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Mijne Heren Rectores Magnifici,
Dames en Heren,

Bij toeval hoort het kansspel en bij het kansspel hoort kansrekening. 
De kansrekening is een onderdeel van de wiskunde dat pas relatief laat 
tot ontwikkeling is gekomen. Zij maakte pas echt furore in de zeven
tiende eeuw toen de Franse adelstand zich onledig hield met kans
spelen. Ik had natuurlijk met de teerling, de dobbelsteen, in huis kun
nen vallen, maar ik geef de voorkeur aan een ander spel. Het schilderij 
dat op monochrome wijze gereproduceerd is op de voorkant van dit 
boekje heet de kaartspelers. Het is een schilderij uit 1916-17 van Theo 
van Doesburg.1

Het toeval is wispelturig genoeg om voor veel vermaak te zorgen, 
zeker ook in het kaartspel. Bij het kaartspel is het echter ook de kunde 
van de spelers die een rol speelt. Ook de wetenschap vereist kunde, 
maar kunde en kennis in de wetenschap lijken op gespannen voet te 
staan met het toeval. De taalwetenschap heeft het door de bank ge
nomen niet voorzien op het toeval en het is dan ook niet verwonderlijk 
dat het toeval geen opvallende rol speelt in de eigenschappen die aan 
taal worden toegeschreven. Taal duldt geen willekeur. Dat lijkt ook de 
ervaring te zijn van de taalgebruiker. Een taalgebruiker is geneigd be- 
tekenaar en betekenis van een woord standvastig met elkaar te verbin
den. Een woord en datgene waarnaar een woord verwijst vormen een 
natuurlijke twee-eenheid. Voor een Nederlander spreekt het voor zich 
dat een tafel een tafel is, voor de Engelsman is dat een table, voor de 
Turk een masa en voor de spreker van het Standaard-Arabisch een 
ma'idah.2 Deze korte opsomming laat echter al zien dat de relatie 
tussen betekenaar en betekenis willekeurig is of onwillekeurig, als dat 
woord u beter aanstaat. Om elke verwarring te voorkomen kan beter 
gesproken worden van een toevalsrelatie.

De duizenden talen die wereldwijd gesproken worden laten zien hoe 
imponerend de variatie is op allerlei niveaus van het taalsysteem. Ik 
wil me hier echter niet richten op de grootst mogelijk verschillen 
tussen talen maar op taalvariatie binnen een taalgebied of een taal
gemeenschap. Het gaat me om dialecten en sociolecten en daarbij in 
het bijzonder om die van het Nederlandse taalgebied. Dat is een beper
king, maar dat is geen beperking voor wat ik hier wil beweren. De rol 
van het toeval is er niet anders of minder om.
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Wat is mijn persoonlijke ervaring met de dialectvariatie in het Neder
landse taalgebied? Ik ben van huis uit geen dialectspreker. Misschien 
heeft daarom mijn dagelijkse fietstocht van Mill, mijn geboorteplaats, 
naar Uden in mijn middelbare-schooltijd niet de indruk gemaakt die hij 
had moeten maken. Niet iedereen weet waar deze twee plaatsen liggen. 
Voor hen is de kaart van Noord-Brabant behulpzaam die te vinden is 
onder Kaart 1.

Kaart 1 is afkomstig uit het proefschrift van Weijnen uit 1937. De 
kaart laat zien dat er helemaal rechts boven een dikke bundel lijnen 
loopt tussen het Cuijks (= C(u)), en de drie aangrenzende dialect
gebieden, het Maaslands (= Ml), het Noord-Meijerijs (= NM) en het 
Peellands (= P). Het dialect van Mill behoort tot het Cuijks, het dialect 
van Uden tot het Noord-Meijerijs. Het moge intussen duidelijk zijn dat 
ik jarenlang dagelijks door een bundel isoglossen ben gefietst, en dat 
zowel op de heen- als de terugweg. Ik wist toen niet eens dat een 
isoglosse de grens afpaalt van een taalverschil.

De geprojecteerde kaart komt uit het slothoofdstuk van Weijnen. 
Het betreffende hoofdstuk bevat een taalgeografische synthese van de 
vele dialectwoorden en dialectkenmerken die hij in zijn proefschrift 
onderzocht. De kaart geeft een overzicht van de elf dialectgebieden die 
door Weijnen in Noord-Brabant onderscheiden worden.3 Duidelijk is 
dat het Cuijks een scherp afgebakend dialectgebied in Noord-Brabant 
is.4 De afscheiding van het Land van Cuyk als afzonderlijk dialect
gebied vindt bovendien "prachtige paralellen van aardrijkskundige ge
steldheid, geschiedenis en volkskunde" (Weijnen 1937: 193). In dit 
geval werken taalgrenzen en scheidslijnen van externe aard voorbeel
dig samen. Wat tragischer is overigens de constatering dat het Cuijks 
een afwijkend dialect is en dat het niet gerekend moet worden tot de 
Brabantse dialecten.5

De afbakening van de andere dialectgebieden in Noord-Brabant is 
over het algemeen heel wat lastiger. Dat is duidelijk te zien op de 
kaart. De loop van de isoglossen valt minder samen en soms lijkt hun 
loop zelfs grillig. De dialectkaart van Noord-Brabant lijkt daarmee een 
mengeling van systematiek en willekeur te weerspiegelen, van samen
val en toeval. Het vergt dan ook de vaardige hand van een toegeruste 
onderzoeker om de ware patronen te onderkennen en deze te scheiden
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van het toeval, de ‘error’ ofwel het betekenisloze. Het scheiden van re
gelmaat en onregelmaat in taalverschijnselen, van structuur en toeval is 
een kunde en in sommige gevallen wordt het zelfs een kunst.

Misschien is deze conclusie het gevolg is van het feit dat de kaart van 
Weijnen zoveel taalverschillen ofwel taalverschijnselen weergeeft. De 
wetmatigheid van taal moet wellicht op een bescheidener niveau ge
zocht worden. De grote regelmaat zal primair gevonden worden wan
neer een enkel taalverschil ofwel taalverschijnsel onderzocht wordt. 
Daarvoor zou ik met u willen gaan naar de tweede taalkaart, de we
reldberoemde ‘huis-muis’-kaart uit het proefschrift van Kloeke uit 
1927.6

Kaart 2 De ‘huis-muis’-kaart van Kloeke (1927), naar Daan e.a. 
(1985)
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Voor een goede interpretatie van de kaart dient vermeld te worden dat 
onze hedendaagse ‘u i’ afstamt van wat in het Westgermaans nog een 
‘oe’ was. Deze oudste variant vinden we aan de oostelijke randen van 
het Nederlandse taalgebied, van noord tot zuid, waar gesproken wordt 
van ‘m oes’ en ‘hoes’ (ik laat de eventuele lengte van deze vocaal hier 
achterwege). De hoge geronde achtervocaal ‘oe’ veranderde eerst in 
een hoge geronde voorvocaal, de ‘uu’, en we zien dan ook een ‘uu’- 
gebied tussen het ‘u i’- en ‘oe’-gebied. Daarnaast is er nog een 
uitgestrekt ‘uu’-gebied in het zuidwesten dat zich uitstrekt vanaf de 
Zeeuwse eilanden. De kaart laat zien hoe een taalverandering zich in 
golven over een taalgebied kan uitrollen, maar van nog groter belang 
hier zijn de tussengebieden tussen de ‘oe’ en de ‘uu’, waar zich de 
verandering van ‘oe’ naar ‘uu’ niet volledig heeft voltrokken. Er is een 
vrij groot gebied waar gesproken wordt van ‘huus’ en ‘m oes’. Waarom 
voltrekt zich de klankverandering niet volledig? Vanwaar deze 
grilligheid, maar ook .weer de systematiek dat het omgekeerde niet 
voorkomt, namelijk ‘hoes’ en ‘m uus’?7

