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VOORWOORD 

Zonder de hulp van een aantal vrienden en collega's zou de voltooiing van deze 
studie aanmerkelijk later hebben plaatsgevonden. Het is passend'hun hier dank te 
zeggen. Dr. Félicien de Tollenaere was mij zeer behulpzaam bij de interpretatie 
van citaten uit Oudengelse, Oudsaksische en Oudhoogduitse teksten inz. in de 
oorspronkelijke context. De medewerkers van het Instituut voor Dialecto
logie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam hielpen mij regelmatig met de verifiëring van mijn 
dialectgegevens. Bovendien, het is aangenaam toeven op de Keizersgracht. De 
frisist Prof. Dr. W.J. Buma heeft mij verscheidene keren gesteund waar mijn 
kennis van het Fries te kort schoot. Dr. Guy A.J. Tops verzorgde de Engelse 
vertaling van de samenvattende slotbeschouwing. Mijn schoonvader Pieter 
J. Buck bracht de gehele eerste versie van dit proefschrift in typoschrift over. 
Zijn dochter Marijke verdient om andere, hier niet nader te noemen redenen 
dank. Zonder de inspanningen van de Fa. Nijhoff tenslotte, in het bijzonder van 
haar directeur Jaap J. de Groot, zou dit werk niet zo goed en snel in druk zijn 
verschenen. 

LEIDEN, mei 1978 
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Auch der Kontext genügt nicht immer, 
wenn man es mit einem historischen Text zu tun hat, 
denn unser modernes Sprachgefühl beeinflusst leicht 
unsere Interpretation dieser historischen Texte. 

Kurt Baidinger, "Semasiologie und Onomasiologie". 
In: Strukturelle Bedeutungslehre 379. 
Hrsg. Horst Geckeier (1978) [1964] 
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0. INLEIDING 

0.1. Opzet van het werk; enige begrippen 
Zoals de ondertitel van deze studie al aangeeft, houd ik me in dit onderzoek 
bezig met de betekenis en de betekenisontwikkeling van een — beperkt — aantal 
voorzetsels met een lokaal betekeniskenmerk (over deze term meer op p. 3) in 
de Nederlandse dialecten en in het Fries, in concreto met die voorzetsels die in 
de dialecten gebruikt worden voor ABN richtingaanduidend naar, voor naast 
('aan de zijde van'), voor langs ('aan de zijde van en parallel met') en voor in als 
intem-localiserend voorzetsel (zie voor deze term p. 7 en 8). Deze voorzetsels 
zijn niet zonder opzet gekozen. In mijn doctorale scriptie, waarvan deze studie 
een voortzetting is, bestudeerde ik — zuiver synchroon — zowel voorzetsels met 
locale als met temporele en niet-dimensionele betekeniskenmerken. Uit deze 
studie bleek dat er bij de voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk een 
groepje voorkomt dat in het ABN slechts een bepaalde 'positie' kan aanduiden 
(de intem-localiserende voorzetsels), in de dialecten ook een 'richting', nl.: aan 
en in (vroeger ook op). Raadpleging van het MnlW en het WNT bracht aan het 
licht dat beide voorzetsels reeds in het Middelnederlands en in de daarop aan
sluitende Nieuwnederlandse periode deze richtingaanduidende betekenis hadden. 
Deze vaststelling impliceerde voor mij dat het tot dan toe synchroon opgezette 
onderzoek moest worden omgezet in een diachrone studie. 
Min of meer identiek was de situatie bij naast en langs: in sommige dialecten 
komt naast voor in de betekenis 'langs', in andere langs zowel in de betekenis 
'naast' als 'langs', terwijl bv. ook aan, bij, tegen, rond 'naast' en 'langs' of alleen 
'langs' kunnen betekenen. Ook dit verschijnsel vereiste een diachrone oriëntatie. 
Tijdens het onderzoek bleek mij bovendien dat er semantische ontwikkelings
lijnen lopen van de voorzetsels die in de dialecten gebruikt worden voor 
Over(heen)' naar de voorzetsels die er gangbaar zijn voor 'in' + appellativa als 
streek. De vraag dringt zich dan op of er overeenkomsten in die ontwikkelingen 
zijn aan te wijzen en of de manier waarop die ontwikkelingen verlopen aan de 
hand van de beschikbare gegevens is te achterhalen. 

Ik ben hier beland bij een moeilijk punt: het bepalen van de betekenisontwikke
ling. Hier geldt immers nadrukkelijk de uitspraak van Nida 1958, 280: "we are 
not sure of the details in the historical development, despite a rather extensive 
Uterature, for we cannot be certain of usage during those periods presented by 
gaps in available data, nor can we ascertain the developments in the colloquial 
usage of (a) . . . word". Een ieder die zich met de diachrone semantiek heeft 
beziggehouden zal deze mening kunnen onderschrijven. Waarschijnlijk is het voor 
een taaltechnisch woord als het voorzetsel nog moeilijker dan voor een concreet, 
zaakaanduidend woord: daar immers kan steun worden gezocht in een zaak-
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geschiedenis, die bij een woordsoort als het voorzetsel ten enenmale ontbreekt 
(men vgl. hiervoor ook Ekbo 1973,87). 
Men moet zich hoeden voor het reconstrueren van een betekenisontwikkeling op 
zuiver logische gronden, waarover Oksaar 1958, 493 terecht opmerkt: "Dass die 
logische Klassifizierung nichts über die Wege und Gründe des Bedeutungswandels 
aussagen kann". Ze stelt zelfs dat deze logische ordening "gefahrlich sein (kann), 
da man eine Klassification leicht mit der Erklärung des Phänomens selbst gleich
stellt". 
Om dit gevaar tegen te gaan heb ik getracht steeds langs controleerbare weg een 
ontwikkelingsgeschiedenis te reconstrueren. Dat houdt in dat ik me gebaseerd 
heb op een combinatie van de volgende criteria: 
1. de chronologische feiten, voor zover te achterhalen. 
2. semantische parallellen: vergelijkbare betekenisontwikkelingen van voor

zetsels, vooral van die met een zo geringe ouderdom, dat de semantische 
evolutie met vrij grote zekerheid is te reconstrueren. 

3. de "semantic density": voor het voorzetsel wil dat zeggen de veelheid van 
betekenissen, die van een hoofdbetekenis zijn af te leiden. Hoe groter de 
"semantic density", hoe ouder de hoofdbetekenis. 

Daarnaast is nog steun te vinden bij: 
1. de betekenis van het bijwoord, waaruit het voorzetsel zich veelal ontwikkelt. 
2. de "communis opinio" van de historische lexicografen omtrent een bepaalde 

ontwikkeling. Deze "communis opinio" moet met de nodige voorzichtigheid 
gehanteerd worden, omdat ook hier de kans op een logische klassificatie 
bestaat. 

Dat daarbij nog veel hypothetisch blijft zal duidelijk zijn: de enkele voorstellen 
in dit werk moeten dan ook als heel voorlopige pogingen worden gezien. 
Ondanks het hypothetische karakter tonen de evoluties toch enige processen, 
mechanismen of factoren die ten grondslag liggen aan de veranderingen. 
Als voornaamste van deze processen, mechanismen, factoren worden over het 
algemeen beschouwd: de metafoor, de metonymie, de restrictie, de extensie, de 
ambiguïteit en de structurele factoren. Zij (behalve de extensie) spelen ook bij de 
betekenisontwikkeling van voorzetsels een grote rol, hoewel er met nadruk op 
gewezen moet worden dat de meeste van deze processen/mechanismen/factoren 
— op de ambiguïteit en de structurele factoren na — geen oorzaak zijn van de 
betekenisverandering: "It is another variant of labeling before - after relations 
and does not explain anything; it just states a fact" (Anttila 1972,148). 

Onder voorzetsels versta ik met Brinkmann 1962, 150 die woordsoort, die de 
relaties waarover onze taal beschikt uitdrukt en wel de relatie tussen twee com
plementen. Vasiliu 1968, 543 is van mening dat "the particular characteristic of 
the preposition is that its environment is always defined by at least two terms". 
In mijn studie is dat steeds de relatie tussen een werkwoord en een substantief 
(ik loop langs de rivier), maar ook andere relaties zijn mogelijk: substantief + 
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voorzetsel + substantief (het haantje op de toren), adjectief + voorzetsel + 
substantief (dat is goed voor de hoest). 
Van Geffen 1963 noemt voorzetsels als aan, bij, tegen zonder meer locale voor
zetsels. Weijnen 1964,119 vraagt zich met recht af of deze benaming wel juist is. 
Denken we immers aan: aan (iets de voorkeur geven), bij (zevenen) en tegen (een 
motie stemmen), dan zien we dat aan, bij en tegen ook niet-locale functies 
hebben. Weijnen gelooft dat de benaming locaal voorzetsel alleen voor de, juist 
door Van Geffen niet behandelde groep, beoosten, bewesten, benoorden en 
bezuiden geldt. Voor het overige zou hij liever spreken over de locale bete-
kenisiagen in de voorzetsels. Hij steunt daarbij op Pottier 1962, 1 volg., die een 
"domaine notionel (N)" en een "domaine dimensionel" onderscheidde, welk 
laatste "domaine" hij weer onderverdeelde in een "domaine d'espace" en een 
"domaine de temps". Omdat ik in dit onderzoek uitga van de betekenisken
merken van voorzetsels en ook [locaal] [temporeel] e.d. als betekeniskenmerken 
worden beschouwd (Moffat-Schaeder 1971) zal ik spreken over "voorzetsels met 
een locaal betekeniskenmerk". Dit begrip verschilt in niets van het door Weijnen 
gebezigde "voorzetsels uit de locale betekenislaag". 
Aangezien deze studie uitsluitend handelt over voorzetsels met een locaal bete
keniskenmerk heb ik bij de notering van de kenmerken het kenmerk [locaal] 
steeds weggelaten. Eveneens geldt dat, als ik spreek over de huidige betekenissen 
van een voorzetsel, dit alleen slaat op de betekenissen met een locaal kenmerk; 
met de overige houd ik me immers niet bezig. 

Voor de betekenis van het voorzetsel heb ik mij gebaseerd op de definities in de 
woordenboeken en de omschrijvingen van Weijnen 1964. In sommige gevallen 
was ik genoodzaakt de definitie anders te formuleren, omdat vergelijking met 
definities van andere voorzetsels duidelijk maakte dat de verschillen nader moes
ten worden uitgewerkt. 
Ik ben er van uitgegaan dat een betekenis een bundel is van semantische ken
merken, zoals het foneem is opgebouwd uit distinctieve kenmerken. Deze ken
merken verwijzen naar extra-linguistische ervaringsgegevens; bij het voorzetsel 
zijn dat bv. 'nabijheid', 'contact', 'richting', 'parallellie'. Bennet 1968,167 volg. 
zegt er in zijn studie over Engelse voorzetsels van: "Componential analysis of 
meaning . . . consists in identifying the features of extralinguistic experience that 
are distinctive for a particular sememe or class of sememes". Ofschoon de status 
van deze features nog onzeker is en alle pogingen om selectiecriteria voor seman
tische kenmerken op te stellen uitermate voorlopig zijn (Geeraerts 1977, 91 
volg.), lijkt het me niet uit den boze om te trachten met deze ervaringsgegevens 
te werken. Dat het mogelijk is blijkt ook uit het werk van Moffat-Schaeder 1971 
die 176 (sic! H.) Engelse preposities analyseerden in betekeniskenmerken "in 
such a way that it is possible for the computer to analyse and synthesize English 
prepositional phrases" (p. 49). "Approximately 80 (sic! H.) components were 
necessary for a complete description of the 176 prepositions" (p. 50). 
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Van den Toom 1975,458 stelt in zijn studie over de semantische kenmerken van 
staan, liggen, zitten vast, dat kenmerken als 'verticaliteit', 'verplaatsbaarheid', 
'consistentie' e.d. een grote rol spelen bij de keuze van het onderwerp van deze 
werkwoorden. Hij neemt, in navolging van Bierwisch 1967, 35 aan, dat deze 
kenmerken "beschouwd moeten worden als deeluitmakend van het aangeboren 
vermogen van de mens om een taal te leren". We moeten er m.i. echter wel van 
uitgaan dat dit aangeboren vermogen moet worden gevoed door ervaringsgege
vens. 
De betekeniskenmerken werden grotendeels bepaald op grond van de definities 
van de woordenboeken en van Weijnen 1964, d.w.z. dat de elementen waaruit 
deze definities bestonden werden getransponeerd naar kenmerken. Ook hier was 
het soms noodzakelijk andere kenmerken in te voeren, d.w.z. kenmerken waar
voor geen gegevens in de definities waren te vinden, zoals bv. het kenmerk 
[nabijheid] van naast en langs. 
De omzetting in kenmerken geschiedde alleen, indien deze formalisering meer 
inzicht kon verschaffen in de wijze waarop een semantische evolutie zich vol
trekt; voor het overige heb ik volstaan met het geven van de definitie zonder 
meer. Een klein voorbeeld van zo'n formalisering. Naast wordt in het WNT IX, 
1393 gedefinieerd als "Aan de zijde van iemand of iets"; het wordt door mij 
omgezet in de kenmerken [nabijheid] [zijde] (zie 2.O.). Langs heeft in het WNT 
Villi, 1066 de omschrijving "In de lengte bezijden —, of: in de lengte tegen-aan, 
in eene lijn naast —," door mij vertaald in [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] (zie 
2.1.5.1.). De betekenis van naast: [nabijheid] [zijde] gaat in sommige dialecten 
over in die van [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn], waarbij naast het kenmerk 
[parallelle lijn] krijgt toegevoegd, een betekenisrestrictie. De oorzaak van zo'n 
verandering — althans als we oorzaak opvatten "in dem Sinne, den dieser Begriff 
auf der Ebene der Notwendigkeit hat" (Coseriu 1974, 96) is niet gemakkelijk te 
achterhalen, is er misschien ook niet. Ik sluit me wat dat betreft aan bij Coseriu 
1974, 95 die, overigens op het gebied van de fonologie, opmerkt dat het er niet 
om gaat "die "Ursachen" des Sprachwandels zu entdecken (die er zudem gar nicht 
hat, wenn man darunter äussere und Wirkursachen versteht), sondern die all
gemeinen Vorgänge der Veränderungen festzustellen und die Umstände (Bedin
gungen) die diese Vorgänge bestimmen". 

Deze "omstandigheden waaronder" zijn bij het voorzetsel vaak veranderingen in 
de subcategorie van het complement links (het werkwoord) en het complement 
rechts (het zelfstandig naamwoord). M.a.w.: verandering van betekenis van het 
voorzetsel is vaak waarneembaar aan verandering van het werkwoord en het 
zelfstandig naamwoord. Dat voert ons naar het typische karakter van het voor
zetsel: het synsemantische, syncategorematische of „mitbedeutende" karakter. 
Het synsemantisch functioneren van een woord heeft vaak aanleiding gegeven tot 
misverstanden. Het is opgevat als zouden de synsemantische woorden geen eigen, 
zelfstandige betekenis hebben, "sondern erst im Zusammenhang mit andern 
Bedeutung gewinnen". Reichling 1935, 275 die deze zinsnede van Husserl aan-
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haalt - Husserl overigens ontkent dat er "blosz mitbedeutende" woorden be
staan — bestrijdt dit krachtig. Er zijn, zo zegt hij, wel woorden die als het ware 
om aanvulling vragen, "dat geldt van 't voegwoord en, dat geldt van 't voorzetsel 
van, dat geldt ook van een geflecteerde vorm moeders" (p. 274). "Nemen we het 
voorzetsel nabij. Dit η o e m t, in afhankelikheid van andere ervaringsmomenten, 
de betrekking van: zich op kleine afstand bevinden. Nabij "verlangt", zoals 
Husserl terecht zegt, naar zulke momenten om ze te verbinden. Nabijheid "ver
langt" op deze wijze niet. — Het was een fout, die ook de phaenomenologie niet 
vermeed, dit onderscheid voorbij te zien. Het is voor de linguïstiek essentieel. 
Wat blijkt immers? Dat we hier niet te maken hebben met wezenlike 
b e t e к e η i s-verschillen tussen de woorden, tengevolge van verschillen die die 
structuur van het betreffende woord als w o o r d zouden raken, doch met ver
schillen, die het woord in zijn f u n c t i e s modificeren" (p. 277). 
Het is dan ook moeilijk om het eens te zijn met Vasiliu 1968, 544 die stelt dat 
"the various meanings of the same preposition are dependent on the meaning of 
the verb and on the meaning of the noun which modifies the verb". Niet de 
betekenis van het voorzetsel langs in de zin ik loop langs de rivier ('aan de zijde 
van en parallel met') is afhankelijk van het werkwoord lopen en het substantief 
rivier, evenmin als die van langs in de zin kom je nog langs een postbus ('aan de 
voorzijde van en parallel met maar verder dan') afhankelijk is van komen en 
postbus. De interpretatie van de hoorder, de keuzemogelijkheid uit de verschil
lende betekenissen die een woord op een zeker moment in de tijd, synchroon, 
heeft, wordt bepaald door het werkwoord en het substantief. In zoverre verschilt 
het voorzetsel niets van een andere woordsoort. Ook de interpretatie van bv. een 
substantief als stoel wordt (mede) bepaald door de context van het woord, vgl.: 
hij bekleedt een stoel met hij bekleedt een stoel in Nijmegen. De hoorder die de 
betekenis 'leerstoel' van dit zelfstandig naamwoord niet kent, komt niet tot de 
goede interpretatie. 

Vasiliu drukt zich op dezelfde pagina juister uit als ze schrijft: "the prepositions 
have different readings determined by the different verbs and nouns occurring 
alternatively in the left- and rightside slots". 
Verbonden met haar zienswijze op het synsemantische karakter van het voor
zetsel is haar splitsing in inherente en "transfer"-betekeniskenmerken. Onder 
inherente kenmerken verstaat ze de "eigen" betekeniskenmerken van het voor
zetsel, onder "transfer"-kenmerken, de kenmerken "which repeat the semantic 
markers of the verb and/or of the noun" (p. 244). Zij noemt ze "transfer 
markers" omdat "they are "transferred" from the left- and/or the rightside of 
the environment into the set of semantic markers of the preposition" (p. 244). 
Ook hier insisteert zij op het feit dat de betekenis althans mede wordt bepaald 
door de beide complementen. Ik ga, zoals gezegd, van een ander standpunt uit, 
maar geloof dat de door haar gebezigde term "transfer"-kenmerk mogelijkheden 
schept om de betekenisonf Шге/ш^ van het voorzetsel te beschrijven. 
Laat ik een voorbeeld geven. Het voorzetsel al komt in de middeleeuwen voor in 
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de betekenis 'over' in bv. zinnen als al de straat lopen en al de zee varen. Deze 
betekenis is te transponeren naar de kenmerken [oppervlakte-contact] [bepaalde 
lijn] (zie o.a.p. 17). Het kenmerk [bepaalde lijn] draagt er zorg voor dat al slechts 
met verplaatsingswerkwoorden kan worden verbonden. Gedurende de middel
eeuwen is dit de enige betekenis van al geweest. De ontwikkeling van al van 
bijwoord tot voorzetsel geeft alle reden aan te nemen dat [lijn] een inherent 
kenmerk is van het voorzetsel al: al ontwikkelt zich uit al = 'geheel'; hij loopt al 
de straat = 'hij beloopt de gehele straat'. 
In mijn dialectmateriaal, voor het eerst in De Во 1873, tref ik al aan verbonden 
met statische werkwoorden: "(hij woont) al Brugge". Het [lijn]-kenmerk vana/ 
is weggevallen en vervangen door het van het werkwoord overgenomen kenmerk 
[punt]. Al heeft dan een betekenis [oppervlakte-contact] [punt], die als zuiver 
intem-localiserend kan worden aangewend en vrijwel gelijkstaat met in, op, te 
(zie o.a. 4.1.З.1.). Dit [punt]-kenmerk, dat het oorspronkelijke [lijn]-kenmerk 
verdrijft, zou ik "transfer"-kenmerk willen noemen. Dat wil zeggen dat dit ken
merk in ieder geval nog niet tot de eigen inherente kenmerken van het voorzetsel 
behoort, als dit al incidenteel, door een enkele spreker in de betekenis 'in' wordt 
gebruikt. Het is nog slechts een optioneel kenmerk, al betekent nog geen 'in', 
maar is incidenteel zo gebruikt; de betekenis is nog niet gestandaardiseerd (zie 
Voyles 1973,75 volg.). 

Ook Weinreich 1968, 187 legt op dit optionele de nadruk: "Linguistic change is 
not to be identified with random drift proceeding from inherent variation in 
speech. Linguistic change begins when the generalization of a particular alter
nation in a given subgroup of the speech community assumes direction and takes 
on the character of orderly differentiation". Als de hoorder deze "particular 
alternation" overneemt en weer anderen van hem, gaat het optionele kenmerk, 
in dit geval het "transfer"-kenmerk wel deel uitmaken van de betekenis, wordt 
obligatoir; dan heeft er zich een nieuwe betekenis ontwikkeld. 
Fritz 1974, 4 schetst hoe dit proces verloopt, zij het dat hij een voorbeeld geeft 
met een lexicale eenheid, niet met een onderdeel van zo'n lexicale eenheid: een 
semantisch kenmerk. "Verwendet zum Beispiel ein Gesprächspartner regelmässig 
das würde mich anfechten, wo man selber das würde mich reizen gebraucht, so 
entwickelt man eine Übersetzungsregel, die in Texten von G an bestimmten 
Stellen reizen für anfechten einsetzt. Nun besteht die Möglichkeit, dass diese 
sehr periphere Regel in das Lexikon anderer Sprecher obligatorisch aufge
nommen wird. Diese Fähigkeit der Sprecher, ihr Lexikon zu erweitem, ist ein 
entscheidender Faktor im Prozess des semantischen Wandels". 
Waarom een spreker in tegenstelling tot wat voorheen gebruikelijk is al zo gebruikt 
— en dat zou de oorzaak van een betekenisverandering zijn — is niet belangrijk, 
althans niet voor deze studie. Het kan zijn dat hem ter plaatse het juiste woord 
niet te binnen wil schieten — Geerts 1978, 59 wijst op de aarzelpauzes bij het 
spreken die deels dienen voor het zoeken naar geschikte woorden — zodat hij 
kiest voor een woord dat er in betekenis dichtbij ligt. Door het typische synse-
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mantische karakter van het voorzetsel, door zijn verbondenheid met het comple
ment links en rechts, wordt de hoorder toch niet over de juiste bedoelingen van 
de spreker in het ongewisse gelaten: de complementen disambigueren vaak een 
op zichzelf ambigue zin. De hoorder interpreteert, door het punctuele karakter 
van het statische werkwoord, ook al in punctuele zin. 
Het zal niet toevallig zijn dat een zeer bekend voorbeeld van betekenisver
andering, nl. de overgang van 'snel' > 'onmiddellijk' eveneens bij een woordsoort 
plaatsvindt die als synsemantisch wordt aangemerkt, nl. het bijwoord. De vol
gende passage die deze door Stem 1931 voor het eerst beschreven semantische 
evolutie weergeeft, neem ik over uit Anttila 1972, 147 omdat hij bij de bete
kenisontwikkeling de daarmee gepaard gaande verandering in de subcategorie 
werkwoorden signaleert. "One of the most interesting cases is Stem's study of 
English adverbs meaning "rapidly", which all (some twenty-five of them) 
develop the meaning "immediately", before 1300. The development has three 
stages, illustrated by the following examples: (1) He wrote quickly; (2) When the 
king saw him, he quickly rode up to him; (3) Quickly afterward he carried it of. 
In (1), the verb is imperfective and the adverb means "rapidly" (speed in space); 
in (3), the verb is punctual and the adverb is "immediately" (speed in time); and 
in (2) the verb is ambiguous, because it can be taken as action in progress or the 
action as punctual unit". 

