heb dat hij sterk samenhing met de
west-oostdimensie, bleek bij nader inzien niet relevant (zie hoofdstuk 3 en 4).
Wel relevant leek de lokale onderlinge nabijheid van dialecten. Zo althans heb ik
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het resterende, nog onverklaarde gedeelte, van de variatie geïnterpreteerd waarin
nog extra samenhang tussen dialecten leek te bestaan (technische term: autocorrelatie als maat voor extra samenhang tussen dialecten; zie hoofdstuk 3 voor
extra samenhang langs de west-oostdimensie en hoofdstuk 5 voor een algemene
aanpak die rekenschap geeft van alle richtingen). Deze extra samenhang kan
gezien worden als de uitdrukking van lokaal taal-/dialectcontact.
Uiteindelijk bleek in hoofdstuk 5 dat die extra samenhang in het nieuwe
model voldoende gerepresenteerd is door de kwadratische factor. We konden dit
vaststellen omdat we in hoofdstuk 5 preciesere coördinaten hebben gebruikt.
Daardoor treedt een lagere meetfout op. En dat leidt tot betere schattingen in het
hele model. Inderdaad blijkt afstand tot de standaardtaal dan, achteraf gezien,
nog duidelijker ten onrechte in het model opgenomen. Door het gebruik van
preciesere coördinaten bleek nu volstaan te kunnen worden met beide geografische dimensies in het kwadraat. Het feit dat dit model zuiniger is dan een derdemachtsmodel is een gunstig bijeffect. Deze derde poging levert een scherper beeld
op dan de eerste en tweede poging. Een vierde poging was niet nodig. De variatie
in de gegevens die niet door ons uiteindelijke model verklaard kan worden, het
residu, blijkt dus uiteindelijk geen autocorrelatie, en dus geen extra samenhang
meer te bevatten.
B. In hoofdstuk 10 is het effect nagegaan van de geografische distributie (twee
factoren: de west-oost-distributie en de noord-zuid-distributie) en van vijf interntalige factoren: de historisch bepaalde lengte van de stamvocaal, de stemhebbendheid / stemloosheid van de stamconsonant, de sonoriteit van de stamconsonant,
de lengte van de stamvocaal (lang of kort) ten opzichte van die van de infinitief,
en het timbreverschil van de stamvocaal ten opzichte van de infinitief. Op deze
manier kon vastgesteld worden dat al deze factoren significant waren, en dat hun
uitwerking in de zeven klassen van sterke werkwoorden (de onregelmatige werkwoorden en zwakke werkwoorden werden overigens ook in de analyse betrokken)
verschilt in grootte van het effect en of het effect positief of negatief werkt. Uit
een factoranalyse blijkt dat de vijf intern-talige factoren, die in het regressiemodel
als onafhankleijke variabele fungeren, zich groeperen op voor iedere klasse specifieke wijze. Op grond van de geschatte waarden voor die factoren in het regressiemodel vallen de werkwoordsklassen in drie groepen te ordenen: a) sterke werkwoorden klasse 1-3, b) sterke werkwoorden klasse 4-6, en c) sterke werkwoorden
klasse zeven, onregelmatige werkwoorden en zwakke werkwoorden.
Aldus worden de systematische factoren geïsoleerd, en wordt vastgesteld wat
de uitwerking is die ieder onafhankelijk van de ander uitoefent op t-deletie.
Daarnaast blijft er altijd een rest. Deze ‘ruis’ is in het algemeen niet nader
interpreteerbaar. Ze omvat ‘fouten’ in het materiaal en mogelijk nog niet onderkende andere verklarende variabelen.
C. Er zijn verschillende soorten dialectkaarten. Zie voor discussie hoofdstuk 1.
De kwantitatieve kaarten uit hoofdstuk 4-6 vertegenwoordigen een toepassing op
geografisch gebied van het multipele regressiemodel. Het model heet regionale
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trendanalyse en is geschikt om uit de totale variatie algemene geografische
tendenzen aan het licht te brengen, de systematiek. De resterende variatie is nader
geanalyseerd op eventuele overblijvende patronen (zoals gemeten door autocorrelatie) en kan ook weer gekarteerd worden. De kaarten van hoofdstuk 7-11
zijn ook modelmatig: de effecten van de lokale onderlinge samenhang tussen
dialecten zijn in het model verdisconteerd dat aan de kaarten ten grondslag ligt.
Daardoor is het geografische patroon voor die lokale onderlinge beïnvloeding
gecorrigeerd, en het uiteindelijke kaartbeeld geeft daardoor een juist beeld van
dat deel van de variatie dat systematisch is en er werkelijk toe doet. Dit soort
kaarten brengt naast algemene tendenzen ook de meer lokale effecten direct in
beeld, onverstoord door onsystematische ruis. Als men de ruis zou karteren dan
krijgt men, als het goed is, uitsluitend een verbrokkeld beeld, zonder enige systematiek.
13.9. Vervolgonderzoek

1. In deze studie hebben we het ontstaan van t-deletie in de 14e eeuw kunnen
laten zien in de noordoostelijke dialecten. Een urgente wenselijkheid is een
historisch, diachroon, onderzoek naar het onstaan van t-deletie in de andere
dialecten en naar de ontwikkeling van t-deletie in de tussenliggende periodes.
In ons onderzoek hebben we daarvoor de methoden ontwikkeld.