In de moderne terminologie wordt de verschillende invloed van een 
klankverandering op de betrokken woorden geschaard onder de noe
mer van lexicale diffusie.8 Eigenlijk komt dit concept niet veel verder 
dan het oude adagium uit de dialectologie: elk woord kent zijn eigen 
verspreidingsgebied. Een dergelijke stelregel betekent in feite het fail
liet van de taalsystematiek. Over taal als systeem wordt als het ware de 
vloek van Babel uitgesproken.9 Het zal geen verwondering wekken dat 
de historische taalkunde de oudste versie van deze verbijzondering 
kent: elk woord kent zijn eigen geschiedenis. De sociolinguïstiek is 
niet achter gebleven met de constatering dat elk taalverschijnsel, taal- 
variabele geheten in dat vakgebied, zijn eigen sociale verdeling kent 
(Hudson 1980). O f het nu om variatie naast (geografisch), na (dia
chronisch) o f met (sociaal) gaat, het taalwettige karakter wordt met 
voeten getreden. Deze grilligheid kunnen we symbolisch vatten onder 
de letter p van probabiliteit:

(1) P

De waarde van p ligt tussen 0 (iets komt nooit voor) en 1 (iets is altijd
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het geval), maar dat is hier minder van belang. Van groter belang hier 
is om vast te stellen dat de indeling van Weijnen de tand des tijds heeft 
doorstaan. Wetenschappelijk onderzoek vereist evenwel ook formele, 
repliceerbare methodes. Hoe kunnen we meer algemene methodieken 
toepassen?

Paradoxaal genoeg kan een dergelijke benadering gevonden worden 
door het toeval met zijn waarschijnlijkheidsdistributies een plaats te 
geven in de instrumenten waarmee naar algemenere patronen wordt 
gezocht. Niet langer wordt gezocht naar dat ene, uitsluitende, perfecte 
patroon, maar het toeval wordt geïncorporeerd in de verklarings
modellen en dat is precies wat de sociolinguïstiek gedaan heeft bij het 
afbakenen van algemenere taalvariatiepatronen en taalvariëteiten.

Er is in het sociolinguïstisch onderzoek in Nederland sprake van enige 
traditie om de samenhang tussen taalverschijnselen te analyseren.10 Eén 
van de gebruikte technieken is factoranalyse. Met een factoranalyse 
wordt gepoogd de meer omvattende onderliggende dimensies of fac
toren in een verzameling van variabelen te achterhalen. Voor linguïs
tisch variatie-onderzoek mag de conclusie getrokken worden dat fac
toranalyses een goed beeld kunnen opleveren van de wijze waarop 
taalvariabelen onderling samengaan om op harmonische wijze een 
taalcontinuüm te omspannen of om taalvariëteiten te onderscheiden. 
Deze wat cryptisch aandoende omschrijving verdient het om verdui
delijkt worden door de uitleg van enkele onderzoeksresultaten voor het 
stadsdialect van Nijmegen.

Het Nijmeegs heeft het voorrecht een van de meest lelijke dialecten 
van Nederland te zijn en in elk geval het meest ordinaire, zo willen de 
Nijmegenaren ons doen geloven. Er is in Nijmegen sprake van een 
extreme vorm van linguïstische zelfhaat. Dat betekent weinig goeds 
voor de positie van het Nijmeegs stadsdialect en het zal geen 
verwondering wekken dat veel van het oude Nijmeegs volstrekt is 
verdwenen. De factoranalyse van de in Nijmegen verzamelde taaldata 
leverde verrassenderwijs twee hoofddimensies op, verrassend omdat 
op voorhand alleen de eerste hoofddimensie werd verwacht. De twee 
dimensies zijn als volgt te benoemen: (1) het continuüm tussen dialect 
en standaardtaal en (2) een substandaardcontinuüm, dat de innovatieve 
ontwikkelingen in de spraak van de Nijmegenaren weerspiegelt. We
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zouden de eerste dimensie als het Nijmeegs kunnen bestempelen en de 
tweede dimensie als nieuwspraak.

Een diepere interpretatie van de resultaten van de factoranalyse 
heeft me het afgelopen jaar tot een betere analyse van het Nijmeegse 
materiaal gebracht. Er is nog een extra onderscheiding nodig. Aan het 
einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw onstonden in de 
spanningsboog tussen het oude dialect en de standaardtaal, tussen de 
oude sprekers en de nieuwe sprekers, tussen het oude Nijmegen en de 
nieuwe stad, nieuwe variatiepatronen. Die nieuwe patronen hebben uit
eindelijk geleid tot een onderscheid in het oud-Nijmeegs en het nieuw- 
Nijmeegs. De belangrijkste verschillen tussen het oud- en het nieuw- 
Nijmeegs worden weergegeven in Tabel 1 .n

De ontwikkeling van de oude ‘ie’- en ‘uu’-vormen richting de 
diftongen ‘ij’ en ‘ui’ in de standaardtaal, zoals weergegeven in Tabel 1, 
lijkt voor de hand te liggen. De tabel maakt duidelijk dat er een 
tussenvariant is onstaan die kenmerkend is voor het nieuw-Nijmeegs, 
nl. de monoftonge realisatie die vrij hardnekkig is en zeer typerend 
voor het hedendaagse Nijmeegse accent, bijv. ‘hèüs’ en ‘kèèke(n)’.

Het verdwijnen van de t-deletie en van de oude pronominale vor
men past in het beeld van een kwijnend dialect. Opvallend bij de pro
nominale vormen is het werkelijk verbluffend snel verdwijnen van de 
‘gij/ge’-vormen die in de omringende dialecten zeer sterk staan, ook in 
varianten die als regiolect zouden kunnen worden aangemerkt. Er is 
slechts schaarse directe evidentie dat de ‘gij/ge’-vormen in het 
Nijmeegs van de vorige eeuw gangbaar waren. Een onafhankelijke 
getuige is het woordenboekje van Janssen (1987).12

Er moet zich aan het eind van de vorige eeuw iets voorgedaan 
hebben dat bepaalde Nijmeegse taalelementen als het ware van de 
kaart heeft geveegd. Dat wordt ondersteund door een opmerkelijke 
andere tendens, namelijk dat bepaalde verschijnselen zich rond die tijd 
plots sterker lijken voor te doen dan voorheen. De verstemlozing van 
de fricatieven, ‘f  in plaats van ‘v ’, ‘s ’ in plaats van ‘z ’, heeft zich pas 
aan het einde van de vorige eeuw ontwikkeld, voor zover nagegaan kan 
worden aan de hand van het Nijmeegse bronnenmateriaal. Zij heeft 
zich tot op heden verder ontwikkeld in het Nijmeegs, zodat het nieuw- 
Nijmeegs meer verstemlozing kent dan het oud-Nijmeegs.
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oud nieuw karakteristiek

huus
kiêke

hèüs
kééke

de oude ‘ie’- en ‘uu’-vormen verdwijnen en maken 
plaats voor een monoftonge uitspraak van de 
diftongen van het Standaardnederlands

vuür
zès

fuür
sès

verstemlozing van de fricatieven, zowel in anlaut als 
in inlaut

kas kast het oud-nijmeegs kent meer ingrijpende processen 
van t-deletie, aansluitend bij de t-deletie in het gebied 
tussen de grote rivieren

door
noör

dèür
nèür

rondingsproces van de öö indien gevolgd door een r

sülie/sélie
gij/ge

zij/ze
jij/je

de oude pronomina verdwijnen; vooral de snelle 
verdwijning van de gij/ge-vormen is opvallend

Tabel 1 De meest opvallende verschillen tussen het oud-Nijmeegs en 
het nieuw-Nijmeegs

Hetzelfde geldt voor de ‘èü’ klank voor (r). Wanneer dat rondings- 
proces nu precies op gang is gekomen is onduidelijk.13 De tekenen wij
zen er wederom op dat het einde van de vorige eeuw een beslissende 
periode is geweest. Waarschijnlijk heeft deze verandering zich enige 
tijd aan het bewustzijn van de dialectspreker weten te onttrekken, maar 
daarna is het hard gegaan, zelfs zo hard dat deze jonge vorm tegen
woordig het sjibbolet van het Nijmeegs genoemd mag worden. Vaak 
geven Nijmegenaren voorbeeldzinnetjes van hun dialect en de zinnen 
met veel ‘èü’-klanken zijn het meest geliefd, zoals: ‘kiek-tèür’, of 
uitgebreider: ‘kiek-tèür, wa rèür’, o f nog erger: ‘kiek-tèür, wa rèür, 
dèür achter die pielèür dèür kussen ze mekèür’.