Tot slot nog iets over een term die ik in deze studie regelmatig gebruik, nl. intern-
(en extern-) localiserende voorzetsels. Tot de intem-localiserende voorzetsels 
worden over het algemeen gerekend aan, in, op en te. "Het is gevaarlijk aan de 
Halve Steen"; "Het is warm in de kamer"; "Het is fris op de berg"; "Het is 
vandaag koud te Gent" (voorbeelden uit Van Langendonck 1974, 3). Deze voor
zetsels localiseren een gebeurtenis op de plaats zelf, welke plaats wordt aange
duid door een plaatsbepaling: (het is warm) in de kamer. Kenmerk van deze 
intem-localiserende voorzetsels is dat de door hen ingeleide plaatsbepaling "in 
bepaalde zinspatronen tot Subjekt getransformeerd (kunnen) worden" (Mole-
mans 1972, 165). Het voorzetsel wordt dan dus weggelaten: "De kamer is warm; 
de berg is fris; Gent is vandaag koud; De Halve Steen is gevaarlijk". Ofschoon ik 
toch wel een verschil voel tussen: het is warm in de kamer en de kamer is warm 
is de transformatie naar een zin zonder voorzetsel een hanteerbare methode tot 
het bepalen van de intem-localiserende functie van een voorzetsel. Ook Kloos
ter-Verkuyl-Luif 1974, 75 volg. wijzen op de mogelijkheid deze zinnen zonder 
voorzetsel weer te geven, nl. met een parafrase. Zo wordt de zin: "hij logeert in 
de bruidsuite" geparafraseerd met: "de plaats waar hij logeert, is de bruidsuite". 
De extem-localiserende voorzetsels, die "een punt (fixeren) in relatie tot een 
ander punt" (Molemans 1972, 164) missen deze mogelijkheid. Vgl.: "het is 
vandaag koud achter Brussel" met "Brussel is vandaag koud" en "de plaats waar 
het vandaag koud is, is Brussel". De informatie van de eerste zin is niet gelijk aan 
die van de tweede en derde. 

7 



J.I..A. HEESTERMANS 

Klooster-Verkuyl-Luif 1974, 76, die overigens een andere terminologie hanteren, 
ni. situerende en relationele voorzetsels, stellen dat deze preposities ook als 
extern-localiserende voorzetsels kunnen voorkomen: "Het is vaak niet eenvoudig 
uit te maken of men met een situerend dan wel rationeel in cq op te maken 
heeft". Als voorbeeld van een duidelijk relationeel (= extern-localiserend) ge
bruik geven zij: "De krant ligt op de prullenmand. Het beeldje staat in de 
piëdestal. De enig juiste parafrases luiden: De plaats waar de krant ligt is op de 
prullenmand. De plaats waar het beeldje staat is de piëdestal". 
In, op, aan (te niet) hebben duidelijke restricties in hun verbindingsmogelijk-
heden, zij hebben een "bestimmte Raumanschauung" (DWB 16, 167). In komt 
voor met zelfstandige naamwoorden die een begrensde ruimte aanduiden, op 
duidt aan dat een object zich in contact met een oppervlak van iets bevindt, 
waarbij dit oppervlak als draagvlak wordt gezien, (niet:* de pot staat op de 
kamerwand) en aan geeft een contact aan, maar juist niet met een oppervlak dat 
als draagvlak wordt gezien (niet:* hij staat aan de vloer). Te heeft deze restrictie 
niet, is "blosz hinweisend", heeft geen "bestimmte Raumanschauung" (DWB 16, 
167). 

De gebruik de term België (en het adjectief Belgisch) in deze studie voor: de 
Nederlands sprekende provincies van dat land; dit ter vermijding van al te om
slachtige omschrijvingen of eveneens onjuiste aanduidingen als Vlaams-België en 
Zuidnederland. 

0.2. Werkwijze 
Aan het begin van elk hoofdstuk wordt aangegeven naar welk materiaal de 
kaart(en) is (zijn) getekend. De voorbeeldzinnen uit de RND en de Vr.A. of 
Vr.L. worden hier vermeld. Indien de zinnen niet gelijk waren in de verschillende 
atlassen en dit relevant was in verband met het voorzetselgebruik zijn de wijzigin
gen aangegeven. 
In de .0. paragraaf volgt een beschrijving van de betekenis van het ABN-voor-
zetsel dat zijn naam geeft aan het hoofdstuk. In de paragraaf .1. komen de 
voorzetsels aan bod, die in de dialecten gebruikelijk zijn voor het genoemde 
ABN-voorzetsel. Deze paragraaf kent steeds dezelfde onderverdelingen. .1.1. 
geeft het dialectvoorzetsel; hier worden eventueel moeilijk te identificeren voor
zetsels besproken. .1.1.1. beschrijft de betekenis(sen) van dat dialectvoorzetsel, 
zoals die nog in het ABN gangbaar is (zijn) én de betekenisontwikkeling met, 
indien dit voor het goede begrip noodzakelijk is, de etymologie. Vaak wordt in 
deze paragraaf ook uitgeweid over betekenissen die voor de in die paragraaf 
beschreven ontwikkelingen niet direct relevant zijn, maar wel voor ontwikke
lingen die in andere paragrafen of hoofdstukken worden beschreven. Deze werk
wijze houdt in, dat bij latere hoofdstukken en paragrafen wordt verwezen naar 
eerdere beschrijvingen. De lezer is dan verplicht terug te bladeren — waarvoor ik 
hem mijn excuses aanbied — ; een andere oplossing was echter niet mogelijk. Als 
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het kan geef ik, om hem enigszins tegemoet te komen, wel een beknopt over
zichtje van de belangrijkste ontwikkelingen die tevoren beschreven zijn. In elke 
.1.1.2. geef ik de vroegere geografische verspreiding op basis van gegevens uit het 
MnlW en het WNT (tot ± 1850). Onder de .1.1.3. tenslotte volgt een beschrijving 
van de huidige verspreiding, zoals die uit het kaartbeeld naar voren komt, aange
vuld met de gegevens uit de dialectliteratuur. Al te synchroon is dit dus niet: de 
oudste literatuurgegevens gaan immers terug op Hoeufft 1836. 
Achterin is een lijst met verklaringen van de betekeniskenmerken en een aantal 
schema's van betekenisontwikkelingen opgenomen 

0.3. Het materiaal 
Allereerst maakte ik gebruik van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) 
met uitzondering van de atlas van Zuid-Drente en Noord-Overijsel, die nog niet is 
verschenen en waarvan ook de drukproeven nog niet zijn te raadplegen. Voorts 
excerpeerde ik de Vragenlijsten van de Centrale Commissie voor Onderzoek van 
het Nederlandse Volkseigen in Amsterdam en de Zuidnederlandse Dialectcen-
trale in Leuven, korter gezegd, de Amsterdamse en Leuvense Vragenlijsten 
(Vr.A. en Vr.L.). Zowel in de atlassen als in de vragenlijsten komen de voor
zetsels slechts toevallig voor: ze zijn er niet in opgenomen met het doel een 
inventarisatie van de dialectvoorzetsels tot stand te brengen. Zo ontbreekt in de 
RND bv. een zin met het voorzetsel rumst. De enige enquête waarin wel met opzet 
voorzetsels zijn opgenomen is de Vragenlijst I van de Nijmeegse Centrale voor 
Dialect- en Naamkunde (Vr. I NCDN). Hieruit heb ik de zin met het in de RND 
ontbrekende voorzetsel naast overgenomen. 
Een enkele maal heb ik ook gebruik gemaakt van transcripties van band
opnamen, die zich op het Seminarie voor Dialektologie te Gent bevinden. Deze 
opnamen werden voornamelijk gemaakt door Prof. Dr. V.-F. Vanackeren en Lic. 
E. Eylenbosch. 
Dan de literatuur. Voor de voorzetsels in de dialecten ging ik te rade bij de 
dialectwoordenboeken en dialectmonografieën. Helaas moet gezegd worden dat 
de preposities daarin vaak stiefmoederlijk zíjn behandeld. Ook de voorzetsels in 
het ABN zijn weinig bestudeerd. Ik zou hier Lindkvists klacht tot de mijne 
kunnen maken waar hij vaststelt dat de anglistiek "has not taken up for a serious 
investigation of this important section of language, which has thus been largely 
left like a great white expanse on a map worked out in extreme details in other 
areas" (Lindkvist 1950, 14). Voor het Nederlands beschikken we eigenlijk 
slechts over de studies van Van Geffen 1963, Weijnen 1964 en 1965, Molemans 
1972 en Van Langendonck 1974, van wie Molemans zich ook met het dialect
voorzetsel bezighoudt. 
Mijn betekenisomschrijving ontleen ik, zoals reeds eerder gezegd, veelal aan het 
WNT, Van Dale en Weijnen 1964. Deze gegevens vergelijk ik dan - indien ge-
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wenst - met die van het OED en het DWB, beide in opzet vergelijkbaar met het 
WNT. Een enkele maal was het nodig een kleine digressie naar het Frans te 
maken: ik raadpleegde daarvoor Robert 1966, soms de Petit Robert 1962. 
Mijn gegevens over de Middelnederlandse periode berusten uitsluitend op het 
MnlW. Voor het nauwkeurig bepalen van de vroegere verspreiding zijn deze 
gegevens meestal te globaal; enig inzicht in die verspreiding verschaffen ze ons 
echter wel. Bovendien is het materiaal van het MnlW nodig voor het traceren van 
de ouderdom der verschillende betekenissen. Teneinde te kunnen achterhalen of 
een betekenis niet alleen Nederlands is, maar misschien vrij algemeen in het 
Westgermaans voorkomt, heb ik gebruik gemaakt van de historische woorden
boeken van het Oudengels (Bosworth), Oudsaksisch (Sehrt), Oudhoogduits 
(Karg), Middelhoogduits (Lexer) en Middelnederduits (Schiller-Lubben, Lasch-
Borchling). Tevens verkreeg ik de nodige informatie uit verschillende mono
grafieën over het Oudengels en Oudhoogduits, waarvan ik Wülfing, Krohmer, 
Dusenschön en Graff met name wil noemen. Omdat hierin vaak slechts heel 
korte citaten zijn opgenomen, was een eigen nadere analyse van de gegeven 
betekenisomschrijving vaak niet mogelijk. Gallée 1903 was o.a. om deze reden 
voor mij minder bruikbaar dan Sehrt. 
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Kaart I is getekend naar RND-zin 29: "De schoolkinderen zijn met de meester 
naar (de) zee geweest", (Friesland: "nei sé ta weest"). Kaart II naar RND-zin 37: 
"Ze zijn weg naar 't veld (land)", (Friesland: "nei it lân (ta)"; "it fjild yn"). 
Kaart III naar RND-zin 82: "Haar dochtertje is met een korfje naar 't bos gaan 
braambeziën plukken", (Friesland: "nei de bosk ta"). Kaart IV naar Vr.L. 4,15 
en Vr.A. 3, 15: "Ge hebt vandaag het meeste geleerd en ge zijt braaf geweest, gij 
moogt vroeger naar huis gaan als de anderen". In de Vr.L. werd hier tussen 
haakjes achter gezet (naar huis of thuis). 
De syntagmata heivers es. (='heimwaarts'), toas, toos c.s. (=ЧЬиі5'), touwes, 
tunes c.s. (-t'uwes', 't'uwaarts'?) zijn wel op kaart gebracht, maar worden hier
onder verder niet behandeld. Heivers c.s. heeft geen voorzetsel. In thuis, t'uwes 
c.s. vormt het voorzetsel te met het substantief een semantische eenheid en 
speelt geen rol in het semantische systeem (Weijnen 1965,103). 

1.0. Het WNT IX, 1380 omschrijft naar onder de betekenis 1,1) als volgt: "Bij 
w.w. die een beweging uitdrukken staat naar met een volgende bepaling ter 
aanduiding van het punt waarheen de beweging gaat". Kruyskamp formuleert 
het in Van Dale, 1976 uitgebreider door er ook andere dan bewegingswerkwoor
den bij te betrekken: "ter aanduiding van het punt, de zaak of de persoon 
waarop een beweging of handeling gericht is". In beide definities zijn terecht de 
complementen naar links en rechts opgenomen, t.w. het verplaatsings- resp. han
delingswerkwoord als complement links en een niet nader gecategoriseerd zelf
standig naamwoord als complement rechts. Voor een synsemantisch woord als 
het voorzetsel immers is het van belang te weten met welke subcategorieën 
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden het kan worden verbonden. 
In een zin als de jongens gaan naar het bos heeft naar een richtingaanduidende 
betekenis. Het door het zelfstandig naamwoord aangeduide punt is het einddoel. 
Waser 1954, 54 merkt op dat in de zin partir pour Tunis "das Ereignis "partir" 
wird geschildert unter dem Gesichtspunkt seines örtlichen Ziels, also unter 
seinem Terminalaspekt". Een bereiken van dat einddoel wordt echter met naar 
niet geïmpliceerd, zoals blijkt uit het verschil tussen de volgende twee zinnen: 
(1) Wij komen naar het bos 
(2) Wij komen aan het bos 
DWB· 16, 187, s.v. Zu zegt daarvan: "solche Zielbestimmungen mit zu schliessen 
darum die Vorstellung der dahin führenden strecke in sich", en ziet als verschil 
tussen: "ich gehe in den garten" en "ich gehe zum garten": "im ersten fall hegt 
der garten beim hause, im zweiten davon ab". 
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Onjuist lijkt me dan ook de definitie in het OED 10, S4a van het semantisch met 
naar overeenkomende to, dat onder A, I, 1) als volgt wordt omschreven: 
"Expressing motion directed towards a n d r e a c h i n g " {spattering van mij, 
Я ) . Deze definitie is in The Concise Oxford Dictionary 1976, 1216 terecht 
afgezwakt tot: "In the direction of (place, person, thing, condition, quality, 
etc.): with or without implication of intention or of arrival". Weijnen 1964, 
128/129 formuleert het ontbreken van het element "bereiken" in naar impliciet 
als hij naar definieert als "in de richting van" en tot als "in de richting van en 
bereikend". 
In het Limburgs wordt een onderscheid gemaakt tussen zinnen als de jongens 
gaan naar het bos, dat een niet-bereiken impliceert, en de jongens gaan naar het 
bos in. waarin het bereiken èn het zich begeven in het bos wordt aangegeven. 
Tenslotte wordt naar gerakteriseerd doordat het polair opponeert met van, dat 
niet een gerichtheid op een einddoel uitdrukt, maar juist een gerichtheid vanaf 
een zeker beginpunt; het wordt meestal dan ook gedefinieerd als "uit de richting 
van". Voor de term polaire oppositie zie men Weijnen 1964, 124 die er onder 
verstaat een oppositie tussen twee leden die volstrekt eikaars tegengestelde zijn. 
Onder een privatieve oppositie verstaat hij een oppositie waarbij de twee leden 
slechts door één element van elkaar verschillen. Samenvattend kunnen we zeggen 
dat naar de betekeniskenmerken [richting] [einddoel] (het "Terminalaspekt" van 
Waser) bezit en het kenmerk [bereiken] mist, dat het verbonden kan worden met 
bewegingswerkwoorden en handelingswerkwoorden. Als complement rechts kan 
een zeer ruime categorie van zelfstandige naamwoorden voorkomen, die aan 
slechts één voorwaarde moeten voldoen, nl. dat ze de aanduiding zijn van een 
concretum. Zie Clark 1968, 427a: "Movement is experienced with respect to 
objects, not abstractions, and with respect to inanimate fixed objects more often 
than to animate ones". Verbonden met een abstractum krijgt de combinatie 
werkwoord + voorzetsel een figuurlijke betekenis; vgl. bv. hij keerde terug naar 
zijn oude geloof. Het is niet van belang of het voorwerp een lengte of een 
breedte bezit, rond is, of zich dichtbij of veraf bevindt. Dit in tegenstelling tot 
bv. langs, dat in het ABN slechts verbonden kan worden met een voorwerp dat 
een 'lijn'-kenmerk heeft (zie 2.1.5.1.) en tot om; dit heeft per se een zelfstandig 
naamwoord nodig, dat de aanduiding is van een voorwerp dat zowel een lengte 
als breedte (eventueel hoogte) heeft, en bij voorkeur min of meer cirkelvormig 
is (zie 3.1.13.1.). 

1.1. 

l.l A.Aan 

1.1.1.1. Ляп heeft thans nog slechts twee productieve hoofdbetekenissen, 
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althans met een locaal betekenis-element, die van 'in contact met' en 'in de 
nabijheid van'. Vb. "de spiegel aan de wand" resp. "hij woont aan het meer" (zie 
Van Dale 1976 en Koenen 1976). 

Contact 
Brinkmann 1962, 165 kent zelfs aan hd. an maar één betekenis toe: "Mit an 
wird eine Beziehung bezeichnet, die als "Kontakt" aufgefasst ist". Het lijkt me 
echter niet juist om in: hij woont aan de rivier ook van een 'contact'-betekenis 
uit te gaan, omdat het moeilijk voorstelbaar is dat "het wonen" in een direct 
contact met de rivier plaatsvindt. Vgl. nog een zin als: hij staat aan de deur een 
sigaretje te roken, waarin ook geen sprake is van een contact met de deur. Dit 
wordt in het Nederlands uitgedrukt door tegen: hij staat tegen de deur een 
sigaretje te roken. 
Ook het WNT I, 37 volg. ziet een duidelijk onderscheid. Aan 1,1) wordt als volgt 
beschreven: "De grondbeteekenis van aan brengt mede, dat het in de eerste 
plaats gebezigd wordt bij ww., welke eene werking te kennen geven, die geheel of 
hoofdzakelijk in e e n e a a n r a k i n g b e s t a a t " (spatiè'ring van mij, #.), 
terwijl de betekenis 9) luidt: "Daar aan niet slechts aanraking, maar ook de 
betrekking van o n m i d d e l l i j k e n a b i j h e i d te kennen geeft, dient het 
ook om uitdrukkingen te vormen, die de plaats bepalen waar iets voorvalt of 
gelegen is" (spatiè'ring van mij, #.). Het OED 7, 114b maakt eveneens een 
splitsing: On I, 2 wordt gedefinieerd met: "Expressing contact with any surface, 
whatever its position" en 1,3 met: "In proximity to; close to, beside, near, by, at". 
We constateren dat meer voorzetsels zowel een 'contact'-betekenis als een 'nabij-
heids'-betekenis hebben. Ik wijs bv. op op, dat een 'contact' uitdrukt in de zin: 
de pot staat op de kast en een 'nabijheid' in de zin: "Tfolc dat upter zee woont" 
(MnlW 5, 1644). Deze gebruiksmogelijkheid van op is thans verouderd, maar 
resteert nog in plaatsnamen als Schin op Geul. Ook achter, al en langs hebben 
een 'contact'-element in achter, al, langs de strate lopen, maar gaan over in een 
betekenis met een ,nabijheids'-element in bv. achter, al, langs de rivier lopen (zie 
3.1.2., 3.1.3. en 3.1.6.). 

Aan in zijn 'contact'-betekenis onderscheidt zich op de volgende wijze van op. 
Op wordt door Weijnen 1964, 123 gedefinieerd als "hoger dan en in contact 
met", aan (p. 130) als "in contact met", waarbij hij dus aan op een betekenis
kenmerk "hoger dan" toekent, dat bij aan ontbreekt. Brinkmann 1962, 167 zegt 
van auf: "In räumlichen Verhältnissen gibt das mit auf verbundene Substantiv 
eine tragende Fläche an". De volgende voorbeelden, die ik ontleen aan Van Dale, 
maken het onderscheid tussen aan en op duidelijk. 

Aan:"Met de hand aan de knop van de deur"; "aan een touw trekken"; "de 
knopen aan een jas" 

Op: "Het boek ligt op de tafel"; "geen haar op mijn hoofd, dat eraan denkt"; 
"op het toneel komen" 
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Uit de voorbeelden met aan blijkt dat het met dit voorzetsel verbonden substan
tief nergens aan 'dragend vlak' aanduidt. Voor zover ik kan nagaan, kan aan ook 
niet gecombineerd worden met een dergelijk complement. Neem een zin als* hij 
stmt aan de vloer tegenover de pendant met op. In de op-zinnen is tafel, hoofd, 
toneel steeds de "Grundlage", het dragend vlak waarop het subject van de hande
ling zich bevindt. 
Weijnen 1964, 123 veronderstelt dat door zijn definitie van op 'hoger dan en in 
contact met' "gebruikswijzen als "er zit een vlek op het behang", "hij heeft een 
blos op z'n wangen" en "er zit een vlieg op de spiegel" niet geheel... gedekt 
schijnen", omdat het begrip 'hoger dan' — waarbij we immers aan een hoger dan 
een horizontaal vlak denken - hier niet van toepassing is. Hij gelooft "dat de 
oplossing hierin gezocht moet worden dat het taaldenken hier van de objectieve 
realiteit afwijkt". Ik stel een andere oplossing voor. Als we de volgende zinnen 
bekijken: 
(У) Er zit een man op de grond; er zit een vlieg op de grond, - het phfond, - de 

wand 
(2) Er staat een pot op de tafel; *er staat een pot op de wand 
(3) *Er hangt een schilderij op de muur; er zit een vlek op de muur 
dan zien we dat subjecten die aan de zwaartekracht gebonden zijn zoals man, 
pot, schilderij d.m.v. het voorzetsel op slechts kunnen worden gesitueerd op een 
dragend vlak dat zich in min of meer horizontale (ook schuine) positie bevindt. 
Levende wezens of zaken die anders reageren op de zwaartekracht kunnen echter 
wel d.m.v. op gesitueerd worden op een dragend vlak dat zich in een andere 
positie bevindt. 
Misschien is het beter om van een 'oppervlakte-contact' uit te gaan, dan van een 
"hoger dan-contact'. Normaal gesproken is bij op het raakpunt van twee objec
ten (levende wezens) op een horizontaal vlak gelegen. Het grote verschil met aan 
is dat de positie hier bepaald is; OED 7, 1 \4b drukt dat juist uit door "Expres
sing contact with any surface, whatever its position" als definitie voor on 'aan' te 
geven. 
Voor zover ik uit citaten in het WNT, Van Dale en Koenen kan opmaken wordt 
aan meestal verbonden met werkwoorden die een 'aanraken' betekenen ("hij 
plukte aan de deken; trok aan de bel") of een 'verbinden met, vasthechten aan' 
("hij spijkerde het vast aan de muur, hij plakte het aan de wand") bij welke 
handelingen geen horizontaal (dragend) vlak is vereist. 