2. Er is te weinig bekend van de ontwikkeling in de loop der tijden van t-deletie
in de Vlaamse dialecten. Volstaan zou kunnen worden met een beperkt aantal,
geografisch gespreide, plaatsen of steden te kiezen met voldoende data in
tijdsdoorsneden.
3. In ons onderzoek blijkt dat geografische variatie zeer belangrijk is. Toch zou
als complement van ons onderzoek een sociolinguïstische studie in een of twee
noordoostelijke dialecten een welkome aanvulling zijn op al bestaande studies
betreffende Leiden (De Vries e.a 1974), Utrecht (Schouten 1982, 1984),
Nijmegen (Van Hout 1989) en oostelijk Limburg (Hinskens 1992).
4. Theoretisch gaat mijn voorkeur uit naar de verdere ontwikkeling van kwantitatieve probabilistische modellen. Vanuit het door mij gekozen uitgangspunt
gaat er geen relevante informatie in de data verloren. Het nut van variationele
data wordt groter in het licht van de voortgaande theorievorming over
syllabestructuur en van de ontwikkeling van theorieën die beter rekenschap
kunnen geven van binnen- en tussen-taal- of dialectvariatie dan nu het geval is.
Optimaliteitstheorie is een stap in die richting doordat die schendingen van
condites toelaat, waardoor een bepaalde mate van variabiliteit gehonoreerd
wordt. Maar OT reduceert de kwantitatieve variabiliteit tot rangorde-schalen,
en geeft dus informatie over meer of minder. Door zo’n reductie tot rangorde
gaat informatie over ‘de mate van’ meer of minder verloren. Categorisering
gaat een stap verder op de trap van informatieverlies: een verschijnsel wordt
ingedeeld bij een groep of maakt deel uit van een categorie. Er is dan geen
informatie meer over de rangorde, over het meer of minder. Wat rest is dan
alleen maar informatie van het type ‘behoort tot/behoort niet tot’. Het kan
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natuurlijk zijn dat iets alleen maar in categoriale termen te vatten is, maar in
die gevallen dat vanuit kwantitatieve informatie wordt gereduceerd tot rang- of
categoriale informatie is dat eigenlijk weggooien van informatie. Het is dan op
voorhand niet duidelijk of er systematische aspecten verloren zijn gegaan, of
dat die informatie deel uitmaakt van het ‘ruis’-aspect. Ik pleit dus voor een
versie van OT die kwantitatief is. Inmiddels zijn er in het OT-kader andere
voorstellen voor t-deletie gepubliceerd (Reynolds, Nagy en Reynolds). De
relevantie voor de Nederlandse feiten is nog niet duidelijk.
Tenslotte, bij diachroon en synchroon onderzoek naar t-deletie in de Nederlandse dialecten moet speciaal aandacht worden besteed aan het onderscheid
verbaal-nominaal.
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Dit boek doet verslag van kwantitatief onderzoek van t-deletie in Nederlandse
dialecten. De Nederlandse dialecten bieden weerbarstige data voor bestaande
theoretische modellen die t-deletiepatronen universeel verantwoorden.
T-deletie van [t] aan het woordeinde treedt voornamelijk op na niet-sonorante
medeklinkers:
- bij diverse typen werkwoorden: loopt wordt dan loop, bracht wordt brach;
- bij nominale vormen: gemaakt wordt dan gemaak, knecht wordt knech, slecht
wordt slech en grootst wordt groots.
T-deletie aan woordeinde komt ook wel voor na sonorante klanken: vaart wordt
dan vaar, duwt wordt duw en gaat wordt ga..
Taalinterne en taalexterne factoren spelen een rol. De interne factoren zijn sonoriteit, klinkerlengte, ‘historische’ klinkerlengte, klinkerkwaliteit (timbre), onderliggende stemhebbendheid van de eindconsonant van de stam, perceptuele prominentie, articulatorische complexiteit, paradigmatische eigenschappen van werkwoordsvormen en woordfrequentie. De externe factoren zijn van sociale, geografische en
temporele aard.
Drie grote dialectgroepen worden in detail op t-deletie onderzocht: Zuid-Holland, de Betuwe of het Rivierengebied, en de Noordoostelijke dialecten. Tussen
deze drie dialectgroepen bestaan grote onderlinge verschillen voor wat betreft de
condities die gelden voor t-deletie, net zoals overigens tussen de dialecten in
Nederlands en Belgisch Limburg, West-, Oost- en Frans-Vlaanderen. In al deze
dialecten is t-deletie weer verschillend van die in het Middelwestvlaams, het
Engels en het Oudfrans.
Een van de bevindingen van deze studie is dat werkwoorden meer t-deletie
vertonen dan nominale vormen. De participia op -t van werkwoorden gedragen
zich qua t-deletie als nominale vormen. Het kan bovendien uitmaken of de [t]
voorkomt voor een pauze of voor een ander woord in de zin als in ...kom(t) van....
T-deletie binnen het geheel van het werkwoordsparadigma krijgt speciale aandacht. Andere talen kennen anders functionerende condities.
Statistische en geografische modellen worden gebruikt om de systematische aspecten van de data te representeren. Vooraf wordt vastgesteld dat de veldwerkgegevens betrouwbaar en valide zijn. De historische gegevens zijn gebaseerd op
oorkonden.
Doelgroep: linguïsten (algemeen en historisch), sociolinguïsten, dialectologen.