Wat is er gebeurd in en met Nijmegen aan het einde van de vorige 
eeuw? In die periode vond de ontmanteling plaats van Nijmegen als 
vestingstad. Nijmegen breidde zich ruimtelijk enorm uit. In die periode 
onderging Nijmegen tevens een enorme, bijna explosieve groei door 
immigratie. Kortom, Nijmegen onderging een ingrijpend en intensief
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proces van sociale herschikking; het werd een soort van taal- 
laboratorium. De sociale en maatschappelijke ontwikkelingen aan het 
eind van de vorige eeuw vormen voor de stadsdialecten in Nederland 
in het algemeen een beslissende fase in hun overgang van een regio
nale naar een sociale inbedding. Hagen (1998) karakteriseert het einde 
van de vorige eeuw als de periode van sociolectisering van de 
stadsdialecten.

Hoe kunnen nu de patronen voor het oud-Nijmeegs, het nieuw-Nij- 
meegs en de Nijmeegse nieuwspraak in kaart gebracht worden? De 
manier bij uitstek is om daar de onderscheiden sociale groepen voor te 
gebruiken. Ik laat de factor leeftijd hier buiten beschouwing en stap 
onmiddellijk naar de sociale stratificatie.14 De betreffende resultaten 
staan in Tabel 2.

sociale
stratificatie

mannen
oud

Mannen
Midden

jongens meisjes

oud-nijmeegs - - + +
nieuw-nijmeegs + + + +
nieuwspraak - - ± ++

Tabel 2 De sociale stratificatie van de vier groepen van informanten 
voor de drie onderscheiden Nijmeegse variëteiten.

Tabel 2 laat zien dat er drie groepen mannen zijn onderzocht van oud 
tot jong en één groep van meisjes. Een plus in de tabel betekent dat er 
sprake is van sociale stratificatie binnen de betreffende groep. Een 
min houdt in dat er geen sociale stratificatie is. De kennis van het oud- 
Nijmeegs blijkt bij de mannen niet sociaal gestratificeerd te zijn. Pas 
met de jongere generaties treedt stratificatie op, waarbij de kennis van 
het oude dialect in de minder hoog opgeleide groepen beter behouden 
blijft. Het nieuw-Nijmeegs stratificeert alle betrokken groepen in 
sociaal opzicht. Groepen lager in de sociale hiërarchie spreken meer 
nieuw-Nijmeegs.

Hiermee is het taalbeeld van Nijmegen nog niet af. Het blijkt dat 
bepaalde taalpatronen vooral bij de meisjes uit de lagere sociaal-eco-
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nomische groep sterk aan kracht winnen. Ze zijn tot nieuwspraak ge
doopt omdat het gaat om innovatieve taalveranderingen die uiteindelijk 
kenmerkend zullen zijn, zo luidt de verwachting, voor de gehele Nij
meegse taalgemeenschap. Er zijn twee opvallende taalkenmerken 
waarin deze meisjes vooroplopen: het gebruik van ‘hun’ als onder
werpsvorm en de verdere verstemlozing van de fricatieven. Overigens 
komt ‘hun’ als onderwerpsvorm al sporadisch voor bij de oudste gene
ratie Nijmegenaren. Het is geen toeval dat beide verschijnselen samen
vallen met ontwikkelingen in de substandaardvarianten van het Ne
derlands, als we de verstemlozing van de fricatieven nog tot het sub
standaard mogen rekenen.

Als we de sociaal stratificatie bekijken over de generaties heen van 
de drie betrokken taalvariëteiten dan zien we dat het patroon van 
sociale stratificatie vooral sterk is bij de jongere generatie, de meisjes 
en de jongens. Het tekent het feit dat het Nijmeegs dialect een sociolect 
is geworden, in al zijn oude en nieuwe dimensies. De patronen als 
geheel laten zien hoe de ontwikkeling kan verlopen van dialect naar 
sociolect, over verschillende schijven, langs verschillende dimensies, 
met verschillende variëteiten.

De methodiek bij de data-analyse is gebaseerd op het scheiden van het 
toeval van het patroonmatige. Kennis over het toeval en zijn eigen
schappen worden gebruikt als middel om patronen te onthullen. Er 
zullen taalkundigen zijn die zich afvragen af zo’n benadering niet 
voorbijgaat aan allerlei inzichten in taal en taalstructuur. Met globale 
patroongerichte analyses is de taak van de taalkundige niet voorbij. Die 
begint pas, zo zou ik willen stellen, want de aard van de samenhang en 
het waarom van de samenhang vergen nader onderzoek, ook onderzoek 
gebaseerd op hiërarchische, implicatieve ordeningen.

Ik wil hier de aandacht vestigen op een belangrijke kwestie die 
steevast over het hoofd is gezien. De interpretatie van de resultaten ge
schiedt strikt compositioneel. Wat bedoel ik daarmee? Taalvariëteiten 
worden gezien als een optelsom van kenmerken. Het oud-Nijmeegs, 
bijvoorbeeld, omvat de ‘uu’- en de ‘ie’-vormen, kent nog vormen als 
‘neis’ (nieuws), ‘niemes’ (niemand), ‘oe’ of ‘ou’ (jou) en ‘stong’ 
(stond), en zo kan de opsomming nog verder gaan. De compositionele 
opvatting dient in mijn ogen vervangen te worden door een
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harmonische interpretatie. Ik doel daarmee op de vaststelling dat het 
menselijk oor te goed en te slecht werkt, juist omdat het hoort wat het 
moet horen.

Het oor hoort niet wat er wel is. Ik geef twee voorbeelden. In het 
Standaardnederlands bestaat een enorme variatie in de uitspraak van de 
(r). We hebben een tongpunt (r), een velaire (r), een uvulaire (r) en een 
retroflexe (r), we hebben taps, trills en flaps, we hebben meerdere 
soorten approximanten, etc. In ons Nederlands vind je  in een notendop, 
let op de uitspraak van de 'n vind je in een notedop de variatie die 
wereldwijd in deze klank bestaat.15 Geen Nederlander die zich daar 
echt druk over maakt, als het haar o f hem al is opgevallen. Het tweede 
voorbeeld betreft de slot-(n). De uitspraak van de slot-(n) in woorden 
als ‘dobbelen’, ‘kaarten’ en ‘vallen’ blijkt uiterst variabel, zelfs bij 
bekende sprekers van radio en tv.16 Nauwelijks iemand die het hoort.17 
Het beste bewijs is nog het misbruik van deze schijnbaar nietige klank 
in de laatste spellingshervorming, waardoor we voortaan ‘vlaggen
schip’ en ‘ruggenwervel’ schrijven en hopelijk ‘vlaggeschip’ en 
‘ruggewervel’ blijven zeggen.

Aan de andere kant wordt gehoord wat er niet is. Een uitgelezen 
voorbeeld wordt geleverd door de zogenaamde harmonische« of bo
ventonen. Een toon bestaat uit meerdere frequentielagen: een basisfre- 
quentie en de harmonische afgeleiden, de boventonen. Psycho- 
akoestisch onderzoek laat zien dat het horen van de (hogere) 
harmonischen voldoende is om de basisfrequentie te horen. Het zit ‘m 
tussen de oren, zo mag je  concluderen.18

Ook bij het horen en verwerken van taalvariatie en taalvariëteiten 
zit ‘t ‘m tussen de oren. Ook wat er niet is laat zich horen. En dat houdt 
in dat een compositionele modellering van taalvariatie niet voldoet. 
We hebben een harmonische insteek of inval nodig in termen van co- 
variatie en het toeval reikt ons de hand om de bijpassende modellering 
te vinden.