Nabijheid 
WNT I, 40 zegt onder de betekenis 9) dat aan "de betrekking van onmiddellijke 
nabijheid te kennen geeft". Het is niet gemakkelijk te bewijzen dat aan 'nabijheid' 
zich uit aan 'contact' heeft ontwikkeld omdat beide betekenissen reeds erg vroeg 
voorkomen, maar waarschijnlijk is het wel: Karg, Lexer, Graff en DWB immers 
geven ααη in de 'nabijheids'-betekenis niet. (Lasch-Borchling 1,73α daarentegen 
weer wel). Bosworth 745a (on, A, 4) heeft eveneens on 'nabijheid'. Wülfing 2, 
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482 tenslotte zegt: "Mit dem Dativ bezeichnet on in der Regel.. . die Nähe 
{sie! #.) in einem Räume". 
Het WNT I, 40 meldt o.a. de volgende bewijsplaatsen: 
(1) "Dit gebeurde aan de deur; wat binnenshuis voorviel, weet ik niet" 
(2) "Hij woont aan de poort" 
(3)* "Hij stond aan den oever te kijken" 
(4) "Het volk verzamelde zich aan het paleis" 
(5) "Amsterdam ligt aan het IJ" 
(6) "Hij heeft een huis aan den zeedijk" 
(7)* "Ну zat aan 't strand en treurde" (Bild. 2, 311) 
De eerste zes citaten zijn z.g. poëmen, wat in de huisterminologie van het WNT 
wil zeggen: een door de redacteur zelf gemaakte of gehoorde bewijsplaats van 
een bepaald gebruik van een woord, bij gebrek aan bewijsmateriaal uit be
staande bronnen. Citaat (7) is een "echte" bewijsplaats. Op de met een asterisk 
gemerkte zinnen kom ik straks terug. Aan geeft in de overige zinnen een 'nabij
heid' aan, die niet nader is gespecificeerd. Het heeft deze niet nader omschreven 
'nabijheids'-betekenis gemeen met bij (zie 2.1.3.1.)· In zin (4) is de positie van 
het volk ten opzichte van het paleis niet nader aangeduid; het kan zowel voor, 
achter als naast of zelfs rond het paleis zijn. Vergelijken we dit met naast in: 
"het volk verzamelde zich naast het paleis", dan zien we dat hier de positie wel is 
gespecificeerd, nl. links of rechts van wat als voor- of achterkant van het paleis 
wordt gezien. In zin (3) en (7) is geen parafrase mogelijk met in de nabijheid van, 
voor alle andere zinnen wél. Vergelijk: hij stond in de nabijheid van de oever te 
kijken. 
In de definitie heeft het WNT gesteld dat aan in de betekenis 'in de nabijheid 
van' ook "dient . . . om uitdrukkingen te vormen, die de plaats bepalen waar iets 
voorvalt of gelegen is". Met deze omschrijving kunnen we zin (3) en (7) wel 
parafraseren, maar het is voor mij de vraag of we dit nog wel als één betekenis 
met aan 'nabijheid' mogen zien en of de interpretatie van het WNT wel juist is. 
Het is opvallend dat in de citaten (1), (2), (4), (5) en (6) aan door bij vervangen 
kan worden en in (3) en (7) door op, maar in die eerstgenoemde niet aan door 
op en in de laatstgenoemde niet aan door bij. Ik geloof dat de verklaring elders 
gezocht moet worden en dat we niet moeten uitgaan van een betekenis 'nabij
heid' waaruit zich een 'ter plaatse van' ontwikkelt, maar dat we in aan hier een 
restant van de oude betekenis 'op' moeten zien, die in het mnl. nog voorkomt in 
bv. an der heiden 'op het veld' (zie voor deze betekenis verder p. 19). Deze 
betekenis heeft zich slechts bij een beperkt aantal substantieven gehandhaafd, nl. 
bij de categorie die een 'rand'-betekenis heeft. Deze substantieven duiden een 
plaats aan die grenst aan een andere plaats, die deze plaats als het ware om
zoomt, daarmee in contact staat. Ik doel op: strand (omzoomt de zee), oever 
(omzoomt de rivier), wal (omzoomt de zee), kust (omzoomt de zee), rand 
(omzoomt een vlak), kant (omzoomt een voorwerp). Hoe kunnen we nu ver
klaren dat juist bij deze substantieven aan in zijn oude 'op'-betekenis gehand-
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haafd blijft'' Ik ben van mening dat dit is te vergelijken met het gebruik van op in 
op de zolder Op duidt hier met meer aan dat enige zaak of persoon zich 'hoger 
dan en in contact met' een andere zaak (in dit geval de zolder) bevindt, maar 
localiseert ter plaatse van de zolder, zonder de gedachte aan 'hoger dan en in 
contact met' Zolder is een substantief dat de aanduiding is van een zaak die 
hoger dan een andere zaak (bv. de huiskamer) ligt en kan dáárom met op dat een 
'hoger dan' uitdrukt worden verbonden (zie 5.1.5.1.) Zo ligt de situatie ook bij 
aan de oever oever is een 'contact'-substantief en kan dáárom verbonden blijven 
met het algemene 'contact'-voorzetsel aan ('m contact met') ofschoon het daar 
oorspronkelijk de betekenis 'op' had 

Nadat ik op grond van mijn gegevens had geconcludeerd dat aan m aan de oever, 
het strand etc een restant zou kunnen zijn van een oud aan 'op' constateerde ik 
dat ook Paul 1956, 20a reeds tot deze opvatting was gekomen. Hij schrijft. 
"Ursprunglich bezeichnet an raumliche Berührung. Eingeschränkt ist der Ge
brauch von an durch auf da, wo die Berührung von oben her stattfindet, mhd. 
und noch fruhnhd. kann man sagena« dem Grase sitzen, sich an das Gras setzen, 
als Res t e des a l t e r e n G e b r a u c h s sind zu b e t r a c h t e n an dem 
(das) Ufer, an der (die) Kuste, an der (die) Stelle, an dem (den) Platz(e), Ort(e), 
ans Land (vom Wasser aus), anstatt (s Statt)" (spattering van mi], H ) 

Richting 
Hierboven heb ik aangegeven dat m mijn opvatting aan thans slechts twee bete
kenissen heeft. Ik heb enige tijd geaarzeld of ik toch geen derde betekenis moest 
aangeven, nl een nchtingaanduidende Ik denk daarbij aan zinnen als "zij 
roeiden aan land" en "zend dit boek aan zijnen eigenaar terug" (beide voorbeel
den uit WNT I, 36) Brinkmann 1962,165 wijst er op dat hier (zijn voorbeeld is 
"Ich habe gestern das Paket an ihn abgesandt") de "Bewegung bis an das ge
nannte Ziel geht" wat, zoals we zagen, met de implicatie is die bij nchtingaan-
duidend naar voorop staat. Voor aan land roeien verwijs ik ovengens naar hier
boven, waar ik heb aangegeven dat Paul 1956 an hier opvat als 'op'. 
Zo er toch al van een nchtingaanduidende betekenis sprake is, dan is deze 
betekenis zeker met productief — ze verschijnt slechts in enkele vaste ver
bindingen — en mogebjk te beschouwen als restant van een in de middeleeuwen 
voorkomende, daarna in het ABN in onbruik geraakte betekenis. Ik kom daar op 
ρ 20 volg. nader op terug. 

a a n = , o v e r - ( h e e n ) ' 
De oudste betekenis van aan is waarschijnlijk- 'langs — naar boven', 'over-heen' 
(FvW 3,a en De Vnes 3,a) De betekems 'over-heen' komt nog in het ohd. voor. 
Karg 1, 337 geeft onder de betekenis I, 1) voor ал + datief "die Bewegung auf 
einer Flache oder über eine Flache hin, in emem Raum oder durch ihn hin
durch". Voorbeelden daarvan zijn o.a.· "so si (sirçne) gesehint man an demo 
mere uann", "Petrvs kieng in undis (an dien uuellon)" met als variant "Petrus 
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gienc . . . obe den unden". Door andere woordenboeken wordt deze betekenis 
niet vermeld, maar een betekenisontwikkeling die uit 'over-heen)' is te verklaren, 
komt in alle Westgermaanse talen voor. 
Over in zinnen als over de zee varen, over de golven lopen wordt door het WNT 
XI, 1582 (s.v. Over, A, 3) omschreven als: "Zich bewegende op of langs de 
oppervlakte van iets". Soms is in over duidelijk geïmpliceerd dat de beweging van 
de ene zijde van een vlak naar de andere zijde geschiedt. WNT XI, 1592 geeft 
daarvan onder de betekenis F, 2) verschillende voorbeelden, o.a. uit Hooft, N.H. 
199: "De Prins. . . vond beeter, dan teeghens d'ongeleeghenheit te hardeboUen, 
weeder oover Maaze te Keeren". 
Zo ziet ook Brinkmann 1962, 192 über als hij zegt dat in de zin "Ich bin über 
den Fluss geschwommen" "bei über . . . die Vorstellung voiQierrschi), dass man 
über eine Fläche hinweg von einem ans andere Ufer kommt". Als over dit 
bereiken van de andere zijde impliceert, wordt de richting van de beweging 
bepaald door de ruimte waarin, het vlak waarop die beweging zich afspeelt. 
Dusenschön 1907, 7 wijst er op dat deze bepaaldheid o.a. ook bij aefter voor
komt. Hij stelt als betekenis 3) van aefter voor: "Den Verlauf eines Dinges, das 
im Räume ausgedehnt ist, verfolgend; bei Ausdehnungen die linear verlaufen, mit 
der Bedeutung: "längs", "entlang", bei Flächenausdehnungen mit der Bedeu
tung: "über, Überweg, auf, in"." Ik zou deze bepaaldheid door het verloop van 
een "Flächenausdehnung" of "lineare Ausdehnungen" 'parallellie' willen 
noemen. Vooral bij "lineaire objecten" als straat, rivier e.d. is het duidelijk dat 
de richting van de beweging wordt bepaald door, parallel gaat aan de richting van 
het lineaire object. Vgl. ik vaar over de rivier, ik loop over straat. Ik constateer 
uit de gegevens van het WNT en Van Dale dat dit parallelle aspect in over bij 
„Flächenausdehnungen" thans alleen nog maar door het bijwoord over, niet 
door het voorzetsel over kan worden uitgedrukt. Vgl. ik loop het veld over t.o. ik 
loop over het veld. Ook al heeft over niet de implicatie dat de beweging ge
schiedt van de ene zijde naar de andere, toch is er steeds sprake van een beweging 
die volgens een bepaalde lijn plaatsvindt "ohne von der Richtung abzuweichen" 
(Brinkmann 1962, 192). Vergelijk: hij loopt over de tafel en hij loopt op de 
tafel. In: hij loopt op de tafel kan de beweging kris-kras, van links naar rechts en 
terug geschieden, in de zin met over zal veeleer aan een vrij recht richtings
verloop gedacht worden. In plaats van [parallellie] zou ik dan hier willen spreken 
van [bepaalde lijn] in tegenstelling tot bij op, dat het kenmerk [lijn] heeft (waar
mee wordt uitgedrukt dat het verloop van de beweging onbestemd is). Omdat op 
ook verbonden kan worden met een statisch werkwoord heeft het ook het 
kenmerk [punt] (waarmee ik wil aangeven dat er in de zin hij staat op tafel geen 
sprake is van een verplaatsing). 

Ik geloof dat ook het MnlW 5, 2062 over in deze zin opvat, als het schrijft: 
"Oorspronkelijk dient o ν e r ter aanduiding eener lijn, welke door een persoon 
of zaak doorloopen wordt binnen de grenzen van een bepaald oppervlak". We 
zien dit verschil tussen over en op, die hier beide een betekeniskenmerk [opper-
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vlakte-contact] hebben, terugkeren in over en boven waar sprake is van een 
'hoger dan en niet in contact met' (Weijnen 1964, 125). Vergelijk het vliegtuig 
vloog over de stad en het vliegtuig vloog boven de stad. In de tweede zin kan 
gedacht worden aan een reclamevliegtuig dat heen en weer cirkelt boven de stad, 
in de eerste slechts aan een vliegtuig dat in min of meer rechte lijn over de stad 
heen vliegt. Over het grensoverschrijdende karakter zie men Weijnen 1964, 125. 
Met gebruikmaking nu van de definitie van over in het WNT: "Zich bewegende 
op of langs de oppervlakte van iets" en het hierboven uiteengezette, meen ik 
over in zinnen als hij loopt over het veld te kunnen weergeven met de kenmerken 
[oppervlakte-contact] en [bepaalde lijn]. Over wordt steeds met verplaat
singswerkwoorden verbonden. Dit zullen dus ook de kenmerken zijn die aan aan 
kunnen worden toegekend in de bovengenoemde citaten uit Karg. Ook aan 
wordt, blijkens de citaten, steeds met verplaatsingswerkwoorden gecombineerd. 

aa n = ' o ρ ' 
Verbonden nu met statische werkwoorden heeft aan niet meer het kenmerk 
[bepaalde lijn] en kan dan worden weergegeven met de kenmerken [oppervlakte
contact] [punt], eigenlijk dus met 'op'. Aan heeft hier echter een meer algemeen 
intern-localiserend karakter dan op, zonder "bestimmte Raumanschauung". Het 
kan dan, al naar gelang het volgende substantief, worden weergegeven met 'op, 
in, te'. Ook Karg 1, 338 volg. signaleert dit algemeen intem-localiserende karak
ter als zij ana in de betekenis 2) definieert als: "(es wird bezeichnet) die Dauer, 
das Verweilen an einem geografischen Ort". 

Deze semantische evolutie staat niet op zichzelf. We zien haar ook bij achter 
(4.1.2.1.), al (4.1.3.1.), bij (2.1.3.1.) en langs (4.1.5.1.). De overgang van aan 
'over' > 'op' vindt reeds plaats in het ohd. Karg 1, 338 volg. - die overigens een 
gelijke ontwikkeling suggereert in de volgorde der betekenissen: 1) 'over' 2) 'op, 
in' — geeft als voorbeelden o.a. "pue an dero erdo, inhabita terrant" en "an erdo 
stat ouh chruit (= 'gras', H.) unde spreit (= 'struiken', # . ) " . De betekenis heeft in 
het huidige Duits nog restanten: het DWB 1, 285 geeft als voorbeelden o.a. "am 
boden", "am ufer" en derg. (zie ook Paul 1956). Het OED 7, 113c heeft legio 
bewijsplaatsen van on in de betekenis 'op', ook voor het huidige Engels, o.a.: 
"W . . . on dômsetle sittende waes" [± 900], een citaat dat ook in Bosworth 
voorkomt, en: "The supper on table ten minutes after our arrival" [1823]. Aan 
The Concise Oxford Dictionary 764 ontleen ik: "threw him on the floor". Ook 
in het mnl. is deze betekenis nog geattesteerd. MnlW 1, 65 geeft s.v. Леи I, 1,д): 
"an der heiden, op het veld . . /,Αεη die heide . . ,,Αη den velde . . :,an twoeste 
velt. ..; an dat velt...; ane den velden ...; An de erde . ..; An daerde, op den 
grond . . . ; Ane des zees gronde ...; An desen berch .. .\Eest an straten, eest an 
taverne (var. op str. of in t . ) . . . ; Dus spraken die boecstave an den saerc upten 
grave . . . ; die letteren die men daer an sach" en tenslotte de vaste verbinding: 
"Aen vare (vaerde) ende aen velde sijn, op weg en op 't veld zijn", dat later 
vooral de betekenis krijgt van: "aan eene vechtpartij of een gewelddadigen aan-
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slag deelnemen". Vervolgens geeft Verdam ook nog een groot aantal andere 
citaten, waarin hij een gewijzigde betekenis ziet ten opzichte van aan in de hier
voor gegeven plaatsen, maar waarin aan m.i. eveneens een [oppervlakte-contact] 
uitdrukt. Ik haal enige bewijsplaatsen aan: 

"Hoort, wat daer an (op den gouden kop) gemaket stoet" 
"An den schedel, op het dekseF 
"Die soon des mensches en heeft niet daer sijn hooft aen rusten mach" 
"(Si) clopte aen haer borst ende aen haer lichame" 
"Cust mi an minen mond" 

MnlW I, 66 voegt aan de eerstgenoemde citaten (an der heiden e.a.) toe: "Deze 
uitdrukkingen zijn echter overblijfselen uit een vroeger tijdperk, en bij dergelijke 
plaatselijke aanwijzingen werd eerlang aen door op of in vervangen, terwijl zich 
aen beperkte tot aanduiding van het raken der oppervlakte in meer eigenlijken 
zin". 
Het heeft er inderdaad alle schijn van dat deze betekenis van aan in het nndl. niet 
meer bestaat. Het WNT maakt er in elk geval geen gewag van. Toch is er een 
aantal syntagmata waarin men aan 'op' zou kunnen zien. Ik doel op: aan het 
strand, -oever, -wal, -rand e t c . . . . Een verklaring hiervan heb ik reeds boven 
(p. 15 en 16) gegeven. 

a an = ' a a n ' 
Het is mogelijk dat zich uit deze betekenis 'op' de betekenis 'in contact met', 
'aan' heeft ontwikkeld, waarbij dan de voorwaarde dat dit contact zich afspeelt 
op een oppervlakte die als draagvlak dient, vervalt. Meer dan een veronderstelling 
kan dit niet zijn, omdat alle chronologische bewijzen hiervoor ontbreken. Ook 
Karg 1, 337 volg. echter suggereert een dergelijke evolutie door de rangschikking 
der betekenissen: als eerste 'over-heen', als tweede 'op' en als vierde 'aan': "die 
Berührung, das Aneinanderstoszen, Aneinanderhaften oder Miteinander in 
Berührung Sein von zwei Sachen, zwei Personen oder einer Person und einer 
Sache" (o.e. 1, 342). Hoewel het OED 7, 113c constateert dat "From the 
earliest times in the Teutonic langs., this prep. (sc. on, H.) has been used in 
reference not merely to the upper surface or top of a thing, but to the front of 
any surface" suggereert ook dit woordenboek, zowel door de formulering als 
door de volgorde der betekenissen, dat er een ontwikkeling van 'op' naar 'aan' 
heeft plaatsgevonden. Hetzelfde kunnen we overigens zeggen van het MnlW. 

a a n = ' i η ' 
Zoals hierboven (p. 18) reeds is uiteengezet ontwikkelt aan 'over' zich tot alge
meen intern-localiserend voorzetsel, dat al naar gelang het er op volgende sub
stantief kan worden weergegeven met 'op', 'in' of 'te'. Van de betekenis 'in' 
vinden we al voorbeelden in het ohd. Karg 1, 338 geeft: "vnde teta er Israhel 
buen an irò steten, habitare fecit in tabemaculis eorum tribus Israel". Schiller-
Lubben 1, 77 zegt dat mnd. an wordt gebruikt: "sehr häufig, wo wir jetzt "in" 
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gebrauchen, wahrend in manchmal steht, wo wir "an" sagen" en geeft als voor
beelden o.a.: "Nym my an din rike"; "Here Jesu, de du wondest negen mant an 
dyner moder live"; "En borger was an der stad". Lasch-Borchling 1, 73 stelt: "an 
wird in den altsàchs. Dichtungen allein für an und in gebraucht, auch mnd. 
ursprunglich völlig wie in gesetzt, an allen Stellen mit ihm wechselnd. Erst spater 
trennen sich die Funktionen etwas starker, sodasz an mehr die Berührung, Nahe, 
in die Umschliessung darstellt. Doch ist der nhd. Stand im Mnd. nicht zu 
suchen". Het geeft als voorbeelden o.a.: "an hemel und an erden . . . ; an sînem 
lande . . .; an ênem hüse . . . , an ener stat wönen, sîn . . . ; an déme grave". Zie 
voor veel voorbeelden uit het oe.lEngels: Bosworth 745a en OED 7,114b. MnlW 
1, 65 volg. noemt o.a.: "an taverne . . . ; Die trecht aen handen hebben . . . ; Α η 
d e r s c a r e η, in agmine . . . ; An s i r e r o t e n , in zijn gevolg". Misschien is 
een deel van de gebruikswijzen van aan ook te verklaren uit visieverschil, dwz.: 
het gebruik van aan in de betekenis 'in' kan bepaald zijn doordat er een andere 
visie heerste op de door het voorzetsel uitgedrukte relatie. Zo geeft Schiller-
Lubben 1, 77a de zin: "He schreef de (ее) an en bôk". In: hij schreef in een 
boek is het gebruik van in te verklaren uit de opvatting dat het boek de min of 
meer begrensde ruimte is, waarin woorden, zinnen, tekst zijn (is) opgenomen. 
Met het gebruik van aan zal eerder de visie overheersen van de bladzijden waar
aan de tekst als het ware door schrift wordt vastgehecht. 

a a n ^ n a a r ' 
Alvorens tot de behandeling van aan met richtingaanduidende betekenis over te 
gaan, dien ik heel in het kort iets te releveren over de verschillende casus waar
mee voorzetsels verbonden worden of liever werden, voor zover het het Neder
lands betreft. Voorzetsels kunnen verbonden worden met een genitief (bv. to 
(zie Wuifing 1897, 519)), instrumentalis (bv. oe. be, on (zie Wülfing 1897, 
passim)), veelal echter met datief of accusatief. Veel voorzetsels laten zich zowel 
met datief als accusatief combineren. Het MnlW 1, 65 zegt van aan: "met den 
datief of ace, naar gelang het eene rust of beweging binnen eene ruimte, óf wel 
eene beweging naar iets heen, eene richting uitdrukte". 
Om een voorbeeld met op te geven, — waarmee het duidelijker kan worden 
geïllustreerd dan met aan — : op in de zin: de bal ligt op de tafel wordt met een 
datief, op in de zin: hij gooit de bal op de tafel wordt met een accusatief 
verbonden. Dit casusonderscheid gaat echter al gauw verloren. In het mnl. krijgt 
bij aan de accusatief meer en meer de overhand "en had reeds in de 14de eeuw 
bijna geheel den datief verdrongen" (MnlW 1, 65). Maar ook in het me. "the 
distinction of case disappeared" (OED 7,113c). 
In veel woordenboeken wordt op in de boven geciteerde zin — foutief — als rich-
tingaanduidend voorzetsel, als gelijkstaande met naar gezien. Ook het MnlW en 
het WNT zijn op dit punt enigszins onduidelijk. Zo definieert het WNT 1,44 sv. 
Aan II, 19 dit voorzetsel in de zin: "Aan de poort gekomen, namen zij afscheid" 
als: "Bij eene beweging in de richting naar een doel". Het verschil met "aan de 
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poort staande, namen zij afscheid" is echter nihil; in beide gevallen is de bete
kenis 'in de nabijheid van'. Het element van de 'beweging in de richting van' is 
gelegen in het werkwoord, niet in het voorzetsel. Zo zag Gottweis 1905,317 dat 
reeds, als hij zegt over aet + verplaatsingswerkwoord: "Die idee der richtung 
liegt nicht etwa in der präposition, sondern die natur des verbs, der sinn des 
verbs modifiziert die bedeutung der präposition im sinne der richtung". Dusen-
schön 1907, 21 adstrueert dit door te stellen: "Auch bei dem Gebrauch der 
Präposition (sc. aet) zur Bezeichnung der ortlichen Richtung und des Zieles einer 
Bewegung ist die Grundbedeutung die der örtlichen Nähe". 
Het MnlW neemt een citaat als: "Als hi quam aen tlant" —waaraen waarschijn
lijk geen richtingaanduidende betekenis heeft — echter op onder Леи II, 1): "Ter 
aanduiding, dat eene beweging in de richting van een zeker doel geschiedt of zich 
tot eene bepaalde plaats uitstrekt" naast citaten waarin aan een echte richting-
aanduidende betekenis heeft, bv.: "Die ridder es te hant aen hem gevaren". Het 
OED 7, 115¿» interpreteert on in deze toepassingen eveneens als richtingaan-
duidend. S.v. On II) "Of motion or direction towards a position" wordt de 
betekenis 14) gedefinieerd als "To or towards the position expressed by senses 1, 
2," (t.w. 'aan' en 'op'. H.) met aanhalingen als: 'On his hors hleop (= 'hijsprong 
op zijn paard', H.) en: "He threw the coins on the table". Karg 1,375 tenslotte, 
om nog een saillant voorbeeld te geven, neemt bij ana eveneens een echte en een 
pseudo-richtingaanduidende betekenis op, onder dezelfde betekenismarkering. 
Ana wordt s.v. "B. mit Akkusativ" gedefinieerd als: "1) lokal, eigentlich und 
bildlich; es wird bezeichnet a) überwiegend die Richtung auf ein Ziel zu". Deze 
betekenis krijgt als bewijsplaats o.a. mee: "ge uuir an den akker, egrediamur in 
agrum" (de echte richtingaanduidende betekenis) en: "an die berga scinet diu 
sunna ze erist" (de pseudo-richtingaanduidende betekenis). 
De zou de twee typen zinnen, die ik hierboven beschreven heb, willen aan
duiden als type-A-zin en type-B-zin. In type-A-zin heeft het voorzetsel in ver
binding met een verplaatsingswerkwoord dezelfde betekenis als het voorzetsel in 
verbinding met een statisch werkwoord en is de beweging (eventueel het rich
tingsaspect) in het werkwoord geïmpliceerd. In type-B-zin heeft het voorzetsel 
wél een richtingaanduidende betekenis gekregen. Ik geef een aantal voorbeelden. 