We hebben de stap gemaakt van Weijnen naar de harmonische co- 
variatie. De volgende stap ligt voor de hand gegeven de volgende ver
gelijking: Weijnen staat tot Kloeke als harmonische covariatie tot de 
variabele regel. We belanden bij het enkelvoudige taalkenmerk ofwel 
taalverschijnsel, waarbij de vraag centraal staat of er meervoudige
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bronnen dan wel oorzaken aan dat verschijnsel ten grondslag liggen. Ik 
wil het daarbij hebben over een alom bekend verschijnsel, namelijk het 
voornaamwoord ‘hun’ als onderwerp voor de derde persoon meervoud. 
Waar kwam ‘hun’ onze taal binnen? Of misschien is het beter om te 
vragen: waar kwamen ‘hun’ onze taal binnen? En naast de binnen
komst is de opkomst opmerkelijk. De opkomst van ‘hun’ lijkt onstuit
baar, hoe hard ook het verzet is van opvoedkundigen, schoolmeesters 
en taalzuiveraars. Het is goed om het verschijnsel ‘hun’ allereerst in 
een relativerende context te plaatsen door erop te wijzen dat de 
verschuiving van een voornaamwoord van objectsfunctie naar 
subjectsfunctie, van lijdend voorwerp naar onderwerp een frequent 
verschijnsel is.19 Het deed zich voor in, bijvoorbeeld, het Engels, Frans 
en Zweeds, maar ook al eerder in het Nederlands. Het gaat gezien de 
voorkomfrequentie om een normale taalverandering. Desondanks wil 
ik de verklaring voor ons ‘hun ’ wat dieper gaan zoeken. Er zijn 
meerdere oorzaken of factoren in het geding, zo lijkt het. Om niet 
beschuldigd te worden van een te sterk causale terminologie heb ik 
gekozen voor een onderscheiding in effecten.

Ik wil allereerst ingaan op de dialectgeografische achtergrond van 
het verschijnsel ‘hun’. Hiervoor biedt de Reeks Nederlandse Dialect
atlassen een prima aanknopingspunt, ook al omdat dat materiaal bij 
eerdere analyses nooit volledig is gebruikt. Voor de Reeks Nederlandse 
Dialectatlassen (= RND) is op klassiek dialectologische wijze een 
groot aantal zinnen afgevraagd in een groot aantal plaatsen.20

Tien zinnen leveren materiaal dat interessant is voor de vormen die 
in de dialecten in het Nederlandse taalgebied gebruikt worden als pro
nomen voor de derde persoon meervoud.21 Daarbij moet een onder
scheid gemaakt worden tussen zwakke vormen en sterke vormen, een 
onderscheid dat zeer systematisch in de pronominale systemen van het 
Nederlands en zijn varianten is ingebakken. Dat betekent dat we een 
systematisch onderscheid moeten maken tussen vormen die aan het 
zwakkere ‘ze’ gerelateerd zijn en de sterkere pendanten die aan ‘zij’ 
gerelateerd zijn. In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het soort 
van vormen dat is aangetroffen in de RND.

De rij onder de zwakke vorm is minimaal gevuld. Er is slechts één 
vorm en dat is ‘ze’. Ik mag het wel een zeer opvallende uitkomst
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zwakke vormen sterke vormen

ze zij

ju/ja (friesland)

zur 
zullie 
zulder 
zijlui / zijlie 
zij der

(h)ullie / hulle / hul / hulje 
hallie
hunnie /hun 
(h)ulder 
(h)urlie 
hur

zezij zezieder 
zezulder

zammekaar

(de) die

Tabel 3 Woordtypen in de RND van het subjectspronomen van de 
derde persoon meervoud.

noemen dat er een vorm is die totaal niet varieert in het gehele Neder
landse taalgebied. Daar staat een zeer opmerkelijke rijkdom tegenover 
voor de sterke vorm, tot en met verdubbelingen toe. Blijkbaar is het 
van belang om een ondubbelzinnige sterke vorm te hebben. Ik wil hier 
de aandacht richten op de ‘h ’-vormen die al in de dialecten aanwezig 
zijn, vooral ook omdat dergelijke vormen de weg gebaand zouden 
kunnen hebben voor het optreden van ‘hun’. Er is een reeks van 
varianten waarvan ‘huiliel de bekendste is. Daarnaast komt nog 18
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keer de vorm ‘hun’ voor.22 Hoe zijn deze vormen dialectgeografisch 
verdeeld? Dat is te zien op Kaart 3. Elk puntje en ander symbool is een 
onderzochte plaats. Hier is aan te zien zien hoe groot een onderneming 
als de RND is geweest.

Kaart 3 De geografische verdeling van de ‘h ’-vormen uit de RND 
voor het subjectspronomen van de derde persoon meervoud

Kaart 3 laat zien dat de ‘h ’-vormen, de cirkeltjes, zich in het westen 
van Nederland concentreren met een breed waaierende uitloop naar 
Gelderland. De conclusie lijkt voor de hand te liggen. De ‘h ’ vormen 
zijn Hollands van oorsprong en ze hebben de weg gebaand voor ‘hun’. 
Dat laatste moet dan gebeurd zijn onder invloed van de standaardtaal. 
Dat laatste is wel eens aangeduid als het dienstbode-effect in de Hol-
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landse steden: al nabootsend hypercorrigeerden de Hollandse dienst
bodes de hun-vorm naar onderwerpspositie en met hen en na hen vele 
anderen. Dat zou prachtig overeenkomen met de innovatieve rol die 
vrouwen uit de upper lower class of lower middle class in taalveran
dering plegen te vervullen.

Maar de kaart laat meer zien. De vorm ‘hun’ is ook terug te vinden 
aan de randen van het ‘h ’-gebied. Aanvullende gegevens laten zien dat 
de ‘hun’-vorm bijvoorbeeld systematisch te vinden is in het gebied 
Amhem-Nijmegen, juist ook in de kleinere plaatsen die rond deze twee 
steden liggen. Ik zie hier een prachtige dialectgeografische parallel met 
de sociolinguïstisch rol van ‘upward mobile’ vrouwen. De ‘hun’-vorm 
komt vooral voor in plaatsen waar de invloed van de standaardtaal 
plotseling sterk is toegenomen door bijvoorbeeld migratie of het 
werken in nabij liggende grotere steden. In veel gevallen kunnen deze 
plaatsen worden aangeduid als suburbaan.23

Maar naast effecten van taalcontact, dialectgeografische distributies 
en sociolinguïstische en sociaal-geografische verhoudingen mogen de 
linguïstische verklaringsbronnen niet vergeten worden. In mijn ogen 
zijn er verschillende effecten van taalkundige huize. Ten eerste ont
wikkelt het Nederlands zich steeds sterker naar een twee-generasys- 
teem. Steeds systematischer worden de pronomina van de derde per
soon beperkt voor verwijzing naar levende zaken. Dat houdt in dat de 
‘z ij’-vorm sterker gebonden raakt aan de derde persoon enkelvoud, 
vrouwelijk. Belangrijker nog is wat ik de paradigmatische factor zou 
willen noemen. In het Nederlandse pronominale systeem zit een casus
onderscheid en een emfase-onderscheid. Als emfase, nadruk, sterker 
gaat wegen dan casus kan een sterke vorm van objectsfunctie verschui
ven naar subjectsfunctie. Uitgangspunt bij een dergelijke benadering is 
dat paradigma’s kunnen conflicteren en als ze niet conflicteren is de 
prijs dat het taalsysteem een maximaal aantal onderscheidingen moet 
maken. De ‘zij’-vorm in het Nederlands voldoet blijkbaar niet als 
sterke vorm en de nieuwe sterke vorm die zich vervolgens aandient is 
de objectsvorm ‘hun’. Hoe belangrijk sterke vormen die nadruk 
kunnen dragen zijn bleek in feite al uit de vele varianten die uit de 
RND tevoorschijn kwamen.

Hoe kunnen effecten gewogen worden in termen van toeval, p?  
Daarvoor wordt p  aan de linkerkant van de volgende formule gegoten
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in de zogeheten logit-vorm:

(2) ln(p/(l-p)) = b0 + b ,X x + b2X2 + (b3X,X2)

Aan de rechterkant van de formule bevinden zich de effecten met hun 
gewichten die weergegeven worden met de letter b. De logit kan op 
allerlei situaties waarin een keuze gemaakt moet worden tussen 
alternatieven toegepast worden. Deze benadering is dus ook van 
toepassing op de zogeheten optimaliteitsbenadering in taalkundig 
onderzoek.24 Bij uitstek van toepassing zou ik willen zeggen, al dringt 
dat niet echt door bij degenen voor wie dit van belang zou kunnen zijn. 
Het doel van het model is om op basis van een weging van de factoren 
tot een zo goed mogelijke voorspelling te komen. Doel is dus om p- 
waarden te krijgen die zo dicht mogelijk tegen 0 of 1 aanliggen.

Er ligt echter nog een belangrijk probleem verscholen in formule
(2). Geheel rechts staat een term tussen haakjes: b3X,X2 Wat stelt die 
term voor? Het is een zogeheten interactie tussen de variabelen. Zo’n 
term houdt in dat de formule niet langer een lineair model weergeeft en 
dat de effecten van de variabelen niet langer in compositionele zin 
gewogen kunnen worden als afzonderlijke effecten.

Al twintig jaar bestaat tamelijk stilzwijgend in de sociolinguïstiek de 
aanname dat er geen interactie is tussen linguïstische factoren.25 Op basis 
van de resultaten van ‘hun’ ben ik echter geneigd te stellen dat er een 
wetmatigheid moet zijn die leidt tot de harmonische versterking bij een 
taalverandering. Taalvariatie en daarmee ook taalverandering worden 
vooral versterkt in het geval van samenspannende effecten. Versterking 
in harmonische zin houdt in dat het effect vele malen sterker wordt dan 
de optelsom van de afzonderlijke effecten. In mijn ogen gaat het om een 
essentiële assumptie waaraan te weinig waarde wordt gehecht. 
Bovendien keert de non-interactie-assumptie terug in het diachrone 
onderzoek naar taalverandering, waar hij bekend staat als de ‘constant 
rate’ hypothese.26 In mijn ogen is deze hypothese nooit aan een grondige 
test onderworpen en wordt zij vooral misbruikt om het de onderzoeker 
niet te lastig te maken bij het uitvoeren van haar of zijn kwantitatieve 
analyses.
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Hier is werk aan de winkel, maar dat laat onverlet dat de taalvariatie- 
onderzoeker met de logit-analyse een mooi instrument in handen heeft. 
Bovendien maakt een wiskundige modellering het mogelijk om een 
duidelijke scheiding te maken tussen hetgeen wel en hetgeen niet 
wordt toegestaan en op een doorzichtige wijze kan de verhouding en 
competitie tussen linguïstische factoren aan de orde worden gesteld. 
Naar mijn mening zijn we daarmee echter nog niet tot een bevredigend 
slot voor het feit dat veel veranderingen onvolledig zijn o f lexicaal 
specifiek verlopen. Hoe kunnen we een stap verder zetten?

Zoals u weet is Cruijff in meerdere opzichten een opvallend per
soon, zeker in zijn orakel-achtige sjablonen en zijn stereotiepe 
taalgebruik. Dat is op treffende wijze vervat in het sonnet dat Jan Kal 
in 1997 schreef ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het 
voetbalwonder.27 Het eerste couplet gaat als volgt:

Hun zeggen Johan Cruijff wordt vijftig jaar,
Dus in principe is dat een gegeven,
Want net als bij het voetbal heb het leven 
Dat dus de dingen volgen na elkaar.

(Sonnet Cruijff 50, Jan Kal; Cruijff-nummer Hard Gras)

Hoe zit dat nu met taal en taalverandering? ‘Heb’ taal net als het leven 
‘dat dus de dingen volgen na elkaar’? Dat zou wel prettig zijn want dan 
zou gelden dat wat geografisch naast elkaar ligt, in tijd na elkaar komt: 
de geografisch orde weerspiegelt de veranderingsvolgorde in de tijd. 
Men zou dit de wet van behoud van tijd kunnen noemen, maar de taal
werkelijkheid voldoet niet aan het beeld van een eenvoudig tijd-golf- 
model.28

Waar kan wel verder worden gezocht? Naar mijn mening ligt het 
voor de hand te zoeken in wiskundige systemen waar wordt gewerkt 
met de verschillende, achtereenvolgende stadia waarin een systeem 
kan verkeren. Hieronder volgen twee formules die een en ander willen 
verduidelijken:

(3) pi+1 -  I n  (1 - Pi) 
a i+1 = 1 - (1 - a;p)n
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De eerste formule is zeer bekend en u herkent er vast iets van de eer
dere logit-formule in (zie Vivaldi 1991). Het interessante is dat de 
toestand in stadium i, de hoogte van p  op dat moment, de input is voor 
de bepaling van de nieuwe waarde van p  één toestand later. Er is een 
systeem van input en output, waarbij de ouput weer input wordt. Dit 
soort van formules die betrekking hebben op dynamische, non-lineairè 
systemen, vertonen vaak een bijzonder gedrag. Dat is redelijk 
eenvoudig op een computer na te gaan voor de eerste formule. Voor nu 
is het van belang om vast te stellen dat een dergelijke benadering 
interessant kan zijn voor taalveranderingsonderzoek.

Taalverandering gaat van stadium naar stadium en de taalgemeen
schap bezit niet het geheugen om de gehele verandering te overzien. 
Een verandering gaat niet geruisloos van een specifieke begintoestand 
naar een vastliggende eindtoestand, maar verloopt via tussenstadia die 
alle hun eigen waarde hebben.

Dat er mogelijkheden in die benadering schuilen blijkt uit een re
cent artikel van de hand van Niyogi & Berwick (1998) waarin zij het 
logische probleem van taalverandering aanpakken, analoog aan de 
aanpak van het logische probleem van de taalverwerving. De tweede 
formule onder (3) komt dan ook uit hun artikel. Ik wil hier enkele we
zenlijke punten uit hun aanpak naar voren brengen. Ze formuleren de 
keuze tussen verschillende mogelijkheden van een taalsysteem in ter
men van een keuze die weer omschreven kan worden in termen van 
leerbaarheid. Dat betekent dat taaloverdracht in termen van generaties 
van belang is en dat de kenmerken van het taalaanbod, de taalinput, 
van beslissende betekenis zijn.

In de tweede formule onder (3) heeft n van doen met de hoeveel
heid taalaanbod, is p  de kans op een bepaald soort van taalaanbod en is
a  de proportie van sprekers die een bepaald kenmerk heeft. Als n ver
menigvuldigd met p  kleiner is dan 1 verspreidt zich het onderzochte 
kenmerk uiteindelijk over de gehele populatie van sprekers. Als n 
vermenigvuldigd met p  echter groter is dan 1 dan doet zich het opval
lende fenomeen voor dat het systeem uitkomt op een specifieke vaste 
waarde tussen 0 en 1. Er zijn aldus omstandigheden bedenkbaar waarin 
een verandering op natuurlijke wijze stopt op een punt waarop we den
ken dat de verandering niet volledig is. Die gedachte is dus fout.
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Dat zou inhouden dat de restricties van ruimte en tijd inherent ver
antwoordelijk zijn voor wat we nu als onregelmatigheden zien in taal
verandering. Ik geloof dat ik met die vaststelling de idee van de non- 
lineariteiten en het niet-compositionele karakter van taalverandering 
wel voldoende heb uitgedragen. Dat klinkt niet meer als toeval. Het zit 
nu stevig tussen de oren en er valt nog veel te onderzoeken.

Vanuit dat oogpunt kan ik niet nalaten nog even in te gaan tegen het 
onderscheid tussen ‘echte’ natuurlijke taalveranderingen en taalveran
deringen onder invloed van contact.29 Nog steeds bestaat in de 
taalkunde de romantische gedachte van een verandering die zich 
geheel spontaan voltrekt. Een pure begintoestand, de initial state, 
verandert op eigen kracht uiteindelijk in een eindtoestand, de fïnal 
state. Daar waar de eindtoestand ingegeven wordt door taalcontact is 
nog slecht sprake van afgeleide vormen van taalverandering. Dit 
onderscheid is zinloos en niet productief. Het zijn de stadia die tellen, 
ook de tussenstadia en vooral ook de overgangsprocessen.