Type-A-zin (WNT 1,44): 
(1) "Ik ga eens aan de deur, om een luchtje te scheppen" 
(2) "De vrouw des huizes kwam zelve aan de deur" 
(3) "Toen de lijkstoet aan het kerkhof genaderd was" 
(4) "Aan het strand aanspoelen" 

Type-B-zin (MnlW 1,71): 
(1) "Ridende ant foreest, Ferg: 75" 
(2) "Doe voeren si an ene vmchtelike stat, Brand. (H) 616" 
(3) "Chinen si vaste an hem riden, Stoke X, 552" 
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(4) "Ende voer an keyser Otten, Sp. IV2 27,136" 
(5) "Ende liep an hare. Hor. 3690" 

Ik meen het onderscheid als volgt te kunnen samenvatten. Zoals we zagen drukt 
naar uit 'een gerichtheid op': 'in de richting van'; het complement rechts is het 
einddoel, maar het bereiken van dit einddoel door middel van de verplaatsing die 
door het werkwoord wordt uitgedrukt, is niet geïmpliceerd. Dat kan ook gezegd 
worden van aan in de type-B-zin. Bij aan in de type-A-zin is dit bereiken wél 
geimpliceerd, ook al doordat alle werkwoorden een perfectief aspect hebben 
(tegenover het duratieve in de type-B-zin). Een uitzondering vormt mogelijk 
zin (1) van het type-A, een zin die mij echter vreemd voorkomt en die thans zou 
worden geformuleerd als: Ik ga eens aan de deur een luchtje scheppen. 
Krohmer 1904, 25 gaat van dezelfde opvatting uir. In: "on land stigon (ans 
Land)" ziet hij in on een "erstrebtes Verhältnis der Nähe" (sic,H) en van on in 
"on land Dena faran" zegt hij: "Ein bestimmtes Ortsverhältnis wird nicht 
erstrebt". Dit is misschien wat te kras uitgedrukt, maar zijn opinie en de mijne 
raken elkaar in de kem. 
Ofschoon we dus een duidelijk onderscheid moeten zien tussen de voorzetsels in 
de beide typen zinnen, ontstaat de echte richtingaanduidende betekenis waar
schijnlijk wel uit het gebruik in de type-A-zin. Drukt aan (+ datief) in verbinding 
met statische of verplaatsingswerkwoorden een zich bevinden of bewegen 'in de 
nabijheid van' of 'op' iets ηϊΧ,ααη (+ accusatief) in verbinding met verplaatsings
werkwoorden drukt uit dat het zich bevinden 'in de nabijheid van' of 'op' iets, 
door de verplaatsing wordt bewerkstelligd. Duidelijker nog dan bij zinsparen die 
we bij aan kunnen geven is dit in een zinspaar met op: de bal ligt op tafel en: ik 
gooi de bal op tafel. Vergelijk de laatste zin met: ik gooi de bal naar de tafel, 
waarbij niet de nadruk wordt gelegd op het bereiken van een contact. 
De overgang nu van aan 'aan' naar aan 'naar', die wordt mogelijk gemaakt door 
het verplaatsingswerkwoord, is misschien een vorm van metonymie maar berust 
ook zeker op ambiguïteit. Onder metonymie moeten we verstaan een betekenis
overgang, waarbij de twee betekenissen locaal, temporeel of causaal met elkaar 
zijn verbonden. Zo is kermis niet alleen het festijn, de jaarmarkt met volksver-
makelijkheden, maar ook, locaal daarmee verbonden, het kennisterrein, en tem
poreel of causaal daarmee verbonden: een geschenk, geld dat men ter gelegen
heid van de kennis aan iemand geeft (WNT VII, 2380). In het onderhavige geval 
is het (eind)puntaanduidende voorzetsel aan 'aan', dat weliswaar op dit eindpunt 
is gericht, maar het bereiken daarvan niet impliceert, locaal verbonden met de 
richting. Door de verbinding met een verplaatsingswerkwoord wordt eerder de 
nadruk gelegd op de richting naar het eindpunt, dan op het bereiken. Hoe dicht 
deze twee betekenissen soms bij elkaar liggen blijkt uit de volgende zin, gehoord 
in een radio-uitzending van "Langs de lijn" (23.X.77): "hij speelt de bal op zijn 
linkerspits". Vergelijken we dit met: "hij speelt de bal naar zijn linkerspits", dan 
zal de buitentaüge werkelijkheid waarnaar door de twee zinnen wordt verwezen, 
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nauwelijks verschillen. In de zin met op echter zal de gedachte aan het bereiken 
van de linkerspits overheersen. Vaak is zo'n onderscheid subtiel. Ook Weijnen 
1964, 126 signaleert dit, en wel voor het verschil tussen aan en tegen, dat in zijn 
opvatting respectievelijk een partieel contact en een contact over een heel vlak 
uitdrukt: "Waar de een zegt: "het schilderij hangt tegen de muur", zegt de 
ander: "er hangt een paardehoofdstel aan de muur". Ik meen toch dat dit niet in 
strijd hoeft te zijn met de gegeven betekenisomschrijving. Wie aan gebruikt, heeft 
misschien het kontaktpunt bij de spijker op het oog, wie tegen zegt, meer het 
aan elkaar raken van twee vlakken". Zo zal ook de spreker van de zin "de bal op 
de linkerspits spelen" het bereiken van de linkerspits op het oog hebben, de 
«aar-spreker niet. 
Eenzelfde betekenisovergang constateren we bij in,na(arj, op (zie verderop in dit 
hoofdstuk); te (1.1.6.1.) kent een omgekeerde ontwikkeling, van richtingaan-
duidend voorzetsel naar intem-localiserend. 

1.1.1.2. De bovengenoemde overgang van aan 'aan' > aan 'naar' is niet exclusief 
voor het Nederlandse taalgebied. Hij komt reeds voor in het os.: Sehrt 27 geeft 
voor an in de betekenis 4) de synoniemen "auf, zu, nach". Het ohd. kent hem 
eveneens: Karg 1,375 vermeldt de hierboven reeds geciteerde passus: "ge uuir an 
den akker, egrediamur in agrum". Ook in het oe. is het mogelijk on zo te 
gebruiken: Krohmer 1904, 25 geeft: "on Crêca lond fôron". In Wülfing 1897, 
459 vinden we tal van bewijsplaatsen als: "fyrde gelaedde on Breotone (=expe· 
ditionem in Brittaniam movit)". In het OED wordt on 'naar' verder niet ge
noemd, evenmin als an 'naar' in Schiller-Lubben, Lexer en DWB. Lasch-Borch-
ling 1,74 geeft een niet-locale richtingsbetekenis in: "et geit an den winter gegen 
den Winter". 
Het MnlW 1, 71 heeft een reeks met citaten waarin aan = "naar". Ik geef ze 
hieronder met de localiseringen. Van de voorbeelden uit een en hetzelfde werk 
heb ik er telkens slechts één overgenomen. 
( 1) "Ridende ant foreest, Ferg. 75" Westmnl. 
( 2) "(Si) quamen lopen an de mure, Stoke IX, 

1163" Holl. 
( 3) "Doe voeren si an ene vruchtelike stat, 

Brand. (H) 616" Westmnl., Brab. getint 
( 4) "Ende ane den conine van Dalmaten ghingen, 

Limb. XII, 991" Brab., Wvl. gekleurd 
( 5 ) "Trocken si ane Pylatus wijf,Mask. 30" Brab. 
( 6) "Dat gi vaert ane den concinc rike, Lorr. II, 

1536" Brab. 
( 7) "Tholemeus voer an Antiochen, Rijmb. 

19862" Wvl. 
( 8) "Ende voer an conine Willem saen, Velth. I, 

28,25" Brab. 

23 



J.I..A. HEESTERMANS 

( 9) "Die ridder es te hant aen hem gevaren, 
Grimb. II, 3065" niet gelocaliseerd 

(10) "Ende rijt an Dariuse, Sp. I4, 26, 15" Wvl. 
(11) "Ende liep an hare, Flor. 3690" Westmnl. 

Het WNT I, 36 geeft, terloops, slechts één citaat, uit Hooft, N.H. 210: "Dol-
hain . . . toogh naa Dillenburgh . . . aan den Prinse". Het feit dat we slechts één 
aanhaling aantreffen mag ons niet verwonderen. Immers, het WNT is in opzet 
anders dan nu. Het aanvankelijke doel was het inventariseren van het 
19de-eeuws, de eigentijdse taal, eventueel geadstrueerd of toegelicht aan de hand 
van citaten uit de "grote" schrijvers, т.п. uit de Gouden Eeuw. Zo dient ook dit 
citaat uit Hooft als toelichting, niet als echte bewijsplaats. In het Supplement, 
dat wél een inventarisatie van de taal van 1500 tot heden beoogt, lezen we nog de 
volgende aanhalingen (kolom 18): 

"De fortifficatie van derselver stede, die upte uyterste frontieren van Gelre ende 
Sticht leyt, daer men winters ende zomers te paerde ende te voet aen mach, 
Inform.v. 1514, 194" (westelijk van taal); "Begheerden zij eenighe dispensacie 
ofte moderacie van dese . . . zaken te hebben, zoo waert veel behoorlicker dat zij 
ghijnghen anden priveen raet vanden hove dan an hem, V. Vaernewijck,Ber. T. 1, 
45 [1566]" (Vlaams). 
Uit deze localiseringen zouden we kunnen concluderen tot een voornamelijk 
westelijke verspreiding (Westmiddelnederlands, Westvlaams, Brabants) maar het 
ontbreken van bewijsplaatsen uit oostelijke teksten wil niet steeds zeggen dat een 
betekenis in het mnl. niet in het Oosten zou voorkomen. Het feit dat ook het os. 
en het ohd. aan 'naar' kenden en het huidige voorkomen van aan 'naar' in het 
Zuidoosten van ons taalgebied zouden er op kunnen wijzen dat de verspreiding 
vroeger groter was. Het ontbreken van gegevens uit het mnd. en het mhd. noopt 
ons echter tot grote voorzichtigheid wat betreft een conclusie over een eventueel 
oostelijk mnl. verspreidingsgebied. 

1.1.1.3. Allereerst de verspreiding op kaart I (RND-zin 29). Op het gebiedje in 
het Zuidoosten na — vier maal in Belgisch-Limburg, twee maal in Nederlands-
Limburg (ook voor Q 223 opgegeven, dat niet op de kaart staat), zeven maal in 
de Voerstreek — stemt de huidige verspreiding grofweg overeen met de vroegere. 
Op de grens van Antwerpen en Belgisch-Brabant verschijnt het zeven maal, drie 
maal in Frans-Vlaanderen, één maal in Nederlands-Brabant en één maal in 
Utrecht. 
Interessant is het te constateren dat in de overige zinnen waarin richtingaan-
duidend aan voorkomt, het aantal beduidend lager is, Zo zien we op kaart II 
(RND-zin 37) aan slechts drie maal in het gebiedje in het Noordwesten van 
Belgisch-Brabant, waarin het op kaart I zeven maal verscheen. In de overige 
gebiedjes van kaart I ontbreekt het, zelfs in het op kaart I zo sterke Zuidoosten. 
In zin 61 ("Toen kwaamt gij lieden hier alle jaren naar de kermis" en varianten) 
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- waarvan ik geen kaart heb getekend, omdat deze zin, blijkens de vertalingen, 
vaak niet richtingaanduidend, maar intern-localiserend (op de kermis) of zelfs 
circumstantieel (met de kermis) werd geïnterpreteerd — komt het vijfmaal voor: 
twee maal in Frans-Vlaanderen - waarvan één in H 76, dat ook voor zin 29 aan 
opgaf, en één in N 13 —; éénmaal in Antwerpen (K 328), vlak bij het Brabants-
Antwerpse gebiedje van kaart I en tweemaal in West-Noord-Brabant (K 156 en 
К 157). In deze laatste twee plaatsen verschijnt het ook in zin 53 ("Zijn vader 
heeft hem zes jaar lang naar school laten gaan"), waarvan eveneens geen kaart is 
getekend. In diezelfde zin komt het nog voor in H 81 (Frans-Vlaanderen), dicht
bij H 76 dat in zin 29 en 61 aan heeft: in totaal drie maal. Voor zin 82 ("Haar 
dochtertje is met een korfje naar het bos gaan braambeziën plukken") wordt het 
eveneens slechts drie maal opgegeven: voor H 80 (wederom in de buurt van 
H 76), voor К 156, dat we ook al eerder tegenkwamen en voor К 155, waarin 
het in een verzwaarde vorm verschijnt: aan - toe. Op kaart IV getekend naar 
Vr.A.3,15 en Vr.L. 4,15 zien we aan tweemaal: К 157 en I 78 a. 
We zouden nu kunnen veronderstellen dat aan 'naar' in zin 29, die dit voorzetsel 
25 maal heeft tegenover 2, 3 en 5 maal in de overige zinnen, "abusievelijk" is 
opgegeven als richtingaanduidend voorzetsel. Immers: de kinderen zijn met de 
meester aan de zee geweest is een zeer correcte zin, die weinig verschilt van de 
variant met naar. Zo is er ook, door het perfectieve aspect van beide zinnen, 
tussen we zijn twee weken in Frankrijk geweest en we zijn twee weken naar 
Frankrijk geweest geen semantisch onderscheid. Deze veronderstelling zou mis
schien juist kunnen zijn, als de aan-opgaven slechts incidenteel, ver van elkaar 
verspreid, zouden voorkomen. Met een dergelijke concentratie als op de grens van 
Brabant en Antwerpen en in het Zuidoosten van het taalgebied is ze echter 
uitgesloten. Toch ligt de verklaring heel dicht hierbij in de buurt. Nemen we aan 
dat de дди-opgaven restanten zijn van een vroeger, middeleeuws, verspreidings
gebied, dat groter was dan nu. Het richtingaanduidende aan is in bijna alle 
gevallen verdrongen door na of naar, zeker in zinnen waarin misverstand, 
ambiguïteit zou kunnen ontstaan. Vgl. bv. we zijn aan het bos geweest (= 'in de 
nabijheid van') met: we zijn naar het bos geweest (= 'in het bos'). Reminiscenties 
echter van dat oude яаи-gebruik zijn bewaard in die zinstypen, waarin van 
ambiguïteit geen sprake kan zijn, zoals we zijn aan/naar zee geweest. 

Het geringere aantal адл-opgaven in zin 53 en 61 zal misschien zijn toe te 
schrijven aan het minieme richtingaanduidende karakter van de zin. Merkwaardig 
is echter het feit dat ook op kaart IV slechts twee дай-opgaven voorkomen. Voor 
het zuidoostelijke gedeelte van ons taalgebied kan de explicatie zijn dat daar het 
syntagma heivers en t'uwaarts/t'uwes prevaleert. Voor de overige gebieden is het 
ontbreken van aan niet verklaarbaar. 
In de dialectliteratuur tenslotte vinden we ook nog vermeldingen van aan 'naar'. 
Landheer 93 vermeldt voor Overflakkee: "an "aan" duidt richting aan in: "híe 
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zwaojde an der", in: " 'q bnenje gauw an Dintel" naar Dinteloord en in: "híe 
nep an zen zeuntje" ". 
Volgens Overdiep 1940, 188 is "de oude richtingsaanduidende beteekenis... 
nog bewaard in: "Dan ginge we weer an zâê (mit-te kop in zâê)" en in: "Hij 
waaivde-n-an der"." 
Ter Laan 1929 tenslotte geeft aan in de bijwoordelijke functie met richtingsbete
kenis, s.v. Aan 2°: "de richting aanduidend: Dij kaant aan = naar die kant. 
Oostaan = naar het oosten". Dezelfde richtingsbetekenis heeft het bijwoord дай 
nog in combinatie met het voorzetsel op: op-aan (zie WNT I, 51 en XI, 265). 

1.1.2. Heen 

1.1.2.1. Heen geeft een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van het bijwoorde
lijk gebruik van een woord naar het prepositioneel. Slechts in het Nederlands 
taalgebied heeft het deze evolutie meegemaakt, en dan waarschijnlijk nog vrij 
laat: MnlW noch WNT vermelden het. Heen ook henen, dat in het os. hinan(a), 
oe. heonan, ohd. hina(na) luidt, heeft als bijwoord de betekenis 'van hier(weg)'. 
Sehrt 1925, 259 geeft bv. "ist im ford hinan an Galileo land", en in Schiller-
Lübben 2, 241а vind ik: "ik mot de reise bestân al hen na des konninges hof'. 
WNT VI, 293 omschrijft het als volgt: "Het bijw. heen geeft eigenlijk de richting 
te kennen, die uitgaat van het punt waarop zich de spreker bevindt of in 
gedachte verplaatst; het beteekent derhalve: van deze plaats (de plaats hier) af; 
— weg; — voort; hiervandaan; van hier". Het richtingaanduidende karakter is 
duidelijk aanwezig in de onder II, 9) genoemde gebmiksmogelijkheid: "Ter ver
sterking van een ander bijwoord van richting, namelijk om zeer duidelijk het 
begrip van beweging of verwijdering in de daardoor aangeduide richting uit te 
drukken", bv. in: "Derwaerts henen wy vloden om hulpe" (kolom 298). Het 
wordt eveneens (bet. II, 11) vaak gebezigd ter versterking van een voorzetsel; zie: 
na - heen (1.1.4.3.2.) en naar - heen (1.1.4.3.5.). Uit deze versterkende functie 
van heen is de prepositionele betekenis af te leiden. 

1.1.2.2. Geen gegevens; MnlW en WNT noch buitenlandse historische woorden
boeken geven heen als voorzetsel. 

1.1.2.3. Op kaart I verschijnt heen als voorzetsel in Drente vier maal: in F 51, 
G 8, G 28 en G. 31. Uit kaart II blijkt dat heen in die plaatsen sterk staat: het 
komt voor in G 8, G 28, G 31 en daarnaast nog in С 184, G 11 en G 24. 
Ook blijkens de overige RND-zinnen met naar staat het richtingaanduidende 
voorzetsel heen hier zeer sterk. Zin 53 geeft het zesmaal (F 51, G 8, G 24, G 28, 
G 31 en G 34). In zin 61 ontbreekt het; het syntagma naar de kermis wordt hier 
meestal vertaald met op de kermis. Zin 82 echter geeft heen weer voor F 51, 
G 8, G 24, G 28, G 31 en G 34. 
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Op kaart IV, die naar het materiaal van de Vr.A. en Vr.L. is getekend, is het 
verspreidingsgebied opvallend groter (in totaal 29 opgaven plus éénmaal, voor 
F 87, heen-toe). De verklaring zal enerzijds te zoeken zijn in het ontbreken van 
RND-gegevens voor Zuid-Drente, anderzijds zal ook het tijdsverschil tussen de 
Vr.A. en Vr.L. en de atlas van Groningen en Noord-Drente (30 jaar) misschien 
een rol spelen. Indien dat zo is, is daaruit te concluderen dat heen op zijn retour 
is en meer en meer vervangen wordt door na(ar). Op de kaart zien we dat onder 
dit vrij sterk Аееи-gebied een streek (Twente) ligt waar de verzwaarde vorm 
na(ar)-heen voorkomt. 
De dialectliteratuur stemt met dit kaartbeeld grotendeels overeen. Sassen 1953, 
140 schrijft dat in Ruinen in de zin: "wej goat hen da markt . . . het oorspr. 
adverbium van richting geheel als voorzetsel fungeert; andere vbb. van dit hen = 
"naar" zijn: . . . die gunn hen huus — 't giit noow zoo hen ds botarfabriek". In 
voetnoot 1 merkt Sassen het volgende hierover op: ""naar" is zo altijd hen; 
maar "noa" in combinatie met adverbia van richting: noa ds kslder ien — noa ds 
nes óp . . . —; ook: ds keldsr ien — etc, zonder praepositie". Ik meen dat we hier 
duidelijk zien geadstrueerd dat het dialect behoefte heeft om een onderscheid te 
maken tussen een typisch richtingaanduidend voorzetsel, in dit geval heen, 
waarin niet het bereiken van het terminale punt ligt opgesloten en een combi
natie van voorzetsel + bijwoord, waardoor zowel het richtingsaspect als het 
bereiken wordt uitgedrukt. Nuytens 1962, 106 stipuleert dat heen een typisch 
Drents voorzetsel is: "In het Twents staat hier nòò, meestal in combinatie met 
hèn". Ook in Groningen zal deze prepositie wel niet erg sterk staan. Op de 
kaarten vinden we het in deze provincie niet, en Ter Laan 1929, 321д geeft 
weliswaar naast de mogelijkheid: "Ik goa noa Bennewol hin" ook: "goa hin 
Bennewol" maar voegt er aan toe dat dit alleen(?) in het Oldambt en op Wester-
wolde voorkomt. Molema (hs) 1895, 3209 geeft heen nog slechts als bijwoord, 
niet als voorzetsel. De conclusie kan niet anders zijn dan dat het gebruik van 
heen 'naar' hier zeer beperkt is. 