Ik kom terug op het begin van dit betoog, de kaartspelers. Het betoog 
begint inhoudelijk in zijn eindtoestand te raken. Ben ik nog tevreden 
over het kunstwerk waaraan ik in het begin het thema van taal en 
toeval knoopte? In het kaartspel vallen een aantal zaken fraai samen. In 
het begin wees ik op het samenspel van toeval en kunde. Mijn betoog 
heeft tot doel gehad het toeval tot een systematisch deel te maken van 
de taalwetenschappelijke uitrusting voor onderzoek naar taalvariatie en 
taalverandering.30 Onze kaartspelers zijn eveneens fraai uitgedost of 
beter gezegd fraai uitgerust, maar daar gaat het hier tot slot niet om.

Het is de menselijke, interactieve kant van het kaartspel en de men
selijk hand in het spel zelf die het schilderij zo vergelijkbaar maken 
met veel van wat betoogd is.31 Regelmatig heb ik gesproken van na, 
naast en met, als aanduidingen van het tijdsaspect, het geografische 
aspect en het sociale aspect. Ook in het kaartspel is er een na, in ter
men van beurten, een naast, in termen van de belendende spelers, en 
een met, in termen van de vereiste interactie. Bovendien is het 
schilderij van de kaartspelers een prachtig gestileerde bijna wiskundige 
compositie, maar het is ook een kunstwerk. En wat geldt voor het 
kunstwerk geldt ook voor taal: het is meer dan de delen.
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Dankwoord

Geachte toehoorders, aan het slot van een oratie past een woord van 
dank. Ik doe dat graag, uiteraard, al is het niet om de kwaliteit van mijn 
dankwoorden dat ik hier sta. Ik begin met de twee universiteiten en met 
hen hun twee hoogste vertegenwoordigers, de rectores, en ik dank hen 
voor het in mij gestelde vertrouwen. Beide leeropdrachten liggen me 
even na aan het hart en dat geldt evenzeer voor beide universiteiten.

Mijn eerste onderzoeksbaan was in Nijmegen, waarna ik vertrok naar de 
gloednieuwe letterenfaculteit in Tilburg, aan het begin van de jaren tach
tig. Velen, ook Nijmegenaren, roepen nog steeds dat die faculteit niet 
van start had mogen gaan. Vergeef hen, ze weten niet wat ze zeggen en, 
vooral ook, ze weten niet wat ze missen.

In Tilburg belandde ik al vrij snel met mijn onderzoeksinteresse bij 
het werkverband Taal & Minderheden en daarmee bij de hooggeleerde 
Extra. Beste Guus, en daarmee spreek ik ook de andere leden aan van 
het werkverband ofwel de sectie, ik heb altijd met veel plezier in de aan
gename diversiteit van het werkverband / de sectie gewerkt en dat is nog 
steeds zo. In de loop van de tijd concentreerde mijn inhoudelijke belang
stelling zich steeds nadrukkelijker op het thema van de tweede-taalver- 
werving. Beste Guus, ik hoop dat onze samenwerking op dat terrein blijft 
voortduren en ik ben ervan overtuigd dat het gloednieuwe expertise
centrum Babylon een juiste stimulans zal betekenen voor de vele onder
zoeksthema’s die behartigd moeten worden in het onderzoek naar meer
taligheid in de multiculturele samenleving.

Vorig jaar ben ik in Nijmegen teruggekeerd op het oude nest, zo zou ik 
het bijna willen noemen. Ik kwam van de NCDN, de Nijmeegse Centrale 
voor Dialect- en Naamkunde, dat nu deel uitmaakt van de afdeling ATD, 
Algemene Taalwetenschap en Dialectologie. Namen en tijden zijn ver
anderd, maar één factor bleef constant en dat is de hooggeleerde 
Weijnen. Beste Toon, je bent nog steeds actief, op zeer hoge leeftijd, en 
op hoog niveau. Met de leerstoel die ik nu in Nijmegen bezet treed ik in 
je voetsporen en gezien jouw status in het vak is dat een verre van een
voudige taak.
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Maar allereerst werd je opgevolgd door Hagen. Hooggeleerde Hagen, 
beste Toon, jij hebt mij gekend vanaf mijn eerste schreden in Nijmegen 
op het sociolinguïstische pad van de taalvariatie. Jouw fraaie en ge
slaagde toonzettingen en de breedheid en het overzicht waarmee je het 
vakgebied van de dialectologie en de sociolinguïstiek omvat zijn voor 
mij altijd voorbeeldig geweest. Je hebt een beslissende rol gespeeld in 
mijn besluit om naar Nijmegen te willen terugkeren. Mijn hoofdtaak op 
dit moment is de zorg voor het onderzoeksinstituut CLS, maar ik stel het 
zeer op prijs dat ik weer actief onderzoek kan doen op het terrein van 
taalvariatie en taalverandering. Ik verheug me op de toekomst, ook op 
die van de afdeling ATD. Die toekomst is niet zonder zorgen, vooral ook 
vanwege het te gering aantal studenten dat zich voor de taalwetenschap 
als studierichting interesseert. Het hoort bij deze tijd, maar ik vertrouw 
erop dat de afdeling zich in stand zal houden, mede door de aanspre
kende rol die ze kan vervullen in het onderzoek.

Ik ben intussen gearriveerd bij mijn derde terrein van onderzoek, de 
methodologie en statistiek, waarvoor ik ben benoemd in Tilburg. Het 
taalkundig onderzoek aan de Nijmeegse en Tilburgse letterenfaculteit 
is sterk empirisch van aard. Het is om die reden dat er aan beide 
faculteiten een grote behoefte bestaat aan kennis en ondersteuning op 
dat terrein. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik van oudsher op dat 
vlak heb samengewerkt met mijn Nijmeegse mede-methodologen, 
zoals ik ze zou willen noemen.

Zeergeleerde Rietveld, beste Toni, met jou en met de zeergeleerde 
Schils, onze dierbare Erik, heb ik vele genoeglijke uren doorgebracht, 
al speurende naar de wetten van het toe val. Anderen hebben nooit goed 
begrepen, zo vermoed ik, wat voor daadwerkelijk plezier we beleefden 
aan statistiek en methodologie en het is beter dat zo te laten. Al prijzen 
we het toeval, keer op keer blijkt weer hoe moeilijk het is om ons te 
schikken in het noodlot. Eriks onverwachte overlijden vorig jaar is nog 
steeds onbegrijpelijk. Hij was degene die het meest diepgaand 
betrokken was in de details van de statistische bewijsvoering. Wij, 
twee mede-methodologen, zullen hem daarin nooit kunnen verbeteren.

Hooggeleerde Levelt, beste Pim, ik behoor niet tot de vele promovendi 
die jij hebt gehad. Ik had het voorrecht al tijdens mijn studie Nederlands
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met je kennis te mogen maken via het bijvak psycholinguïstiek. De wijze 
waarop jij het afrondende werkstuk van een groepje studenten, waaron
der ik, begeleidde heeft diepe indruk op me gemaakt. Met jou wil ik ook 
andere mensen van het Max Planck Institut bedanken met wie ik in de 
loop van de jaren contact heb gehad. Ik heb een formele binding met het 
instituut als ‘research associate’, vanwege het CLS. Ik wil een ieder wel 
verklappen dat ik me ook om inhoudelijke redenen graag met het MPI 
verbonden voel.

Een apart woord van dank wil ik richten aan de promovendi, zowel zij 
die dat waren als zij die dat nog zijn. In de afgelopen jaren zijn zij het 
vaak geweest die het voor mij de moeite waard maken om aan de 
universiteit te werken. Promovendi zijn onverbiddelijk gericht op de in- 
houd van onderzoek en met hen spreek ik dus vanzelf over de echte pro
blemen.

Ik kom tot slot van mijn dankwoord bij mijn verwanten en wel allereerst 
bij mijn ouders. Ik vrees dat mijn ouders wel eens gedacht hebben dat ze 
niet wisten wat er uiteindelijk van mij terecht zou komen. Aan de andere 
kant geloof ik niet dat ze zich ooit echt zorgen hebben gemaakt. Ze heb
ben zich nooit direct willen bemoeien met mijn keuzes in studie en 
onderzoek en ik weet dat ze vaak meer belangstelling hadden voor mijn 
werk dan dat ik hun een kans gaf om te laten zien waar ik mee bezig was. 
A f en toe zijn ze onder de indruk, maar gelukkig zijn ze dat meer van 
andere zaken, zoals hun kleinkinderen. Beste Pa en Mam, ik ben 
dankbaar voor jullie steun en voor het feit dat jullie vandaag hier zijn en 
deze feestelijke dag nog volop kunnen meemaken.

Lieve Marianne, we hebben elkaar leren kennen voordat ik 
hoogleraar in Tilburg werd, maar we kennen elkaar ook niet veel langer. 
Het inhoudelijke onderwerp dat ons toen bond en tussendoor nog steeds 
bindt is taal en tijd en het is in zijn algemeenheid maar de vraag of een 
mooie wetenschappelijke binding het verdient vervangen te worden door 
een binding van een aardser soort. Er bleek echter geen spoor van twijfel 
te bestaan in onze wederzijdse keuze. Sindsdien is de tijd evenwel met 
ons op de loop gegaan en we staan temidden van twee dochters, Zarah en 
Femke, de afronding van jouw proefschrift en ons nieuwe huis in Mook. 
Als eerbewijs aan de loop van de tijd zou ik met Zarah willen eindigen,
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onze oudste dochter. Zij staat tot aan tot aan haar lippen, als ik het zo 
mag zeggen, in de eerste-taalverwerving. Ik zou een lang betoog over 
haar fonologische ontwikkeling kunnen houden, maar ik beperk me. 
Voor de meer ingewijden kan ik melden dat Zarah lange tijd de ploffers 
op het eind van een woord tot affricaten maakte en daar bovendien nog 
met een verbluffende systematiek de mouillering van het alveolare frica- 
tieve element aan toevoegde. Hoe gaat dat dan? Ik lees een verhaal voor 
en zij zegt ‘uit’, of, om het correct weer te geven, zij zegt ‘uitsj’. Varietas 
delectat, variatie behaagt, zo zou ik kunnen concluderen, maar ik behoor 
hier te eindigen met de officiële formule van Nederlandse makelij.

Ik heb gezegd.

Voetnoten

1. Het idee om dit schilderij van Van Doesburg te gebruiken komt van Hollis 
(1994), waar dit schilderij niet alleen het betreffende boek siert maar ook 
de wetenschapsfilosofische kwesties uit de sociale wetenschappen die 
Hollis behandelt.

2 Hoe taaleigen de betreffende woorden ook mogen lijken, het gaat in het 
merendeel van de voorbeelden om ontleningen. Het Turkse woord is 
ontleend aan het Grieks. Het Nederlandse woord en Engelse woord zijn 
ontleend aan het Latijn.
Interessant voor de relatie tussen betekenaar en betekenis is de idee over de 
perfecte taal. Zie Eco (1998), maar ook eerder werk van hem.

3 Bij de oorspronkelijke kaart wordt nog vermeld dat het afwijken van steden 
en kleine eilanden is verwaarloosd en dat de kwestie van de doubletten naar 
eigen inzicht is opgelost. De afkortingen staan voor de volgende dialecten, 
waarbij ik de spelling van Weijnen (1937) aangehouden heb:
B = Baroniesch Bu = Budelsch
C(u) = Cuyksch H = Hollandsch-Brabantsch
K = Kempenlandsch Ml = Maaslandsch
Mz = Markiezaatsch NM = Noordmeierijsch
P = Peellandsch T -  Tilburgsch
W = Westhoeksch

4 Weijnen (1937: 193) localiseert het Cuijks als volgt: "Het Cuyksch is het 
dialect, gesproken in het uiterste noordoosten van Noord-Brabant ten oosten 
van de lijn Velp, Reek, Zeeland, Volkel, Gemert".

5 De dialecten in het Land van Cuijk moeten gerekend worden tot het 
Limburgs-Gelders. Zie voor een overzicht van de mogelijke indelingen Van 
Hout (1989: 8-10).

6 De kwalificatie 'wereldberoemd' moet natuurlijk bezien worden in de context 
van het taalwetenschappelijk onderzoek. De kaart is opgenomen in het
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klassieke handboek 'Language' van Bloomfield (Bloomfield 1935). De kaart 
die hier is opgenomen komt uit Daan et al. (1985: 170); deze kaart is een 
gestileerde weergave van de kaart die is opgenomen in Kloeke (1927).

7 Er is nogal wat discussie geweest over het frequentie-effect bij 'huis' en 
'muis'. Zie Van Reenen (1991).

8 Het concept van lexicale diffusie wordt ernstig misbruikt als een verklaring 
voor elke vorm van onregelmatige, lexicaal specifieke veranderingen. De S- 
curve die regelmatig ten tonele verschijnt wordt in de praktijk nauwelijks 
gesteund door harde data.

9 Eco (1998: 30-33) bespreekt de vloek van Babel die in Genesis 11 staat en 
wijst erop dat Genesis 10 vaak over het hoofd gezien wordt waar een meer 
wereldse verklaring gegeven wordt van het ontstaan van taalverschillen, nl. 
door de geografische verspreiding van verschillende stammen en hun 
dialecten/talen.

10 De toepassing is natuurlijk ook te vinden in het buitenland. Hiervoor kan 
verwezen worden naar Horvath & Sankoff (1985). Naast factoranalyse zijn 
andere technieken mogelijk, zoals clusteranalyse en multidimensioneel 
schalen. De laatste techniek is te vinden in Van de Velde (1996). Een 
overzicht van toepassingen in Nederlands onderzoek is te vinden in Van 
Hout (1995), die de methode in zijn algemeenheid beschrijft naar aanleiding 
van de dialectologische aanpak van Goossens (1992).
Er zijn voor de analyse van een taalcontinuüm twee benaderingen mogelijk, 
nl. een hiërarchische, gebaseerd op implicatieve relaties en een harmonische, 
gebaseerd op correlatieve relaties. Een uitstekend voorbeeld van een 
hiërarchische benadering van een standaardtaal-dialectcontinuüm is Auer
(1997). Een factoranalyse is een voorbeeld van een harmonische benadering. 
Het onderscheid tussen correlatie en implicatie is overigens zeer wezenlijk 
voor elke vorm van taalcomparatief onderzoek.

11 Welke spelling verdient de voorkeur wanneer een en ander voor een groter 
publiek toegankelijk moet zijn? Het IPA verdient de voorkeur, maar het is 
nog niet verspreid genoeg. Ik heb hier gekozen voor het op de 
dialectwoordenboeken gebaseerde systeem dat Van der Sijs & Kruijsen
(1998) gebruiken in hun boek over 100 jaar stadstalen. Het illustreert mijns 
inziens dat we moeten streven naar een systematische weergave in IPA.

12 Het woordenboekje van Wim Janssen is overigens zwaar afgestemd op het 
Bargoens Woordenboek van Endt, dat hij te vaak raadpleegde. Mogelijk is de 
herkenning van veel Bargoense woorden als Nijmeegse woorden mede een 
gevolg van het ontstaan van het nieuw-Nijmeegs en de toerekening van het 
Nijmeegs tot sociaal laaggewaardeerde kringen.
Janssen noteert het woord 'dalles' (= armoede), dat een Bargoense oorsprong 
heeft. Toeval of niet, dat woord met dezelfde betekenis bestaat ook in het 
Berlijns (Schildt & Schmidt 1986: 360).