1.1.3. In 

1.1.3.1. Alle woordenboeken en monografieën definiëren in als de prepositie die 
'het zich bevinden of komen binnen een min of meer begrensde of als begrensd 
gedachte ruimte' aanduidt. Als zodanig opponeert het dan polair met uit en 
buiten die 'het zich bevinden of het komen buiten een begrensde ruimte' aan
duiden (Weijnen 1964,127 volg.). Het MnlW 3, 816 volg. en WNT VI, 1466 volg. 
geven een ruime hoeveelheid bewijsmateriaal. MnlW: "(A)... e s . . . in sinen 
hove ghegaen"; "(ƒ) quam . . . in der synagoge"; "En (\.in) des profts huus"; "in 
hare hant". WNT: "In, off by zijn huys"; "in vreemden lande";"in de gevanke-
nis"; "de voghelen des hemels nestelden in sijne tacken"; "in den appelboom". 
Behalve met duidelijk reëel begrensde ruimten als huis, synagoge, hof wordt in 
dus ook verbonden met als begrensd gedachte of voorgestelde ruimten: takken, 
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boom. Ik denk verder aan: in het midden, in de hoek, in de natuur etc. Weijnen 
1964, 127 volg. signaleert een privatieve oppositie (zie voor de term: p. 12) met 
binnen: "binnen betekent nl.: aan de binnenzijde van, met nadruk op de begren
zing, in betekent aan de binnenzijde van, zonder nadruk op de begrenzing". Uit 
de omschrijvingen van het WNT blijkt dit verschil niet, maar, hoewel binnen en 
in vaak onderling verwisselbaar zijn: de door Weijnen gesignaleerde privatieve 
oppositie is zeker aanwezig. 
Bezien we eerst de definities van WNT en Van Dale. WNT VI, 1466 s.v. In 1,1): 
"ter aanduiding dat i e t s . . . zich bevindt, aanwezig is . . . binnen de grenzen 
eener grootere of kleinere ruimte". In Dl. II, 2713 wordt Binnen 1,1) als volgt 
beschreven: "met eene bepaling die eene ruimte, eene plaats aanduidt: in die 
ruimte, op die plaats". Van Dale echter omschrijft in als: "van plaats, om een 
zich bevinden, zich bewegen of komen binnen een besloten ruimte . . . aan te 
duiden" en binnen als: "ter aanduiding van het zich bevinden in een ruimte 
w a a r v a n de g r e n z e n al of n i e t g e n o e m d w o r d e n " (spatiè-
ring van mij, K). Deze formulering lijkt me bij Weijnens visie aan te sluiten. Een 
adstructie zie ik ook in het feit dat in niet en binnen wèl kan worden verbonden 
met substantieven die een grens aanduiden. Vergelijk: binnen de muren van de 
stad; binnen de afrastering met* in de muren van de stad*; in de afrastering. 
Voorts kan binnen niet worden gecombineerd met zelfstandige naamwoorden 
die zaken aanduiden die slechts vaag begrensd zijn. Vergelijk: binnen het water, 
- de wolk, - de boom, — de natuur, — het midden, - de hoek. Een bevestiging 
vinden we misschien ook in de omstandigheid dat binnen in temporele betekenis 
zeer duidelijk een begrenzingsaspect vertoont. Van Dale's definitie van binnen, 
2) luidt: "ter aanduiding dat iets geschiedt na het begin en voor het einde van 
een genoemde tijdsduur", waarin de begin- en eindgrens duidelijk zijn aange
geven; vb. binnen nu en tien dagen tegenover* in nu en tien dagen. 
De hierboven beschreven betekenis van in is thans, blijkens Van Dale en Koenen, 
de enige nog productieve betekenis, althans in de locale sfeer. Het is bovendien 
ook de oudste; zie FvW en De Vries. Krohmer 1904, 5 zegt zelfs: "Über den 
Begriff von in ist nicht viel zu sagen. In hatte immer dieselbe Bedeutung gehabt 
und wurde im Ae. fast genau so gebraucht wie im Ne. Der Begriff der Umschlies-
sung, den es bezeichnet, weist dem örtlichen Gebrauch und dem davon abge
leiteten feste Grenzen an". 

in = ' a a n ' 
De betekenis 'aan' van in komt in het ohd. al voor, zij het misschien beperkt. 
Schutzeichel noemt s.v. In wel 'an' als synoniem, maar zonder bewijsplaatsen. 
Graff 1824, 18 geeft onder het "kopje": "2. Des Wohin. Mit dem Akkusativ", de 
bewijsplaats "in cruci gislaganan". Lasch-Borchling l2, 415 kennen: "in der 
kêden liggen"; "(rinc) in der hand (in den vingeren) drägen". Lexer 1,1423 geeft 
alleen het synoniem an. Met betrekking tot de citaten: "sin vingeren, alze he id 
droch in der hand"; "de in syner syden vechteden"; "hengheden se in enen 
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galghen", stelt Schiller—Lübben s.v. In: "Häufig wenden wir jetzt in allen drei 
Fällen andere Präpositionen an, z.B. an". MnlW3, 817 geeft o.a. de volgende 
aanhalingen: "Dat Jhesus hinc in den hout" (dat ook een variant meta« kent); 
"Geschoeyte, dat in sijn voeten was"; "Doe hi (Christus) was in der galgen"; "Int 
cruce hinc hi tusschen twee dieven". In het oe. ontbreekt deze evolutie. Bij 
Bosworth, Krohmer 1904 en OED komt wel in voor in de betekenis 'on', maar in 
betekent dan steeds 'op', zodat er hier sprake is van een 'in/op'-wisseling, niet 
van een 'in/aan'-wisseling. 
Mogelijk is deze overgang van in > 'aan' een reactie op de overgang van aan > 'in' 
(zie p. 19 volg.). De geringere verspreiding van in 'aan' zou er op kunnen wijzen 
dat deze evolutie minder oud is dan die van aan > 'in' (zie voor zo'n reactie ook 
nog p. 29 volg.). Misschien ook moeten we sommige in = 'aan'-gevallen weer 
verklaren uit visie verschil. In het door Lasch—Borchling l2,415 gegeven en hier
boven reeds vermelde citaat "in der kèden liggen" kan bij het gebruik van in de 
visie overheersen dat iemand door een ketting omsloten, "begrensd" wordt. Bij 
het equivalent met aan zal eerder het beeld worden opgeroepen van iemand die 
met de ketting verbonden is, daarmee in contact is. 

in = ' o p ' 
Veel groter (dan in > 'aan') is het aantal gevallen waarin in in de betekenis 'op' 
voorkomt (en op in de betekenis 'in'). Voor het oe. zijn daarover talrijke studies, 
waarvan ik vooral Krohmer 1904 vermeld. Kort samengevat komt de (door het 
OED geformuleerde) algemeen geaccepteerde visie er op neer dat "on received a 
notable extension of sense, by being used to include also the notion of "in", 
almost to the elimination of the prep, in from W. Sax. and the dialects influen
ced by it" (OED 7, 113 c). "In Anglian, esp. in the north and west, in remained 
(though under WSax. influence, often displaced by on in documents); and in 
ME. the distinction of in and on was gradually restored, though many traces of 
their former blending still remain" (OED 5, 125 a). Schützeichel geeft voor het 
ohd. in als synoniem "auf, helaas zonder bewijsplaatsen. Graff 1824, 13 kent 
o.a. "ir in siin . . . selbes sculdrom siin cruci druoc". Lasch—Borchling l2, 413 
geeft slechts één citaat: "in den insel kómen". Het DWB geeft de 'op'-betekenis 
van in niet. Schiller—Lübben 2, 353 daarentegen is vrij uitgebreid: "Rebecka 
hadde ein watervat in oren schulderen" ; "Wi schollen vallen in unse knee unde in 
unse anghesichte" en vervolgens nog het niet-locaal gebruikte in: "de konink 
reed in de jacht"; "wente it (dat hertichdom) in den keyser gevallen was"; 
"berSp sik in den hoff to Rome". In het Engels taalgebied is de overgang van in 
> 'on' het meest frequent geweest. OED 5, 125 b geeft onder meer: "Ne hafu ie 
in heafde hwite loccas"; "Write sum carect . . . with cole . . . in the wal"; 
„He . . . spent his Time in the Solitary Top of a Mountain". Het OED t.a.p. 
verklaart dit ш-gebruik gedeeltelijk als reactie op de "blending of in with on in 
OE.". Voor een ander deel is in 'op' te verklaren als vertaling van het Latijnse in, 
dat eveneens 'in' en 'op' kan betekenen, deels wordt de verklaring gezocht in "a 
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different notion in reference to the sb.", een visie verschil. Deze verklaringen van 
visieverschil en invloed van het Latijn zijn misschien ook voor het Nederlands 
aan te voeren; niet de verklaring van de reactie op de overgang van op > 'in' die 
mogelijk pas later (misschien pas in het Middelnederlands) plaatsvindt. Op 
invloed van het Latijn wees Leendertz 1846 reeds, die het een "hinderlijk lati
nisme" noemde. Het MnlW 3, 817 heeft een andere mening, het wijst er op dat 
"de opvatting . . . te vaak voor(fcomr), dan dat hieruit alles zou kunnen worden 
verklaard". Deze invloedsfactor zal echter, naast de andere hierboven genoemde, 
zeker van belang zijn geweest. Ook De Tollenaere, de bewerker van het omvang
rijke WNT-artikel Иди, wijst op de invloed van andere talen: "De semasiologische 
geschiedenis van dit woord (van) is zeer ingewikkeld, niet in het minst op grond 
van invloeden uit andere talen waaraan het voortdurend heeft blootgestaan". 
De wisseling van 'in' en 'op' is overigens niet beperkt tot het Duitse, Engelse en 
Nederlandse taalgebied. Salverda de de Grave 1935, 242 geeft ook voorbeelden 
uit het Frans, waarbij sur en en wisselen: "casque en tête"; "un portrait en 
pied"; "en bicyclette (naar en voiture!)" "sur les lieux" tegenover "en son 
lieu"; "dans un chemin montant et sablonneux six forts chevaux tiraient un 
coche"; "je ne l'ai jamais vu sur une voiture". 

In het MnlW 3, 816 volg. vinden we een groot aantal citaten met in in de bete
kenis 'op'. Ik geef er een aantal: 
"Die papen ghinghen . . . midden in den gronde staen"; "Die helm hadde hi in 
thooft"; "Sente Symoen, die . . . in eene columme . . . up ende neder (m het 
geheel) stont VII jaer"; "(Hi) gaf hem int hooft enen slach"; "Alle . . . die leven 
souden inder eerden (var. opter eerden)"; "Int over (oever) van der rooder zee"; 
"(Hi) sterf in den berch"; "Ie sach ende ie viel in mijn aensichte"; "In scouderen 
ghedraghen". 
In het WNT wordt aan dit verschijnsel helaas geen aandacht besteed; ik ontleen 
echter aan Salverda de Grave 1935, 239 een voorbeeld uit Bredero ("in een 
stoep") waaruit blijkt dat het ook nog na de middeleeuwen voorkomt. 
Bovendien zijn er thans nog talloze voorbeelden waarin een ор/ш-wisseling 
optreedt. Salverda de Grave wijst op: "op flessen/in flessen"; "geld op zak/geld 
in zijn zak"; "op stal (niet in de weide)¡in de stal"; "(vis) op de vijver/in de 
vijver"; "op gewijde aarde begraven/in gewijde aarde". 
Zie verder ook nog bij op 1.1.5.1. 

in = ' n a a r ' 
De ontwikkeling van in 'in' naar in 'naar' voltrekt zich op dezelfde wijze als 
onder 1.1.1.1. (aan) is beschreven. In duidt, zoals hierboven gereleveerd, oor
spronkelijk alleen in verbinding met een datief 'een zich bevinden binnen een 
min of meer begrensde ruimte' aan. Het kan dan zowel met statische als met 
verplaatsingswerkwoorden worden gecombineerd: ik sta/loop in de kamer. In 
verbinding met de accusatief wordt aangegeven dat iemand door een verplaatsing 
binnen een bepaalde ruimte komt. WNT VI, 1469 (In, (1)1, 2, α)) geeft daarvan 
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een grote hoeveelheid bewijsplaatsen, o.a.: "Doe voer de satan in hem" en: 
"lemant.. . die, als zijn huisbaas hem . . . op straat heeft gezet, in de gracht 
springt". 
OED5, 125a stelt: "In ancient times, expressing also (like L. in) motion or 
direction from a point outside to one within limits; the two senses being deter
mined by the case of the word expressing the limits, the former taking the dative 
(originally locative), the latter the accusative or case of direction. These cases 
being subsequently levelled, this distinction ceased to the practicable, and the 
latter relation is now ordinarily expressed by the compound in-to, INTO; but 
there are various locutions in which (either because the accompanying verb 
conveys the sense of motion, or through the preservation of an ancient phrase 
without analysis) in still expresses motion from without to within". In het nhd. 
is het casusonderscheid blijven bestaan, in het Engels is het verdwenen, waarbij 
de functie van de accusatief door into werd overgenomen, maar ook in het mnl. 
is het onderscheid niet (meer) aanwezig (MnlW 3,815). 
Evenals bij aan 'aan' > aan 'naar' ontstaat bij in 'in' door metonymie en ambi
guïteit een betekenisontwikkeling die resulteert in een richtingaanduidend in 
'naar' dat niet meer aanduidt een 'komen binnen een begrensde ruimte' (: ik ga 
in de kamer), maar een zich verplaatsen 'in de richting van', zonder dat het 
bereiken, 'het komen binnen' is geimpliceerd. Het MnlW3, 817 stelt: "Bij eene 
richting gaat in dus nu en dan over tot de beteekenis tot oí naar". Het geeft 
daarvan de volgende voorbeelden: "Het quam gheronnen elc man doe in sine 
wachte. Stoke IX, 310 (=naar zijn wachtpost)" (kolom 816); "In hare wapene 
liepen sy, als sy den dach sachen by, Troyen 1356"; "In syn geweit trecken 
(=gaan naar waar men niets te vrezen heeft. H.) Wrake II, 581"; "Doe vlooghen 
si alle te samen hene in die gheleyde Gods, Hs. 87 / , 68 ¿f' (MnlW ziet hierin de 
betekenis 'naar'; evenzeer is echter mogelijk de interpretatie 'in (= onder) Gods 
hoede'); "Hi voer wech . . . in daventure van den swaerde ter poorte uut, 
Wal. 1340". 

In kolom 818 treffen we één aanhaling aan, die tot de type-A-zin (zie voor deze 
term p. 21) moet worden gerekend. Hierin staat niet de 'richting' centraal, maar 
het 'bereiken': "Her dief, sidi verdooft? ie sal u werpen in u hooft (nl. met een 
steen), Ferg. 1671". Hoe lastig het soms is om een onderscheid aan te geven 
tussen de 'richtingaanduidende' betekenis en de 'bereiken'-betekenis blijkt uit de 
volgende, eveneens in kolom 818 opgenomen aanhalingen: "Soo sloech hi sijn 
oogen ende handen in den hemel, Exc.Cron. 21 cf"; "Nu laet ons ropen inden 
hemel, D.B. \,Maccab. 4, 5"; "In haer vaders ooghen commen {haar vader onder 
de oogen, binnen het bereik der oogen komen). Despars 1, 41" . Alle drie de 
citaten worden door het MnlW onder dezelfde noemer gebracht: die van de 
richtingaanduidende betekenis. Het laatste citaat uit Despars hoort er duidelijk 
niet thuis. MnlW geeft dat zelf al aan door zijn vertaling: "binnen het bereik der 
oogen komen". De ogen worden hier beschouwd onder het aspect van hun 
bereik, dat als iets begrensds gezien wordt. Anders ligt het met het eerste en 
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tweede citaat; aan een 'bereiken' kan in de eerste bewijsplaats niet gedacht 
worden: (*'zijn ogen en handen in de hemel slaan'), in de tweede echter wel. 
Maar vergelijken we hiermee een zin als: ik keek in de lucht, die semantisch te 
vergelijken is met zijn ogen ten hemel slaan, dan wordt de interpretatie proble
matischer. Het WNT VI, 1470 (In (I) I, 2, d) zegt: "Bij zien, kijken en derg. kan 
eene bepaling met in beteekenen dat men weten wil hoe het er binnen de 
genoemde ruimte uitziet, wat zich daarbinnen, daarin bevindt enz." Hieruit 
blijkt dat de bewerker in een zin als: in de pot kijken een 'bereik'-aspect ziet. 
Een visie waar we achter kunnen staan, zeker als we de zin in de pot kijken 
vergelijken met naar de pot kijken, waarmee dan het onderscheid tussen het 
'richtings'-aspect en het 'bereik'-aspect is geadstrueerd. Bij in de lucht kijken en 
naar de lucht kijken is er eveneens een dergelijk verschil, hoewel het subtiele 
onderscheid vaak niet meer gevoeld zal worden. Toch geloof ik dat ik het voor
zetsel in de bovengenoemde twee middeleeuwse citaten, in navolging van het 
MnlW, het beste als richtingaanduidend kan interpreteren. 
Het WNT VI, 1470 s.v. /n(I) I, 2, b) stelt dat in "met sommige bepalingen . . . 
meer (dient) om de richting der beweging naar de genoemde ruimte of plaats aan 
te duiden, dan juist het komen er binnen" en neemt de volgende voorbeelden 
daarvan op: "De jonghste sone . . . is wech gereyst in een verre gelegen lant"; 
"Flucx vertreckt dan in een ander kant want ghy suit hier niet winnen". Voorts 
nog: "Dat hij . . . zoo trouw in de mis ging" en "In de hoogte, in de lucht zien", 
waarbij ik aarzelend sta tegenover het richtingaanduidende karakter van het 
voorzetsel. 

In in de betekenis 'naar' is al oud. Ook het Latijn — dit terzijde — kent het, 
hoewel het ook daar veelal "mit Ace. = in das Innere eines Raumes . . . hinein" 
betekent (Georges 1959, 2, 122), waarin het uitdrukkelijk verschilt van ad "das 
nur die Annäherung eines Gegenstandes bezeichnet". Vergelijk bv. de volgende, 
in Georges aangehaalde zin, waarin zowel in als ad voorkomt: "ad urbem vel 
potius in urbem exercitum addueëre". "Angabe der Richtung" ziet Georges als 
betekenis van in duidelijk in: "conspieëre sursum in caelum" (vergelijk echter 
wat WNT over kijken in zegt en mijn opmerking hierboven), maar ook in: "in 
orientem", "in agrum (= fondwaarts', H)" en "in de dextrum". 
Het os. kent reeds innan 'naar'. Sehrt 294 geeft bv. "giuuêt imu thô . . . innan 
Bethania". Bij Schützeichel ontbreken voorbeelden, maar s.v. In noemt hij wel 
het synoniem "nach". Graff 1824, 19 heeft voorbeelden als "santa sie in 
bethleem"; "fliuh in egyptum"; "fuor in hierasalem". Het DWB 4ІІ, 2096 noemt 
richtingaanduidend in in een beperkt aantal verbindingsmogelijkheden. S.v. In, 
II, 1, f) zegt het: "in, die bewegung über den rand einer begrenzten fläche 
angebend, bei lander- (und orts-)namen, wo wir jetzt, wenn nicht der artikel oder 
ein possessiv dazu tritt, nach brauchen", bv. in: "wir wollen in das Elsasz gehen, 
wir reisen in die Schweiz". Voorts wordt in nog verbonden met werkwoorden 
die een kijkhandeling impliceren: "wir haben unsere äugen aufgebebt in die 
berg". Bosworth 1, 589b tenslotte geeft een duidelijke bewijsplaats van in 'naar': 
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„Dà gewât heó in Eást-Engla mâegjse, secess/f ad provinciam Orientalium Anglo-
rum". In het OED vind ik er verder geen bewijsplaatsen van; Wülfing 1897,386 
volg. geeft er verscheidene. 

1.1.3.2. De aanhalingen uit het MnlW zijn te localiseren als Hollands (Stoke en 
D.B.), als Westvlaams (Troyen en Wal., waarvan Troyen ook Vlaams(-Brabants) 
kan zijn), Vlaams-Brabants (Hs. 87) en Brabants (Exc.Cron. en Wrake). Bredero 
en de Statenvertaling uit WNT zijn als Hollands resp. "gemengd van taal" te 
kwalificeren. Hieruit zou tot een voornamelijk westelijke betekenis kunnen wor
den geconcludeerd, maar dergelijke generaliseringen alleen op grond van het 
MnlW zijn riskant. Bovendien houdt het feit, dat het hele Westgermaanse taal
gebied in 'naar' kende de mogelijkheid in, dat in het mnl. het verspreidingsgebied 
groter was. 