13. Deze ontwikkeling heeft zelfs geleid tot hyperdialectismen, al is dat een wat 
ongelukkig woord. Het woordenboek van Janssen (1987) geeft zonder dralen 
woorden als 'nèür' (= na!), 'nèüröópen' (na-apen), 'nèürkèürten' (nakaarten). 
Hier moet de zwakke positie van de (r) na vocalen in het Nijmeegs een rol 
hebben gespeeld.

14 De verschillen in leeftijd zijn weergegeven in de navolgende tabel. Bij de
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interpretatie moet in de gaten gehouden worden dat de gegevens in 1977/78 
verzameld zijn. Het onderscheid naar sekse is tot de jongste leeftijdsgroep 
beperkt om het aantal informanten in het onderzoek binnen de perken te 
houden.
De onderstaande tabel laat de leeftijdseffecten zien. Een score met plussen 
betekent een hoge score voor de betreffende Nijmeegse variëteit, een score 
met minnen betekent een lage score.

leeftijd mannen mannen Jongens meisjes
oud midden

oud-Nijmeegs ++ ++ _ _
nieuw-Nijmeegs ++ +/+ _
nieuwspraak - - + ++

De tabel laat zien dat de oudere mannen en de mannen van de middengroep 
nog een goede kennis bezitten van het oud-Nijmeegs. Zoals uit andere 
gegevens is af te leiden is de middengroep nog grotendeels opgevoed met en 
in het dialect. Het is deze generatie die het dialect niet door heeft gegeven 
aan de volgende generatie door in de primaire socialisatie te kiezen voor de 
standaardtaal dan wel een tussenvorm tussen dialect en standaardtaal. De 
scores van de jongens en meisjes laten zien dat de generaties vanaf de tweede 
wereldoorlog in toenemende mate niet meer opgroeien in het dialect. De 
meisjes en jongens uit het onderzoek scoren dan ook laag voor het oud- 
Nijmeegs, alsook voor de kenmerken van het nieuw-Nijmeegs.

15 Zie Van de Velde & Van Hout (1999)
16 Zie Van de Velde & Van Hout (1998)
17 Philips ontwikkelde een audiosysteem dat Ultra Bass heet, dat de suggestie 

wekt van een lage bastoon door enkel de boventonen te laten horen.
18 Labov (1994) laat op indrukwekkende wijze zien hoeveel klankverandering 

aan de aandacht van een taalgemeenschap kan ontsnappen.
19 Zie voor voorbeelden bijvoorbeeld De Schutter (1987, 1995), Weijnen 

(1966), Van Hout (1989). De voorbeelden die bijvoorbeeld Reker (1993) 
noemt, zijn het Afrikaans (subjectsvorm wij wijkt voor de objectsvorm ons), 
het Nederlands (de subjectsvorm u komt van de objectsvorm), het Fries (Ji 
wordt jo, rond 1900) en als zeer recent voorbeeld bespreekt hij de verdrin
ging in de Groningse dialecten (regiolecten?) van de subjectsvorm ie (tweede 
persoon: u, jullie) door de objectsvorm joe, met als gevolg dat de 
objectsvorm nu beide functies voor zijn rekening gaat nemen. Over een 
verklaring voor de Groninger samenval doet Reker niet moeilijk: de 
nabijheid van het Fries en Westerkwartiers (taalcontact; voorbeeldwerking) 
in combinatie met een vermindering van het aantal functioneel bepaalde 
varianten.

20 Een overzicht over de uitgangspunten, de afname en het verloop van de RND 
biedt Hagen (1996). Al lang geleden is met deze grootscheepse onderneming 
begonnen en zin 1 luidde toen vrij ouderwets en nogal Belgisch-Nederlands: 
als de kiekens een steekvogel zien, hebben ze schrik. In latere afnames luidde
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deze beroemde openingszin: als de kippen een roofvogel zien, zijn ze bang.
21 De volgende zinnen uit de RND zijn systematisch onderzocht op de vormen 

voor het subjectspronomen, 3e persoon meervoud:
(1) Als de kippen een sperwer zien zijn, zijn ze bang
(3) Tegenwoordig spinnen ze alleen nog maar met machines
(5) Op dat schip kregen ze beschimmeld brood
(37) Ze zijn weg naar 't veld
(47) Ze springen om het verst voor een weddenschap
(66) Lusten zij ook graag kaas?
(114) ... boden zij ook?
(131) Ze hebben hem bont en blauw geslagen
(136) ... zij doen het... zij deden het... deden zij het maar!
(139) ... zij binden ...
Zin 66 levert het meeste op, hetgeen in overeenstemming is met de gedachte 
dat 'hun' als een sterk pronomen moet worden gezien. De Rooij (1990) 
gebruikte slechts één zin, nl. zin 114. Dat leverde hem zeven opgaves van 
'hun' op, hetgeen beduidend minder is dan de 18 voorkomens die op basis 
van de 10 zinnen gevonden werden.

22 Het gaat om de volgende plaatsen: E066 Heemskerk, E072 Purmerend, E l22 
Muiden, E l24 Ankeveen, El38a Warmond, E141 Leimuiden, E225 
Vreeswijk, E229 Zeist, F100 Elburg, F147 Stroe, K010 Niewerkerk aan de 
IJsel, KOI2 Ouderkerk aan de IJssel, L023 Arhhem, L027 Westervoort, 
L027b 't Loo, LI07 Hatert, L236a Liessel, L243 Vlierden.

23 Dat aspect wordt hier niet verder uitgewerkt. Wel kan erop gewezen worden 
dat dit beeld versterkt wordt als ook de plaatsen in de analyse betrokken 
worden die De Rooij (1990) nog meldt op basis van de dialectologische 
literatuur en de Amsterdamse dialectvragenlijsten.

24 Guy (1997) verwart het concept van de variabele regel met de statistische 
techniek van logistische regressie. Zijn tegenwerpingen tegen optimaliteit 
zijn volstrekt misplaatst.

25 Deze assumptie is te vinden in Sankoff & Labov (1979).
26 Zie Kroch (1989).
27 Overigens zijn voetballers frequente 'hun'-zeggers, omdat ze in 

beschouwingen over het spel nadmkkelijk een onderscheid moeten maken 
tussen 'wij', de eigen partij' en 'hun' de andere partij.

28 In een dialect-standaardtaalcontinuüm zou dan de ordening op het dialect- 
standaardtaalcontinuüm de volgorde in tijd van 'aantasting' van de betrokken 
dialectkenmerken door de standaardtaal weerspiegelen. De dialectgeografie 
leert ons echter dat simpele golfmodellen gebaseerd op een enkelvoudige 
ordening van de tijd niet voldoen. Er kunnen meerdere bronnen zijn in geval 
van een specifieke taalverandering. Veranderingen kunnen overspringen in 
de geografische ruimte in plaats van gelijkmatig een weg zoeken. 
Veranderingen kunnen elkaar inhalen en kruisen. Er is daarom ook geen 
enkele reden om aan te nemen dat een eenvoudig tijd-golfmodel wel zou 
voldoen in het onstaan van sociolinguïstische taalcontinua.

29 Dat houdt in dat ik niet erg gelukkig ben met een strikte scheiding in bijv. 
Hinskens (1998) tussen inherente variabiliteit en variabiliteit die ontstaat door 
taalcontact.
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30 Ik kan het niet nalaten om te wijzen op de Einstein-Bose-condensatie, een 
proces dat zich voordoet als de absolute minimumtemperatuur bereikt wordt. 
De beweging van de elementen valt volledig stil, hetgeen leidt tot zeer 
verrassende eigenschappen. Het opmerkelijk is dat de absolute 
minimumtemperatuur nergens in het heelal voorkomt, behalve op onze aarde 
waar hij door wetenschappers wordt gecreëerd. Dat doet me denken aan de 
wijze waarop taalkundigen de taal verstillen om vervolgens de grammatica te 
schrijven, ten koste van inzichten in processen van variatie en verandering.

31 Keiler (1994) spreekt van de verborgen (of onzichtbare) hand bij 
taalverandering. Hij gaat om menselijke handelingen die onbedoelde 
gevolgen hebben, waarvoor ook verwezen kan worden naar economische 
processen.
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