1.1.3.3. Het beperkte gebied waarin richtingaanduidend in nu voorkomt, nl. 
alleen in Frans-Vlaanderen, wijst, in relatie met de vroegere verspreiding, op een 
relict. 
Op het isolement van Frans-Vlaanderen, dat het relictkarakter kan verklaren, is 
reeds vaker geattendeerd. Pauwels 1933, 4 noemt Frans-Vlaanderen in dit ver
band zelfs "aartsconservatief'. Dat wil zeker niet zeggen, dat Frans-Vlaanderen 
zich in alle opzichten onderscheidt van West-Vlaanderen, waarmee het vroeger 
een eenheid vormde. (Zie Weijnen 1966, 459 die constateert dat de huidige 
dialectgrenzen niet teruggaan op een oude, interne scheidingslijn van het graaf
schap Vlaanderen, maar op de staatsgrens die pas in 1668 ontstond, toen Frank
rijk Frans-Vlaanderen veroverde). 
De Rooy 1965, 153 neemt aan dat de Fransvlaamse dialecten in meer opzichten 
aansluiten bij de westelijk Vlaamse dan te zien is in het door hem getekende 
dialectschema. Hij signaleert echter ook saillante verschillen. 
Ook prepositioneel gezien zijn er overeenkomsten tussen het Fransvlaams en het 
Westvlaams, bv. achter = 'over' (in tijdsaanduidingen als: kwart over vier; gege
vens uit het materiaal Willems), maar meer nog opmerkelijke verschillen, zoals 
bv. bij 'langs' (zie 3.1.4.3.). Waar in de overige gebieden — en voor Holland is het 
aantoonbaar dat in 'naar' er nog in de 17de eeuw voorkwam (Bredero) - rich
tingaanduidend in werd vervangen door nafar), is het in Frans-Vlaanderen ge
handhaafd, hoewel ook daar, zoals uit de kaarten blijkt, na voorkomt. Deze 
wa-vormen liggen voornamelijk tegen de grens met West-Vlaanderen, zodat in
vloed vanuit deze provincie tot de mogelijkheden behoort. Opvallend is dat het 
aantal w-opgaven in de verschillende zinnen van de RND sterke schommelingen 
vertoont. Zo komt het voorzetsel in zin 29 en 37: 31 maal voor; in zin 53: 39 
maal; in zin 82: 44 maal en in zin 61: 45 maal. Ik veronderstel dat een verklaring 
moet worden gezocht in de aard van het complement rechts. Er is een groter 
betekenisverschil in het zinspaar: "de kinderen zijn met de meester naar de zee 
geweest" en "de kinderen zijn met de meester in de zee geweest" (zin 29) dan in 
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het zinspaar "haar dochtertje is met een korfje naar het bos gaan braambezien 
plukken" en "— in het bos gaan braambezien plukken" (zin 82) In het eerste 
zinspaar kan de ш-zin geïnterpreteerd worden als 'de kinderen hebben met de 
meester een bad in zee genomen', hetgeen duidelijk niet de bedoeling van de 
vraagzin was (Ovengens dient te worden gezegd dat deze interpretatie natuurlijk 
alleen mogelijk is als m in Frans-Vlaanderen ook in de betekenis 'in' voorkomt 
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn RND-zin 8 ("in die fabriek") en zin 6 ("in 
zijn vinger") geven ook voor Frans-Vlaanderen uitsluitend in op) Voor zin 53 
("naar school") en 61 ("naar de kermis") is er evenals in zin 82 minder mogelijk
heid tot ambiguïteit De geringere ambiguïteit zou ook moeten gelden voor 
zin 37 ("naar het veld") Voor deze zin zien we echter hetzelfde aantal /«-opga
ven als voor zin 29 Ik voer dit terug op het feit dat in Frans-Vlaanderen voor 
zin 37 het syntagma te velde nog als (versteende) verbinding voorkomt 15 maal 
Kennelijk is de kracht van zo'n verbinding nog zo groot, dat eerder te velde dan 
in het veld zal worden gebruikt Overigens dient te worden opgemerkt dat in 
zin 37 zowel te als in met per se als 'nchtingaanduidend' hoeven te worden 
geïnterpreteerd, ook de intern-locahserende betekenis 'in' is mogelijk (met een 
parafrase als 'ze zijn al m het veld') We zien immers op kaart II dat ook buiten 
Frans-Vlaanderen voor deze zin incidenteel in wordt opgegeven Toch geloof ik 
eerder in de nchtingaanduidende betekenis, juist op grond van het bijwoord weg, 
dat een zich begeven van de ene plaats naar een andere impliceert Voorts spelen 
de in -opgaven voor Frans-Vlaanderen in de andere zinnen een rol bij deze 
interpretatie 

Dat ligt anders in Friesland, hier ontbreken de ш-opgaven voor de andere zinnen 
Bovendien luidde de vraagzin anders, nl. "Se binne nei it lân ta" en "Se binne it 
fjild yn" Voor het merendeel wordt voor Friesland het veld in opgegeven, maar 
ook in 't land/veld komt vrij frequent voor. In de vraagzin ontbrak hier het 
adverbium weg Ik interpreteer de w-opgaven voor Friesland als 'niet-nchtingaan-
duidend' 

1 1 4 Na/naar (-toe, -heen) 
Zowel na als naar zijn als voorzetsel ontstaan uit het bijwoord na (naar) m de 
betekenis "nabij" Verwante vormen zijn ohd , os nâh, oe nêah, got nehw, en 
met andere uitgang ohd nâho, alle met de betekems 'nabij' Na is de stellende 
trap, naar de vergelijkende trap (ohd , os nâhôr, oe nêar) Zie voor de overtref
fende trap naast (<náhist, nâhôst) 2 1 7.1 "Doordat de begrippen nabij en 
naderbij in sommige gevallen weinig verschillen, staat naar soms met na 
gelijk , en in de oudere taal vindt men dan ook na en naar als bijw. en voorz 
door elkaar m gebruik", stelt het WNT IX, 1309 'Nabijheid' immers is een 
relatief begrip Voorbeelden van deze verwisseling van na en naar zijn in MnlW en 
WNT ruim voorhanden Ik geef er enkele van het bijw. na/naar 'dichtbij' WNT 
IX, 1309 "Wat sluymer (heeft my) opgevat, Dat ick soo na de dood in vreed' en 
stilte sat" (ten onrechte is dit citaat onder het bijw , met onder het voorz opge-

34 



NAAR 'IN DE RICHTING VAN' 

nomen) en: "Ick wist noyt dat ons Moy-aal soo naar Woonachtig, noch dat sy 
ons nae-ghebuure waar". Ook als voorzetsel worden na en naar door elkaar 
gebruikt. Waar na thans niet meer voorkomt in een "locale betekenis" (zie Van 
Dale 1976 s.v.Mzen Weijnen 1964, die het niet in zijn onderzoek naar de locale 
betekenislaag van voorzetsels behandelt, maar in het tweede, dat naar de tempo
rele laag) lezen we in het MnlW 4, 2051: "Hi reet wech . . . na tscaec, daer hi 
omme uut was comen" en "De moeder ghinck пае de kerke". Omgekeerd komt 
naar thans niet meer in temporele zin voor; het MnlW 4, 2102 geeft o.a.: "En 
wetti n i e t . . . dat naer (na, over) 11 daghe Paschen es? " en "Naer sine doot". 
De grammaticus De Jager vermeldt in het Taalkundig Magazijn 1, 61, 1835 dat 
het Balthazar Huydecoper is geweest die bepaalde dat na en naar als voorzetsels 
moesten worden onderscheiden (geciteerd in WNT IX, 1309). Overigens was er al 
eerder gepoogd een verschil tussen de beide voorzetsels vast te leggen (zie Weij
nen 1960, 103). In de geschreven taal is dit onderscheid langzaam maar zeker 
doorgedrongen. Nog in de negentiende eeuw echter schrijft V.d. Palm, Sal. 6, 
200: "Eene spijs. .., die men na zich neemt als zijn dagelijksch voedsel" (citaat 
uit WNT IX, 1314; curs. van mij, H.) en Beets, CO. 162: "Toen . . . kwam daar 
't houtschuitje; daar gingen de knechts mee na huis" (WNT IX, 1381), dat in de 
mond van Barend wordt gelegd en misschien als nagebootste spreektaal is op te 
vatten. 
In de gesproken taal echter wordt dit onderscheid zeker niet gehandhaafd, zoals 
het WNT IX, 1309 terecht opmerkt. Onjuist is echter de daar geuite mening dat 
"N.-N. alleen na,... Vlaanderen alleen naar" kent. Zie daarover in 1.1.4.3.1. 
Ook het MnlW 4, 2051 geeft een niet waarheidsgetrouw beeld als het opmerkt 
dat "in de spreektaal. . . naar niet bekend" is. Hoe groot de verwarring wel is 
mag blijken uit de omstandigheid, dat in het WNT in het artikel Na zeer veel 
«aar-vormen zijn opgenomen, indien deze de 'na'-betekenis hadden. Ik noem o.a. 
in kolom 1313: "Naer alle mynen druck . . . sal dies te soeter zijn (etc.)"; "Naer 
't zuyr komt 't zoet"; "Naar eenig overleg werdt dit verzoek . . . ingewillight". 
Insgelijks zijn in het artikel Naar de ид-vormen geciteerd, die een 'naar'-betekenis 
bezaten. Ik wijs op de in kolom 1381 voorkomende aanhalingen: "Fijn-man, 
waer wil gy morgen na heen?"; "Het lompig vleesch, dat na der aerden helt"; 
"Een rock . . . die . . . пае den rossen trock". 

Op de door mij getekende kaarten heb ik na en naar met onderscheiden sym
bolen opgetekend, hoewel ik ze, vanwege hun etymologisch zeer nauwe verwant
schap, in ée'n paragraaf behandel. 

1.1.4.1. De ontwikkelingsgeschiedenis van na/naar loopt parallel aan die van 
andere voorzetsels, van aan, in, op. Bij na/naar moeten we uitgaan van een 
betekenis 'nabij/naderbij', de betekenis van het bijwoord. Graff 1824, 96 zegt 
hierover: "Die in nâh liegende Bedeutung der Nähe brachte es, neben seinem 
Gebrauch beim Verhältnis des Naheseyns und Nahewerdens, auch in den Fällen 
zur Anwendung, wo von einem Streben nach der Nähe die Rede ist, also ein hin, 
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zu, nach sich an seinen Begriff anschliesst". Overigens is deze betekenis in het 
Nederlands niet voor het voorzetsel geattesteerd. Wel o.a. in het oe.: Bosworth 
711 α geeft als aanhalingen onderNeah II, 1) o.a.: "Néah helle, secus infemum"; 
"Néah . . . ¿am tûne, juxta praedium". Voor het ohd. vermeldt Schützeichel 
133, zonder bewijsplaatsen, de synoniemen: "nahe, bei, neben". Graff 1824,95 
laat ons echter niet in het ongewisse: "Obgleich die Präposition nah in der 
Bedeutung des Nach gewöhnlicher als in der des Bei ist, so ist doch dieze letzte die 
ursprüngliche, wie sowohl aus dem Adverb nah (nahe), als auch aus dem Ge
brauch der Präp. nah bei Ulfilas, der sie — in der Form nêhwa — nur als b e i 
kennt, sich mit Gewissheit ergiebt". Bij bv. op zagen we de volgende ontwikke
ling. Op + accusatief drukt uit dat iets door een verplaatsing in bovengenoemde 
positie komt: ik gooi de bal op de tafel. Hieruit ontstaat dan de betekenis 
waarbij niet meer het bereiken van de genoemde positie wordt uitgedrukt, maar 
uitsluitend de richting er heen, zonder implicatie van het bereiken. Datzelfde 
gebeurt bij na/naar, zij het dat deze voorzetsels niet die oorspronkelijke splitsing 
in rust- en bewegingsbetekenis, gekoppeld aan datief en accusatief, bezaten. 
Door de verbinding met verplaatsingswerkwoorden komt de nadruk te liggen op 
de richting, niet op het komen 'in de nabijheid'. MnlW 4,2097 ziet de ontwikke
ling eveneens zo, maar legt nog iets meer de nadruk op de ambiguïteit in 
bepaalde zinnen, waardoor zowel een interpretatie 'naderbij' als een interpretatie 
'naar-toe' mogelijk is. Het schrijft dat "n a e r bij sommige ww. zoowel in de bet. 
m(der)bij als in die van naar-toe kon worden opgevat" (kolom 2101). Ook 
Oksaar 1952 passim wijst in haar studie nadrukkelijk op de ambiguïteit als 
"veroorzaker" van betekenisveranderingen. Het voorzetsel na/naar met richting-
aanduidende betekenis komt nog niet voor in het os. (Sehrt geeft mh nog slechts 
in adverbiale en adjectivische functie) en in het oe. (Bosworth 711 α kent alleen 
de 'nabijheids'-betekenis). In het ohd. verschijnt het wel in de onderhavige bete
kenis: Schützeichel geeft de synoniemen "zu, nach", en Graff 1824, 97 geeft 
onder andere de volgende aanhalingen: "daz du mih nach dir bringest" en "er 
neiget sih nah uns". 

1.1.4.2. 

1.1.4.2.'l.JVa 
MnlW 4, 2101, s.w.Naer I, 1) wijst er met klem op dat mer in de richtingaan-
duidende betekenis in het nini, nog zeldzaam is: "het gewone woord is η a, 
evenals in de 17de eeuw". Het staaft deze uitspraak beeldend: van na 'naar' zijn 
twee en een halve kolom bewijsplaatsen opgenomen, van naer 'naar' slechts ± 
één-vijfde kolom: zegge en schrijve vijf citaten, waarvan er bovendien een uit de 
16de eeuw stamt. Kiliaen [1588] en Plantijn [1573] geven beide nog пае, geen 
naer als richtingaanduidend voorzetsel. Kiliaen kent wel naer, maar uit zijn syno-
niemenomschrijving: "Post, apud, ad, prope", waar hij bij пае/tot "Ad, versus" 
definieert, maak ik op dat alleen пае richtingaanduidend is. Deze mening wordt 
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nog versterkt door het feit dat we/bij door Kiliaen met dezelfde synoniemen als 
wer wordt beschreven: "Ad, apud, prope". Uit de Middelnederlandse citaten 
blijkt dan ook een mime verspreiding over het gehele taalgebied. Ik geef slechts 
enkele bronvermeldingen plus localisering (MnlW 4, 2051): Wal. 242 (West
vlaams); Stoke VIII, 750 (Hollands); Ferg. 1999 (Westmiddelnederlands);¿fl/ic. 
II, 43834 (Vlaams); Warfsconst. 60 (Gronings?); Sp.o.B. 175 ν" (Utrechts); Exc. 
Cron. 94 b (Zuidnederlandse schrijftaal, Brabants gekleurd). 
In het WNT komt na 'naar' minder ruim voor, hetgeen voor een deel zal zijn toe 
te schrijven aan de door Huydecoper en anderen voorgestelde splitsing in het 
gebruik van na en naar. In kolom 1314 (s.v. Na) geeft het WNT citaten uit het 
werk van de Nederlandse auteurs De Groot, Asselijn, Dibbetz, V.d. Palm en van 
de Antwerpenaar V. Ghistele. In kolom 1380/1381 (s.v. Waar waar, zoals gezegd 
ook na-vormen zijn opgenomen) uit Hooft, Bredero, Wolff en Deken, en Beets, 
die Nederlands, en uit de Pamfletten van P. Fredericq, die zowel Nederlands als 
Belgisch zijn. In kolom 1381/1382 (s.v. Naar, betekenis 2)), waarin na voorkomt 
in verbinding met werkwoorden die niet "in eigenlijken zin een beweging aan
duiden, maar waarbij toch het begrip komt van een richting ergens heen", nl. 
met werkwoorden als zien, hellen etc. wordt na eveneens opgenomen uit Neder
lands werk, o.a. Cats, Witsen, Westerbaen, Hooft, Bredero, Willem Leevend etc. 
Het adstrueert de opvatting dat na aanvankelijk het gewone voorzetsel was en de 
voorkeur had boven naar. 

1.1.4.2.2. Na-heen 
De verzwaarde vorm na-heen komt in MnlW niet voor. WNT IX, 1381 vermeldt 
hem wel uit Bredero 1,216: "Fijn-man, waer wil gy morgen na heen?". 

1.1.4.23. Na-toe 
Na-toe ontbreekt in beide woordenboeken. 

1.1.4.2.4.7Vaar 
Zoals boven uiteengezet is naar in de middeleeuwen nog weinig gebruikelijk. Het 
is opvallend dat — en ik ga nu uitsluitend uit van de citaten van het WNT — de 
17de-eeuwers Hooft, Bredero en Cats steeds na gebruiken, Vondel steeds naar 
(Van Hooft zijn zes citaten opgenomen, van Bredero drie, van Vondel twee, van 
Cats een). 
Een kleine telling leert bovendien dat van de 58 onder naar in de betekenis 1) en 
2) opgenomen citaten er 25 na hebben, waarvan er zeven dateren uit de periode 
na 1800; van de 33 иддг-opgaven dateren er 26 uit de periode na 1800. (Ik heb 
hier ook auteurs als Wolff en Deken, en Berkhey tot de periode na 1800 gere
kend). Uit deze steekproef is op te maken dat er inderdaad een duidelijke ten
dens aanwezig is om ná of in de 18de eeuw na en naar te onderscheiden. S.v. Na 
in de temporele betekenis (WNT IX, 1313—'14) trof ik bij auteurs ná de 18de 
eeuw geen enkele keer naar aan, hetgeen de bovengenoemde opvatting versterkt. 
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1.1.4.2.5. Naar-heen 
Naar-heen komt in het MnlW en WNT niet voor, ofschoon in het WNT s.v. Heen 
wel voor deze verbinding naar het lemma Naar wordt verwezen. 

1.1.4.2.6. Naar-toe 
Van naar-toe geeft het WNT een aanhaling uit Klaasje Zevenster 4,183. Het stelt 
vast dat de algemene taal er minder gebruik van maakt dan de spreektaal in 
sommige gewesten. 

1.1.4.3. 

1.1.4.3.1. Л/а 
Uit kaart I, II en III blijkt dat de huidige verspreiding anders is dan door het 
WNT is vermeld (nl. Nederland: na, België: naar) en het meest overeenkomt met 
de constatering van het MnlW: in de spreektaal slechts na. Vrijwel geheel België 
— met uitzondering van het grootste deel van Oost-Vlaanderen — heeft na, 
althans op kaart I t/m III. Kaart IV geeft een ander beeld. Ook in Frans-Vlaan-
deren, het sterke //i-gebied, komt na voor, mogelijk daarin doorgedrongen vanuit 
West-Vlaanderen. In Nederland overheerst na eveneens (al dan niet in de ver
zwaarde vorm na-toe, na-heen). In het midden van het land echter (oostelijk 
Utrecht, westelijk Gelderland, Brabant, wisselt het af met naar, dat een krachtige 
concentratie heeft tussen de grote rivieren. In Nederland verschijnt naar ook wel 
buiten de hiergenoemde gebieden, zie bv. de situatie in Noord-Holland, maar na 
overheerst. Dezelfde verspreiding vinden we terug in het RND-materiaal van de 
zinnen 53 ("naar school") en 61 ("naar de kermis"). 
Anders ligt de situatie, zoals die op kaart IV, getekend naar het materiaal van de 
Vr.A. en Vr.L., naar voren komt. Over het algemeen overheerst hier naar. De 
gebieden die op de andere kaarten een hechte ид-concentratie te zien gaven, 
tonen nu vrijwel alleen naar. Opvallend is de toestand in België: op kaart I, II en 
III een compact ла-gebied (m.u.v. Oost-Vlaanderen), op kaart IV verschijnt vrij
wel uitsluitend naar. Datzelfde geldt voor Zeeland en Groningen. A^-gebieden 
blijven Friesland, de kop van Noord-Holland én Belgisch- en Neder-
lands-Limburg. Het komt mij voor, dat de oplossing voor dit verschil tussen de 
kaarten I t/m III enerzijds en kaart IV anderzijds moet worden gezocht in het op 
het voorzetsel volgende foneem. In zin 29, 37 en 82 volgt op na(ar) een conso
nant (naar zee; naar 't veld; naar 't bos), in de Vr.A. en L. is het syntagma naar 
huis afgevraagd. In een groot deel van het taalgebied is de h voor een geaccen
tueerde klinker verdwenen (zie Weijnen 1966, 248). Ter Laan 1929,610 b stelt 
dat vóór een klinker en vóór h altijd noar wordt gezegd: "noar hoes, noar 
onderà noar alle gedachtg" en voegt er aan toe: "De r viel weg voor een 
medeklinker: Noa stad, noa berre, noa schoule, noa kerk". Hij signaleert dit 
uiteraard alleen voor Groningen; maar uit de gegevens van de Vr.L. en Vr.A. kan 
men opmaken dat het voor een groot deel van het taalgebied geldt. 
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Jacob 1937, 95 constateert voor Grave: "nöfr), ne(r), nòfr), nà(r), waarbij der 
meestal voor klinkers dienst doet." 
De gegevens uit de dialectwoordenboeken stemmen met het kaartbeeld (I-III) 
ten dele overeen. Keyser 1951, 131 a geeft naa zowel voor 'na' als 'naar': "naa 
skoolgaan". 
Ter Laan 1929, 610 b stelt behalve het hierboven reeds genoemde: "Ook viel de 
r weg na {sic, H.) 't eind van een zin: Watgeeftwie vrijgezeln demoa? = er naar, er 
om. In Slochteren valt de r ook vaak weg voor een klinker: noa hoes. In het W.K. 
alleen de vorm noa, ook voor een klinker". Op p. 615 a, s.v. Noar, geeft Ter 
Laan voorts nog een schending van zijn bovengeformuleerde regel, nl.: "noa 
Pòtterwòlle". Hij schrijft: "De grens zal wel niet te vinden wezen, want het Stads 
behoort tot de tongvallen die r vóór medekl. vaak zeer zwak en ten dele in 't 
geheel niet uitspreken, zonder vaste regel (abaider, arbeider, waak, werk. Aam, 
Harm). Men hoort noar kerke tou met zwakke r, maar ook, vooral bij vlug 
spreken,иод k.t". Molema (As.) 2299 zegt s.v.Noa dat dit voorzetsel zowel voor 
na als naar gebruikt wordt. 
Bezoen 80 kent voor Enschede alleen nao, zij het steeds in de verzwaarde vorm: 
"nao mienaa he n " . V. Schothorst 176 heeft nóar voor h en klinker, anders nö. 
Schonfeld Wichers 52 geeft slechts noar als bijwoord in de betekenis 'erg', maar 
s.v. Hen neemt hij als voorbeeld op: "noar t hoes —, (naar huis toe)". 
Karsten 74α zegt onomwonden s.v. Nei: " N a a r gebruikt men niet", evenals 
Van Ginneken 1954, 175 ("Marken onderscheidt, evenals in het Fries, geen "na" 
en "naar"; het heeft in beide gevallen nè.f). Boekenoogen 653 is iets aarzelen-
der: "N а а г is ongebruikelijk". Lafeber 133 b noemt alleen naa, naaw 'naar' als 
lemma, niet naar, Overdiep 1940, 39 a heeft alleen пае. 
De Bont 1958, 429a kent по' voor 'na' en 'naar': "то de stad goon, naar de 
stad (= Eindhoven) gaan". 
Voor Limburg wordt door alle idiotica slechts nao opgegeven: V.d. Heyden 78; 
Beenen 184; Breuls 55, die opmerkt "dat de Maastrichtenaare wanneer zij Hol-
landsch spreken, de r van naar vaak weglaten, bv. Hij gaat na Londen, na Luik". 
Dit stemt overeen met de gegevens uit Endepols 273 α die alleen nao opgeeft. 
In Zeeland is de situatie complexer. Ghijsen 614 α geeft als lemma nae(r), (nao(r) 
in de betekenis "naar", met daarbij de aantekening: "verwaarlozing v.r-uitg. het 
verst doorgevoerd (bv. ook a.h. eind v.d. zin) Z.eil. (=Zeeuwse eilanden, Я ) ; 
Z.V.W. (=Zeeuws-Vlaanderen, westelijk deel, Я ) ; L.v.Ax. (=Land v. Axel, Я ) ; 
geen verkorting Z.dl. (zuidelijk deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen, tussen West-
dorpe en Nieuw-Namen, Я ) " . De drie voorbeelden die ze geeft zijn alle Moos: 
"Jantje hae vandaehe vò 't êêst nè (nî) schôôle; Gae jîe vanaeven ni kerke?;'к 
Gaon zomedêêm nao't durp, èje nog 'n booschap?" Over het algemeen kunnen 
we zeggen dat na de overhand heeft, maar dat naar toch niet onbekend is. 
Voor Belgié geldt de volgende verspreiding op basis van de gegevens uit de 
idiotica. Cornelissen-Vervliet 842, s.v. Na: "Wordt in een gedeelte der Kemp., 
vooral in 't Z. en 't Z.O. altijd gebruikt voor naar, Fr. à, en, vers, enz. Ik gaan na 
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huis" en even verder: " 't Is daar (и/, het Z. der Kempen, H.) trouwens een 
gewoon verschijnsel dat de r aan het einde van veel eenlettergrepige woorden 
wegvalt. Zoo hoort men in die streken da, hie, ma, wa, enz. voor daar, hier, 
maar, waar". Daarentegen wordt blijkens ditzelfde idioticon voor het temporele 
na steeds naar gebruikt (o.e. 844). Smout 109 geeft alleen nor voor 'na' en 
'naar', en Schuermans 401 signaleert dat "In de volkstaal... na en naar voor 
elkaar gebruikt" worden. Pauwels 1958, 397 kent alleen na voor zowel na als 
naar, evenals Grootaers 1930, 108 en Claes 1904, 154. Ook bij Goemans 323 
overheerst na, maar hij vermeldt dat "soms proci, nar" voorkomt. 
Interessant zijn de gegevens voor Oost- en West-Vlaanderen. Voor Oost-Vlaan-
deren omdat de gegevens van de idiotica overeenstemmen met het kaartbeeld: 
zowel Lievevrouw-Coopman 927 als Teirlinck 2, 288 b geven alleen naar (Teir-
linck stelt nadrukkelijk dat na niet wordt gebruikt). Voor West-Vlaanderen 
omdat de gegevens deels in tegenspraak zijn met kaart I, II en III. De Во 725 а 
zegt s.v.Na: "is t'onzent niet gebruikt; wij zeggen altijd Naar". 
Desnerck 323 a echter kent wel по, en s.v. Ol, 9 geeft hij "o/ 't sjholegoan, naar 
school gaan", maar zegt daarvan dat het verouderd is en dat thans по gebezigd 
wordt (o.e. 339 b). 

Hoe is deze discrepantie tussen enerzijds De Во en Desnerck en anderzijds De Во 
en het kaartbeeld te begrijpen? Het is immers niet goed denkbaar dat in alle 
RND-zinnen de noteringen voor West-Vlaanderen zo consequent onjuist zouden 
zijn en dat steeds in plaats van naar na is gehoord en genoteerd. 
Ik heb enige tijd gedacht aan het volgende. In West-Vlaanderen is naar zeker niet 
onbekend, wel niet in een zuiver richtingaanduidende betekenis, maar voor 'aan', 
'tegen', in syntagmata als vragen aan, zeggen tegen. Desnerck maakt een onder
scheid tussen richtingaanduidend na en dit naar, waarvan hij de volgende voor
beelden geeft (325 b): " 'k gon da vraagn nor hém; ik zal het hem vragen; béln 
nor e bestéllienge: iets telefonisch bestellen." Ook Gezelle kent dit naar; in 
Loquela* 339 b geeft hij als synoniemen eveneens "aan, tegen" met de voor
beeldzinnetjes: "Ik zei naar hem: hoe gaat 't met-je? Naar hoevele verkoopt-je 
dat? Vest die twee schrootjes naar malkaar. De schilderije hangt naar den muur. 
Vraag'et naar de brievedragere". 

De Во geeft dit naar 'aan' eveneens, met de zinnetjes: "Hij had lust naar (aan) 
een glas wijn. Geenen trek gevoelen naar (aan) iets". In de voorbeelden die hij 
onder na opneemt, waarbij hij opmerkt: "wij zeggen altijd Naar" is naar vrijwel 
steeds adverbiaal, soms adjectivisch gebruikt, in verbindingen als: "naar zijn, 
dichtbij zijn"; "ie naar spreken, iets zeggen dat beledigt". 
Met gebruikmaking van de wetenschap dat Desnerck stelt dat al in de richting-
aanduidende betekenis in het Westvlaams verouderd is, en De Во al in deze 
betekenis vermeldt ("Hij is al Frankrijk weggegaan") zou de situatie als volgt 
geweest kunnen zijn. In 1873, het jaar waarin De Bo's idioticon verschijnt, kent 
West-Vlaanderen een echt locaal richtingaanduidend al. Daarnaast bestaat een 
naar dat in meer abstracte zin richtingaanduidend is (als in wvl. lust hebben naar, 
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vgl. verlangen naar). Dit laatste naar is thans, blijkens Desnerck, in Westvlaande-
ren nog in levend gebruik. Daarna is al geleidelijk aan vervangen door na, niet 
door naar, dat immers al een andere functie had. Dit zou de bovengenoemde 
discrepanties enigszins kunnen verklaren, hoewel de gehele hypothese op te 
weinig historisch materiaal berust. 
Of geeft kaart IV ons de oplossing? Zoals we zien komt in West-Vlaanderen 
steeds naar in het syntagma naar huis voor. Het komt mij echter onwaarschijnlijk 
voor dat De Во zijn stellige uitspraak dat na in West-Vlaanderen nooit voorkomt 
slechts zou baseren op syntagmata van het type naar huis, waar de r omwille van 
de eropvolgende h (die daar steeds uitvalt) wèl wordt gerealiseerd. 

1.1.4.3.2. Na-heen 
Overdiep 1936, 27 wijst op "de syntactische typeering (die schuilt) in verschil
lende combinaties en verzwaarde vormen van voorzetsels en bijwoorden, die ten 
deele algemeen-Hollandsche of zelfs algemeen-Nederlandsche volkstaal zijn, ten 
deele specialiteit van de visschers op zee bij nauwkeurige maar omslachtige 
bepaling van plaats of richting". Als specimen daarvan geeft hij de voor niet-Kat-
wijkse vissers kryptische zin: "we benne zoo passies boven'm heen egaan". De 
betekenis van deze zin is: "on de windert-kant elangs (men heeft dan het voor
deel van den wind boven den ander; windert = windwaert, een bijwoordelijke 
vorm, die hier adjectief of eerste lid van een samenstelling is geworden)". 
Ook Nuytens 1962, 124 ziet: "In een zin als ik ga naar Hengelo opaan . . . de 
ruimtelijk relatie slechts ten dele uitgedrukt door het voorzetsel". Het voorzetsel 
is hier in ieder geval "minder belangrijk dan in ik ga naar Hengelo. In de dialec
ten bestaat. . . een voorkeur om de voorzetselgroep nog nader te bepalen door 
een bijwoord". Op p. 108 geeft hij talrijke voorbeelden van zo'n adverbiale 
versterking: "je liep elkaar bijna van de benen af'; "Wij kwamen bij het kasteel 
langs"; "En dan ga ik niet in de klas in". (Zie voor bij-langs nog 3.1.5.1. van deze 
studie). 
Weijnen 1966, 38 wijst er op dat "De dynamiek van de volkstaal.. .veel heviger 
(is) dan van een cultuurtaal"; de "volkstaal is sterk affectief-motorisch, dus ook 
rijk aan verzwaringen". 
Hieronder zal worden nagegaan of deze algemene tendens tot verzwaring ook 
geldt voor de combinatie na(ar) — heen en m(ar) — toe. 
Na - heen wordt, zoals gezegd, reeds vermeld door het WNT IX, 1381, dat deze 
verzwaring "oud" noemt; het suggereert dat dit samengestelde voorzetsel thans 
niet meer voorkomt en vervangen is door na — toe. In Twente, de Achterhoek en 
in Groningen echter is het nog steeds bekend, dus juist onder en juist boven het 
gebied dat heen als richtingaanduidend voorzetsel kent. Uit de kaarten blijkt dat 
de verzwaarde vorm na — heen in Twente wel het sterkste staat. Nuytens 1962, 
107 zegt dan ook dat heen "als afsluiting van een zin" voor de Twent regel is; 
naar — toe wordt door de Twent niet gebruikt, waarbij zeker een rol speelt, dat 
"het Twentse tóó altijd "dicht" betekent". BezoenSO vermeldt: "Toevoeging 
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van een bijwoord is gewoon in: nao mienaa (he") = naar mina, nao 't huz (he") = 
naar huis". 
Ter Laan 1929, 321 a tenslotte kent "nao hoes hin" voor het Oldambt en 
Westerwolde, hetgeen overeenstemt met het beeld van kaart II en IV. 

l.lA.3.3.Na-toe 
Zie voor algemene opmerkingen over de verzwaarde vorm ook: 1.1.4.3.2., Opval
lend is het, dat Van Dale 1976 s.v. Toe voorbeelden als "zij wandelden langzaam 
naar huis toe" en "wij moeten naar school toe" geeft zonder ze als "gewestelijk" 
of als "volkstaal" te kwalificeren, waar in het WNT IX, 1381 s.v. Naar staat te 
lezen: "Het bijgevoegd adverbium toe ... kan het begrip van naar versterken; de 
algemeene taal maakt hiervan een minder ruim gebruik dan de spreektaal in 
sommige gewesten". Ook in WNT XVl', 300, s.v. Toe wordt na(ar)-toe niet 
nader als "gewestelijk" aangeduid. Tussen het bewerken van deze twee lemmata 
ligt een periode van ± 40 jaar. Is het gebruik van het versterkende toe in die tijd 
toegenomen en ook, facultatief, in het ABN doorgedrongen? Ook in mijn eigen 
idiolect gebruik ik afwisselend: IÄ ga naar huis en ik ga naar huis toe. 
In de dialecten blijkt het echter nog zo algemeen niet te zijn, zo wijst het 
materiaal uit. In de Belgische dialecten ontbreekt de combinatie na(ar)-toe 
geheel. Noch in het RND-materiaal, noch in het materiaal van de Leuvense 
Vragenlijst komt zij voor. Ook de literatuur vermeld haar niet. In de aan België 
grenzende Nederlandse dialectgebieden is de frequentie zeer laag, en ook in 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Overijsel en Drente is de ver
zwaarde vorm allerminst algemeen te noemen, maar verschijnt hij in ieder geval 
frequenter dan in de eerst genoemde gebieden. Althans, op kaart IV; op de 
kaarten I, II en III komt hij bijna niet voor. De hoogste frequentie hebben (op 
kaart IV) Groningen en Friesland; op kaart I en III vertoont Friesland eveneens 
vrijwel uitsluitend na-toe, maar hier zal de invloed van de vraagzin (die als enige 
van de atlassen nei - ta bevatte) niet te ontkennen zijn. 

Het beeld dat kaart IV ons geeft stemt goeddeels overeen met de gegevens uit de 
dialectliteratuur. Zo komt in de idiotica van Limburg en België nergens 
nafar) — toe voor; Ghijsen en De Bont vermelden de combinatie niet; Land
heer 95 daarentegen weer wel (пае jòe tóe). Ook Karsten 74 en Boeken-
oogen 653 geven het, met als voorbeelden resp.: "Ik gaan nei huis toe", en "Ze 
ben nê skool toe". In Knop 195 en Van Ginneken 1954, 176 treffen we even
eens enige specimina van dit gebruik aan. 
Voor het Fries ontbreekt merkwaardigerwijs de combinatie na(ar)—toe ín 
Dijkstra 1903, evenals voor het Gronings in Molema (/is.) en in Ter Laan 1929. 
Na(ar) - toe is dus mogelijk in de volkstaal niet zo frequent als door Overdiep 
en Nuytens voor de combinatie van voorzetsel en bijwoord in het algemeen 
wordt gezegd, maar vooral noordelijk, liever nog noordoostelijk. Ehe grotendeels 
noordoostelijke voorkeur voor een verzwaarde vorm tekent zich ook af op 
kaart VI, bij - langs. 
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1.1.4.3.4. Naar 
Zoals gezegd kent het grootste gedeelte van ons taalgebied (op kaart I, II en III) 
over het algemeen na, met vooral in het midden van Nederland (oostelijk 
Utrecht, westelijk Gelderland en Brabant) veel иадг-vormen met een krachtige 
concentratie in het "Rivierengebied". In België is Oost-Vlaanderen een zo hecht 
/war-gebied, temidden van na in de rest van België, dat het vermoeden bij mij 
rees dat dit op rekening van de opnemer moest worden geschreven. 
De Zuidoostvlaamse ш-opgaven echter, die uit de atlas van Zuid-Oost-Vlaan-
deren komen, sluiten aan bij de na-opgaven uit de atlas van Klein Brabant, 
waarmee het vermoeden wel ontkracht wordt. Voorts kent Antwerpen naar-uit
lopers die geheel bij het Oostvlaamse waar-gebied aansluiten. 
Voor de gegevens uit de dialectliteratuur verwijs ik naar 1.1.4.З.1.. Kaart IV 
geeft een volstrekt ander beeld. Het opvallende verschil tussen de kaart I, II en III 
enerzijds en kaart IV anderzijds is waarschijnlijk toe te schrijven aan het syn
tagma naar huis waar voor h of vocaal: naar wordt uitgesproken. Ik verwijs 
hiervoor naar de eveneens in 1.1.4.3.1. gesignaleerde opmerking van Ter Laan. 

1.1.4.3.5. Naar - heen 
Zie ook 1.1.4.3.2.. De naar — heen vormen verschijnen in hetzelfde gebied als 
na— heen (Twente, Achterhoek, Groningen). 

WASb.Naar- toe 
Zie ook 1.1.4.3.3.. Ook hier weer valt het grotendeels ontbreken van deze ver
zwaarde vorm op kaart I, II en III op. Op kaart IV zien we weer de grootste 
concentratie in Friesland en Groningen. 

1.1.5.0p 

1.1.5.1. De enige nog productieve betekenis van op is thans 'hoger dan en in 
contact met'. Zo ziet ook Weijnen 1964, 123 het, die daarbij onder andere 
steunt op Brinkmann 1962, 165. In 1.1.1.1. zette ik uiteen dat op steeds wordt 
verbonden met een substantief dat de aanduiding is van een dragend vlak, dit in 
tegenstelling tot оаи dat ook een 'contact' uitdrukt maar niet een 'contact' met 
een oppervlakte van een voorwerp, die als "tragende Fläche" dienst doet. Verge
lijk: de hand aan de knop van de deur; de knopen aan een jas met: het boek op 
de tafel; geen haar op mijn hoofd en de onmogelijkheid van de zin:* hij staat aan 
de vloer. Ik gaf op in 1.1.1.1. weer met het betekeniskenmerk [oppervlakte-con
tact]; voor een uiteenzetting over een zin als: er zit een vlieg op de spiegel, waar 
moeilijk een 'hoger-dan'-aspect in kan worden gezien, zie men verder aldaar 
(p. 14). Dit op kan zowel met statische als met verplaatsingswerkwoorden worden 
verbonden; vb.: ik sta op tafel; ik loop op tafel. Ook het komen in een positie die 
met [oppervlakte-contact] kan worden aangeduid, wordt door middel van een 
verplaatsingswerkwoord uitgedrukt. Vb.: ik spring op tafel. 
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Als een vooizetsel kan worden verbonden met een statisch werkwoord, geef ik 
dit weer door het betekeniskenmerk [punt] ; als het kan worden gecombineerd met 
een verplaatsingswerkwoord, zonder dat de richting van de verplaatsing op 
enigerlei wijze "vastligt", dan wordt dit uitgedrukt met het kenmerk [lijn]. 
Onder het "vastliggen" van de richting versta ik: 

a) de richting wordt bepaald door het verloop van een vlak, een ruimte, een 
lineair object; ik noem dat 'parallellie'. 

Vb.: /A: loop langs de rivier (zie 2.1.5.1.) 
en: /Λ zwem over de rivier (zie p. 17). 
b) de richting wordt niet bepaald door het verloop van een vlak etc, maar vindt 

wel plaats in een vrij rechte lijn "ohne von der Richtung abzuweichen" 
(Brinkmann 1962,192). Ik noem dit 'bepaalde lijn' (zie p. 17). 

Het verschil tussen i'A: loop op het veld en ik loop over het veld is hiermee 
aangegeven. In de op-zin kan de beweging van links naar rechts, heen en weer, 
zonder een bepaald patroon verlopen. Bij over zal eerder aan een vrij rechte lijn 
worden gedacht (zie p. 9). 
Behalve met over opponeert op ook met boven. Bij boven ontbreekt het 'con-
tact'-element. Weijnen 1964, 123 omschrijft boven dan ook als 'hoger dan en niet 
in contact met' en geeft het zinspaar: de pot staat op de kast en het schilderij 
hangt boven de kast. 

De betekenis van op 'hoger dan en in contact met' is waarschijnlijk ook de 
oudste (FvW; De Vries; zie ook Paul 1956, 43 a). Deze betekenis zou zich dan 
ontwikkeld hebben uit de bijwoordelijke betekenis, waarvan Paul 1956, 42a 
zegt: "Von Hause aus ist auf nur Adv., nicht Präp. und nur R i c h t u n g s 
b e z e i c h n u n g . a)Es bedeutet also zunächst "in die Höhe"; der Gegensatz 
wird teils durch nieder, teils durch ab ... ausgedrückt". 
In het os. en oe. komt up nog slechts als bijwoord voor, de vorm uppan als 
voorzetsel met de betekenis 'op' (zie Sehrt 630 en 631 en Bosworth 1139 en 
1141). Ook Schützeichel 206д kent deze tweedeling: ¡tf als bijwoord, ufan als 
prepositie. Graff 1824, 170 zegt: "Die Form «ƒ, als Präp., habe ich nur in zwei 
Stellen bemerkt", — voor het overige trof hij steeds ûfan en varianten aan. 
Lexer 2, 1687 geeft wel ûf als prepositie. Schiller-Lubben 5, 101a tenslotte 
kent zowel up als uppe in prepositioneel gebruik. 

Ik geef enkele aanhalingen uit het MnlW en uit het WNT van dit gewone, alge
mene gebruik van op. 
MnlW 5, 1640: "Den sarc upten grave"; "Coppe . . . , die hier leghet up dése 
bare"; "(Si) sach op die tafele . . . vele potte ende nappe zilverijn". 
WNT XI, 239: "Waerom dat de Paep als hy sijn personagie wil gaen spelen,... 
eerst een bagijne opt hooft set, ende een lanck vrouwen hembde over synen rock 
aentrect"; "Hij had z'n sjamberloep (sic, H) aan en zoo'n ding, zoo'n brilletje 
op z'n neus". 
Uit deze betekenis ontwikkelen zich verschillende andere betekenissen. 
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Op = ' i n * 
De overgang naar op 'in' is waarschijnlijk nog niet zo oud. Graff 1824, 171 stelt 
onomwonden: "Die ursprüngliche Bedeutung derselben, auf ist keine andere 
übergegangen". Schützeichel 106 a geeft alleen ufan met als synoniem "in", 
maar zonder bewijsplaatsen. Ook in Schiller—Lubben en Lexer tref ik geen aan
wijzingen aan omtrent de betekenis 'in'. 
In Wülfing 1897, Bosworth en OED kom ik evenmin sporen tegen van 
up(on) in de betekenis "in". Het MnlW 5, 1641 geeft echter een ruime hoeveel
heid bewijsplaatsen: "Soo quam hi gaende op (ndl. in) ene grote valeye"; „Recht 
als die son doet spruten die bloemkijns op (ndl. in) dat wout"; "Eenre s ta t . . . , 
die tSintrude op (ndl. in) Hasspegou heet"; "Si was geboren op Hasspegouwe"; 
„Hi liep op (ndl. in) den foreeste sciere drie grote milen". Ook hier weer zijn 
verschillende verklaringsmogelijkheden. Als de overgang op > 'in' nog niet zo 
oud is, is hij misschien als reactie op de overgang in > 'op' te beschouwen. 
Mogelijk is de ontwikkeling ook in de hand gewerkt door een visieverschil op het 
substantief (er staat een goed elftal in het veld, — op het veld). 
Een deel van de op 'in'-gevallen is nog op andere wijze te verklaren. WNT XI, 
251, s.v. Op I, A,5: "Ten slotte dient op om de plaats aan te wijzen waar iets 
zich bevindt of voorvalt, waarbij dan aan het bovenvlak van iets noch aan eenige 
hoogte in het geheel niet meer gedacht wordt": "Zijn er papiertjes op het 
secreet?" ; „Ga hem gelasten de bezetting op het plein in 't geweer te doen 
komen"; "De vreemde naam was het eerste en niet onbelangrijke bezwaar, bij 
zijne vestiging op Mastland"; "Wij zaten op den eersten rang". 

In 5.1.5.1. signaleer ik, in navolging van Molemans 1972 en Van Langendonck 
1974 dat op in de betekenis 'in' of in ieder geval in een betekenis "waarbij . . . 
aan het bovenvlak van iets noch aan eenige hoogte in het geheel niet meer 
gedacht wordt" voorkomt bij z.g. isolatieve substantieven, d.w.z. bij substan
tieven die de aanduiding zijn voor iets dat geïsoleerd ligt, dat open, vrij ligt, dat 
zich onderscheidt van de rest van zijn omgeving door zijn verhevenheid etc. Ik 
meen dat we ook de groep: "op het secreet; op het plein; op den eersten rang; op 
Mastland" kunnen terugvoeren op het isolatieve karakter van het door het sub
stantief aangeduide. "Op het secreet" op de geisoleerdheid; "op het plein" op 
het opene, het vrije; "op den eersten rang" op een soort verhevenheid (?) ;"op 
Mastland" op een gehuchtnaam die is ontstaan uit de naam van een lande-
rijencomplex. 
Waarschijnlijk is ook "op Haspengouwe", dat betekent 'op het grondgebied van 
Haspengouwe', terug te voeren op het opene, het vrije. In 5.1.5.1. wijs ik op een 
aantal tegenstellingen tussen in + plaatsnaam en op + plaatsnaam, waaruit dit is 
op te maken. Zo vermeldt Landheer 96 dat in de zin "hie weunt op te Plaet" op 
aangeeft dat de burgerlijke gemeente bedoeld wordt en dat de zin "hie weunt in 
de Plaet" betekent "in de dorpskom". In de zinnen uit het MnlW: "op ene grote 
valleye"; "op dat wout"; "op den foreeste" echter is het op-gebruik niet te 
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herleiden tot het isolatieve karakter van het door het substantief aangeduide. 
Van Langendonck 1974, 18 rekent immers tot de niet-isolatieve substantieven: 
"valleys, forests, parks, gardens... and the like". 

Op = 'bij' 
De betekenis 'nabijheid' ontwikkelt zich vaker uit een betekenis die een element 
'contact' heeft. Ik wijs op aan (zie p. 14) en op de evoluties van achter, al en langs 
(zie 4.). 
Bij op is het ook aantoonbaar dat de 'contact'-betekenis de oudste is; in het os., 
oe.,ohd. ontbreekt de betekenis 'nabijheid'. MnlW 5,1644 geeft de ontwikkeling 
expliciet aan, door bij de betekenis 2) te definiëren: "Het begrip "aanraking 
eener oppervlakte" ontwikkelt zich tot de eveneens plaatselijke betrekking van 
onmiddellijke "nabijheid"." Bovendien kan een argument voor de relatief geringe 
ouderdom van op 'nabijheid' ontleend worden aan het feit dat deze betekenis 
slechts in een beperkt aantal syntagmata voorkomt. MnlW 5, 1644 zegt: "het 
wordt vooral gebezigd met betrekking tot het eene of andere water", en ook het 
WNT XI, 263 stelt vast: "Vooral ter aanduiding der gelegenheid van plaatsen in 
de onmiddellijke nabijheid van de zee of van eene rivier. Thans alleen nog in 
Vlaamsch België". Dit "thans" houdt in ± 1896, het jaar van verschijnen van de 
aflevering met op. 
Ik geef een aantal bewijsplaatsen uit het MnlW en WNT, waarbij het opvalt dat in 
de citaten van het MnlW onder "het eene of andere water" niet alleen de zee of 
rivier wordt verstaan, maar ook een fontein, een put e.d. 
MnlW 5, 1644: "Inder stat van R., gheleghen opter wilder zee"; "Doe Ysalde sat 
opter fonteyne . . . mit Tristram"; "Tfolc dat upter zee woont al"; "Dat 
wijfken . . . dat hi (Christus) opten putte vant (de Cananeesche vrouw)"; "Dat 
foreest staet optie zee". Slechts vier maal komt op "in de zin van bij in ander 
verband dan ten opzichte van het eene of andere water" voor (MnlW t.a.p.). 
Bovendien is zeker één van de citaten semantisch dubieus, nl. het tweede: "Al 
ware een man up (vlak bij) die dore ghestaen ende sochtse met alden liste die hi 
conde . .. , so en vonde hi niet die stede daerwaert dat die dore ondede"; "Eist 
dat een man vint eenen anderen man up zijn wijf (vgl. aid. : "al vint een man sijn 
wijf met eenen anderen man)"; „In cabretten ende opten wijn (bij οι onder den 
wijn, in de wijnhuizen) spreectmen daer aff'. 
Het WNT XI, 262 volg. geeft slechts weinig bewijsplaatsen van dit op in vrij 
gebruik; veelal komt het voor in vaste verbindingen als: "op zijne hand hebben"; 
"op iemands zijde zijn"; "op den wal zitten"; "op sterven liggen". Ook Van Dale 
1976 geeft slechts enkele vaste verbindingen: "schipbreuk lijden op de vijande
lijke kust"; "op de wal zitten"; "op sterven, op zijn uiterste liggen"; "op til, op 
komst zijn"; "op springen staan". 
De betekenis 'nabijheid' leeft nog voort in allerlei plaatsnamen als Katwijk op de 
Rijn (thans дай) en Schin op Geul. 
Ook in het Frans komt sur in deze betekenis alleen voor met riviemamen of 
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aanduidingen van water (zie Robert 6, 413α). In het Duits ontbreekt ды/'nabij
heid'. De nabijheid bij rivieren e.d. wordt d.m.v. am uitgedrukt: Frankfurt am 
Main (zie DWB 1, 607). Het Engels had up wel in de betekenis 'nabijheid' (zie 
OED 10,415 с {UP II, Sb); thans wordt deze relatie uitgedrukt door on (Clacton 
on Sea). 
Evenals aan en in ontwikkelt zich het intern-localiserende voorzetsel op tot 
richtingaanduidend voorzetsel. 

Op = 'naar ' 
In de bal ligt op tafel en ik gooi de bal op tafel is in beide gevallen het contact 
met de tafel geïmpliceerd. In ik gooi de bal naar de tafel is dit contact wel 
beoogd maar niet geïmpliceerd. Zie hiervoor nog т .п. p. 22 volg.. Op ontwikkelt 
zich nu metonymisch of door ambigue zinnen tot richtingaanduidend voorzetsel 
doordat de nadruk komt te liggen op de 'richting naar' die nodig is om het 
eindpunt te bereiken, en het bereiken van dit punt niet meer in de betekenis van 
op ligt opgesloten. Zo ziet ook het MnlW 5,1650, s.v. Op, 9) het: "Op wordt de 
uitdrukking van het begrip "richting"; het door op geregeerde znw. drukt dan uit 
een voorwerp dat men tracht te naderen of te bereiken of waarop de werking is 
gericht of aangelegd. Deze bet. van op, welke ook zeer gewoon is bij hd. auf met 
accusatief, heeft zich oorspronkelijk ontwikkeld uit het gebruik van op als uit
drukking eener plaatselijke betrekking bij ww. van beweging, nog niet van rich
ting" (curs. van mij. Я ) . Het suggereert bovendien ook dat deze evolutie in de 
hand kan zijn gewerkt door de veelvuldig voorkomende verbinding tote op, in 
bv. „hi en waende den keyser sparen niet, ende es tote op hem gereden"; "mis
schien ook is zij onmiddellijk in verband te brengen met de bet. van het bijw. 
op., ni. opwaarts, naar boven". 

Ofschoon invloed van tote op en de bijwoordelijke betekenis mogelijk is, is het 
niet nodig deze per se voor de verklaring van de overgang aan te voeren; immers 
ook aan en in ontwikkelden zich op dezelfde wijze, zonder dat daarbij aan derge
lijke invloeden gedacht hoeft te worden. De ontwikkeling is mogelijk nog niet zo 
oud. Bosworth en Wülfing 1897 vermelden de betekenis 'naar' niet. Ook in Sehrt 
komt ze niet voor. Schützeichel 206 geeft alleen als synoniem "auf, an, in, 
über"; uit het ontbreken van nach, zu, kunnen we concluderen dat de richting-
aanduidende betekenis nog niet aanwezig was. Graff 1824 en Lexer noemen deze 
betekenis eveneens niet, Schiller--Lübben 5, 101 wel. Het geeft als bewijsplaat
sen o.a. "uppe dat norden, nördlich, nordwärts". Paul 1956, 43 b constateert dat 
auf reeds "Frühzeitig . . . zur Bezeichnung des Zieles einer Bewegung verwendet 
(ist), ohne dass dabei die Absicht vorhanden zu sein braucht, im eigentlichen 
Sinne auf den fraglichen Gegenstand zu kommen". DWB 1, 610 vermeldt een 
aantal voorbeelden van richtingaanduidend auf: "ich will morgen auf Gotha 
reisen" en het zeer duidelijke, waar auf met nach afwisselt: "auf disen (flusz) 
lauft die Pregora (Pregel), nach disem Memuia (Memel), die Niemen genant". 
Het MnlW 5, 1650 en het WNT XI, 264 volg. geven onder deze betekenis weer 
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bewijsplaatsen van het type-A en het type-B, zoals ook bij aan (zie p. 21). In 
type-A-zin is met op wèl het contact geimpliceerd, in type-B-zin alleen de rich
ting, niet het contact. 

Type-A-zin 
MnlW: "Van den zelven wine uten scepe upt lant te doene" 
"Een swaer reghen up hem vel" "Doe spuweden si up hem" 
WNT: "Paulus afgekomen zijnde viel op hem, ende hem omvangende, seyde hy 
enz." 
"Toen . . . sprong Berwout van het dak . . . op den mg van een der Westfriezen 
enz." 

Type-B-zin 
MnlW: "Altoos ie up tlichte ghinc (ging ik op het licht af)" 
"Die vader ghinc mede op dat meer" 
"Doe riep si op hare (tot zich) een kint" 
"(Hi) brochte mi ghedreven up Isengrijn daer hi stoet (joeg mij in de richting van 
L)" 
WTN: "Mijnheere van Egmont wort te sint Cleeren tot Obbruxsel ghe-
draghen . . . ende vorts sunden men op sijn heerlicheyt vueren tot Sotteghem" 

De meeste aanhalingen uit het WNT XI, 264 volg. behoren tot de type-A-zin: 
"ik . . . tilde haar op m'n knie"; "'t wurm (zou) op den grond . . . zijn gevallen" 
etc. (De voorbeelden met op... aan, op.. .af en op... toe heb ik voorlopig 
buiten beschouwing gelaten). Talrijk eveneens zijn in het WNT de vaste verbin
dingen als: "gaan, varen, rijden, reizen op —"; "op een maaltijd, op eene partij 
gaan"; "op iets aanleggen, -doelen, -mikken"; "op iets wijzen". 
Uit Van Dale 1976 en Koenen 1976 meen ik te mogen opmaken dat - behalve 
in de verzwaarde vorm op... aan (-af, -toe) — op niet meer als richtingaanduidend 
voorzetsel voorkomt buiten vaste, versteende verbindingen. Van Dale geeft o.a. 
"handel drijven op"; "staren op iets"; "uitzicht hebben op"; "loeren, vlammen 
op", waarbij het nog de vraag is of op hier overal richtingaanduidend is. Koenen 
heeft o.a. de versteende uitdrukkingen "het schip lag op stroom, — de wind"; 
"met de kop op de zee, in de richting van de aankomende golven"; "koers zetten 
op de haven". Vergelijk het Katwijkse "an zêê" (p. 26). De richtingaanduidende 
betekenis lijkt me zeker niet productief meer. 

1.1.5.2. Van de aanhalingen in het MnlW localiseer ik alleen de duidelijk locale, 
d.w.z. dat ik een citaat als: "Van sinen sone laet ie staen ende wille op sijnre 
dochter voortgaan" niet overneem. "Voortgaan op" slaat hier op een vertel
situatie: de verteller stopt met zijn verhaal over de zoon en gaat verder met een 
verhaal over de dochter. Ook de vaste verbindingen als " o p d i e ν a e г t, op 
den tocht"; " c o m e n o p t s i n e , zelfstandig worden" enz. laat ik buiten 
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beschouwing. De rich tingaan duidende betekenis is hier, zo stelt ook het MnlW, 
niet altijd zeker. Ik kom dan tot de volgende localiseringen: OvLLied.e.G. (West
vlaams); Stoke VII, 420 (Hollands); M.Loop 1,1440 (Hollands); Sp. I8 , 29, 13 
(Westvlaams); Limb. X, 475 (Brabants/Westvlaams); Bloeml. 1, 10, 130 (West-
middelnederlands?) Als we hetzelfde weglaatprincipe toepassen als bij de WNT-
citaten en ook hier de op-aan (-af, -toe)-constructie, de vaste verbindingen èn de 
niet zuiver locale aanhalingen niet in de localisering betrekken, blijft slechts het 
hierboven geciteerde citaat (uit De Pottie,Dagb. 30) over, dat Gents is, en moge
lijk ook een aanhaling uit Hooft, N.H. 146: "De barmhartighe burghery . . . 
verbad de Wethouders, hun (den vluchtelingen) zoo veel tyds te gunnen, dat zy 
met nooddruft van spyze . . . teergeldt, en afgehuurde scheepen, op Embde ge
holpen wierden". 
Ook hier is niets met enige zekerheid over de vroegere verspreiding te zeggen. 
Misschien mogen we stellen dat het verspreidingsgebied, gezien het vóórkomen 
van mnd. en nhd. richtingaanduidend auf (up) groter is, dan we op grond van 
onze gegevens uit MnlW en WNT kunnen opmaken. 

1.1.5.3. Op komt slechts voor op kaart II, het ontbreekt volledig op kaart I, III 
en IV. Ook voor de andere naar-zinnen wordt het wel gegeven, nl. voorzin 53: 
"Zijn vader heeft hem zes jaar lang op school laten gaan" en zin 61: "Toen 
kwaamt gij lieden hier alle jaren op de kennis". Het ontbreekt weer in zin 82: 
"Haar dochtertje is met een korfje naar het bos gaan braambeziën plukken". 
Zowel in op 't veld (waarnaast ook 't veld'op voorkomt) als op school en 
op de kermis moet op echter niet als richtingaanduidend worden geihterpre-
teerd, maar als zuiver intem-localiserend. Het is anders moeilijk te verklaren dat 
zowel in zin 29 als in zin 82 dit op volledig afwezig is. Ook in het syntagma het 
land/veld op moet op niet als richtingaanduidend worden opgevat. Vergelijk hij 
rende de straat op, waar het bereiken van die straat geïmpliceerd is, met: hij 
rende naar de straat. Enige aarzeling heb ik aanvankelijk gevoeld voor de Friese 
op-plaatsen. Buwalda immers geeft s.v.Naar de richtingsbetekenis vanop: "Naar 
bed = op bêd." Op grond van het ontbreken van op in de zinnen 29 en 82 
interpreteer ik echter ook voor Friesland op als intem-localiserend. 

1.1.6. Te 

1.1.6.1. Te heeft thans, zoals blijkt uit Van Dale 1976, nog twee hoofdbetekenis
sen. De eerste is de richtingaanduidende, de tweede de intern-locaüserende. Voor 
beide betekenissen merkt Van Dale op: "buiten vaste verb, niet in de gesproken 
taal". Hoewel dit niet geheel juist is (men zie voor te als "normaal" voorzetsel 
bij plaatsnamen in België: 5.1.6.3.), gaat het in zijn algemeenheid toch wel op. Ik 
noem als vaste verbindingen onder de richtingaanduidende betekenis o.a.: "ter 
kostschool zenden"; "ten anker komen"; "te bed brengen"; "ten hemel opklim
men". Onder de intem-localiserende betekenis treffen we aan o.a.: "te bed lig-
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gen"; "te been zijn"; "te mijnen huize"; "hier te lande". Het is de vraag welke 
van de twee betekenissen de oudste is. DWB 16, 169 noemt het "schwierig, die 
mannigfaltigkeit des heutigen gebrauches von einem geschichtlichen ausgangs-
punkte abzuleiten". Het merkt op dat het niet nodig is voor zu "als geschicht
liche grundlage eine präp. mit doppelter ruhe-u.richtungsbedeutung anzusetzen, 
wie etwa an und in". Als argument daarvoor voert het aan, dat *tô zich steeds 
slechts met één naamval, de datief, verbindt, en niet — zoals an en in — al naar 
gelang de rust- en de richtingsbetekenis met datief resp. accusatief. Het kiest dan 
voor een oorspronkelijk richtingaanduidende betekenis, waarvan het stelt dat 
deze "je älter die Überlieferung, um so mehr als die herrschende (erscheint)". Het 
neemt dan als eerste betekenis van *tö aan: "die richtung auf eins ins auge 
gefasztes ziel" *tö komt als zodanig niet in vrij gebruik voor, maar steeds met de 
adverbia hin, wärts e.d.). De tweede is dan de "zielbedeutung" waarbij het 
bereiken van het doel wordt vooropgesteld. De door het DWB 16, 187 volg. 
gegeven citaten behoren zowel tot het type-A als tot het type-B (type-A: "zu 
ture clopfe" (o.e., 187); type-B: "wann du heim zur heiligen Zelea kehrst" (o.e., 
190)). In kolom 206 geeft het als derde betekenis: "die bedeutung des erreichten 
zieles geht über in die des seins an diesem ziel, indem die wortgruppe mit zu, als 
einheit gefaszt, sich an ein ruheverb. und weiter an das verb, sein anschlieszt." 
Paul 1956, 772д gaat van de opvatting uit dat ζ« oorspronkelijk betekent "räum
liche Nähe ohne Rücksicht auf die besondere Lage oder Stellung, wie sie für vor, 
hinter, über, unter u.s.w. charakteristisch ist", zonder daar overigens argumenten 
voor aan te voeren. Ook het OED gaat uit van een oorspronkelijke richtingsbete
kenis en geeft daarvoor ook argumenten. In Dl. 10, S4a stelt het: "OE. and the 
West Germanic Languages had two prepositions with the sense of modem to viz. 
to and ód; the second of these always expressed motion reaching its object; it is 
therefore probable that to had originally the sense of "direction towards" 
without any implication of reaching". 

Misschien dat we ook een argument mogen ontlenen aan het feit dat het aantal 
betekenissen van het eng. to, dat op de richtingaanduidende betekenis moet 
worden teruggevoerd, aanmerkelijk groter is dan het aantal betekenissen dat op 
de intem-localiserende zou kunnen teruggaan. "Semantic density" wijst veelal 
op hogere ouderdom. Bovendien zou deze ontwikkeling ook verklaren waarom te 
"blosz hinweisend" is, dat het geen "bestimmte raumanschauung" heeft (DWB 
16, 169). In immers wordt steeds verbonden met een substantief dat een min of 
meer begrensd object aanduidt; aan drukt steeds een 'contact' uit, ongeacht 
welke positie twee objecten ten opzichte van elkaar innemen, maar het is nooit 
een 'contact' met een dragend vlak; op drukt juist wel dit 'contact' met het 
dragend vlak uit. Als het voorzetsel nu van de richtingaanduidende betekenis 
zich ontwikkelt tot de intem-localiserende, — op de hierboven omschreven 
wijze - ,dan zal deze laatste betekenis niet een "bestimmte Raumanschauung", 
een bepaalde positie van twee objecten ten opzichte van elkaar uitdrukken, maar 
zuiver en alleen situeren, de plaats aanduiden waar iets voorvalt en derg. 
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Bij in, op, aan is de ontwikkeling omgekeerd. Door op wordt een bepaald 'con
tact' uitgedrukt. Met bewegingswerkwoorden wordt aangeduid dat door die be
weging dat 'contact' wordt bereikt: ik gooi de bal op tafel. Vervolgens is er een 
ontwikkeling, waarbij niet het bereiken van de bepaalde positie is gei'mpliceerd, 
maar slechts bet gaan 'in de richting van'. 
Voorbeelden van de richtingaanduidende betekenis vinden we in alle historische 
woordenboeken. Ik geef enkele aanhalingen: Bosworth 989: "Hf tô dam haeden-
gilde bugon". Sehrt 523: "hie ti thero baron geng". Schutzeichel 246a geeft de 
synoniemen "zu, nach" zonder bewijsplaatsen. Schiller-Lubben 4, 550 ft: "keiser 
H. toch to Rome". DWB 16,171: "ich sprach, im bett zur wand gekehrt". OED 
10, 84a: "The beautifull queene was royally led to and from the Church". Ook 
het MnlW 8, 109 neemt in navolging van Paul (dat bij de behandeling van 
voorzetsels en bijwoorden steeds als leidraad dient) de rustbetekenis als basis en 
geeft een menigte bewijsplaatsen. Evenals bij aan, in en op kunnen hier type-A-
en type-B-zinnen worden onderscheiden. Ik citeer er enkele: 

Type-A-zin Type-B-zin 
"Als hi te clooster weder quam" "(Hi) tooch te Trier in die stadt". 
"Doe quam soe te Parijs in die stat" "Morghin . . . willic te Rome om af-

laet". 
WNT XVI, 1052 geeft: 

Type-A-zin Type-B-zin 
"Het houte maecksel sprongh als lam- "Sy Neemt soo de vlucht ten wilgh-
meren in 't wilde . . . ; Uyt slipte penn bosch" 
en gat, het onderste quam boven. Het "Juist toen zij zich naar de deur wend-
bovenste te grond". den, om ter herberge . . . te snellen" 
" 't Schijnt dat de man weynich te 
beurs komt" 

Hierboven is er al op gewezen dat te in de rustbetekenis "blosz hinweisend" is, 
geen "bestimmte Raumanschauung" veronderstelt. MnlW 8, 106 signaleert dan 
ook terecht dat te "in beteekenis (gelijkstaat) met den locatief in de vroegere 
taal", het WNT IX, 1066 definieert de betekenis van te als: "om aan te duiden 
dat een persoon of zaak zich e r g e n s b e v i n d t " (spatiëring van mij, H. ) en 
OED 10, 84 c zegt: "Expressing simple position". Hetzelfde constateert Steini
ger 1890, 14, overigens voor at, dat hij "weitschichtig" noemt. Ik geef een 
aantal citaten uit MnlW en WNT waaruit het zuiver intern-localiserende karakter 
zonder verdere "Raumanschauung" blijkt. 
MnlW 8, 107 volg.: "U ridder soude sijn te crite"; "Te sire herten"; "Te midden-
waerde (ш het midden)"; "Hebdi hier iet, datmen mach eten te dissche (op 
tafel)"; "(Hi) sette den horen te monde"; "(Doe) sach die gherden Moyses te 
(bij) sinen bedde staen"; "(Si hadden) spise te hem (bij zich) omme verteren". 
WNT XVI, 1066 volg.: "In der camere, of. . . ter straten"; "Eenich present... 
Sulc alsmen ten houcke vercoopt"; "De const heeft langhe ghesneefd Ghe-
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tsuckeld, ghedoold, te diuerschen plecken"; "De privilegie . . . die men den ge
vangenen doet. . . van ter lucht te mogen gaenne off te siitene ter vinsteren"; 
"De kladden daeraf (f.w. van gedichten) werden voorleden jaer te velde, te 
schepe, te waghen, te paerde meest geboren"; "Een Moeder kwam, wie te eiker 
hand Een Kind - een Zoontje trad". 
Ook in de andere historische woordenboeken wordt de rustbetekenis van te 
gegeven, zij het, wat betreft het oudengelse gebied, in minder groten getale met 
bewijsplaatsen geadstrueerd dan de andere betekenis. 

1.1.6.2. Uit hetgeen hierboven omtrent de richtingaan duidende betekenis van te 
is gezegd en uit de hoeveelheid bewijsplaatsen in MnlW en WNT mag worden 
geconcludeerd dat te 'naar' in de middeleeuwen en lange tijd daarna productiefis 
geweest. WNT XVI, 1052 zegt s.v. Te, I, l,e) dat het "in vrij gebruik" (d.w.z. 
niet in vaste verbindingen) "thans zeldzaam" is. De aflevering is van ± 1930. Van 
Dale 1976 gaat verder en meldt dat het thans "buiten vaste verb, niet in gespro
ken taal voorkomt". 

1.1.6.3. Te als richtingaan duidend voorzetsel komt niet voor op kaart I (gete
kend naar RND-zin 29), noch op kaart III (getekend naar RND-zin 82), noch op 
kaart IV (Vr.A. en Vr.L.). Eenmaal verschijnt het te В 6 in zin 53 (naar school) 
en twaalf maal in zin 61 (naar de kermis). In beide gevallen is dit te als rustbete
kenis te interpreteren. 
In zin 37 echter wordt voor Frans-Vlaanderen vijftien maal te velde opge
geven, waarin te wel is op te vatten als richtingaanduidend, althans in de meeste 
gevallen. Het WNT XVIII, 1462 geeft als vaste verbinding "te velde gaan, naar 
het veld gaan" dat gewestelijk wordt genoemd. Van de vijftien maal verschijnt te 
negen maal in het syntagma ze zijn te velde gegaan, waar het, met het werk
woord gaan, moeilijk anders dan als richtingaanduidend is te interpreteren. Vier
maal verschijnt het als: ze zijn weg te velde en ook daar zullen we, op grond 
van het bijwoord weg, te het best als 'naar' kunnen duiden. Tweemaal wordt ze 
zijn te velde vermeld, dat als: 'ze zijn in 't veld' of als: 'ze zijn naar het veld' is 
te beschouwen. Op grond van de andere interpretaties voel ik ook hier het meest 
voor de richtingaanduidende betekenis. 

Gezien de ш-opgaven voor 'naar' in de overige zinnen moeten we te velde gaan 
zien als een versteende verbinding; we kunnen niet concluderen tot een produc
tief richtings — te in Frans-Vlaanderen. 
De literatuur vermeldt richtingaanduidend te niet. 
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"Achter kan immers zijn aan die kant van een ding dat als het 
ding een mens was, zijn rug zou zijn; maar het kan ook zijn: in 
het gebied waar het ding uw oog in de weg staat, in de schaduw 
van het ding" (NRC 1.IV.78). 

Kaart V is getekend naar Vr.L.44,22: "Hij woont naast de dokter, naast Ver-
beien"; Vr. NCDN I, 2a: "Hij woont naast de kerk (naast, nééve, neffe, langs, 
bezije)"; Vr.A. 11,4: "náást ër stoel; náást jullie érf'. 

2.0. Naast in een zin als er staat een schuur naast het huis wordt in het WNT IX, 
1393, s.v. Naast 111,1) gedefinieerd als: "Aan de zijde van iemand of iets". Dit 
kan worden omgezet in de kenmerken [nabijheid] en [zijde]. Het kenmerk 
[nabijheid] is noodzakelijk omdat we niet van naast kunnen spreken indien de 
positie van twee voorwerpen ver van elkaar verwijderd is; vgl. bv. de volgende 
zin:* de schuur staat twee km naast het huis. Dit betekeniskenmerk sluit aan bij 
de betekenis 'het dichtstbij zijnde' van het bijwoord naast, waaruit het voorzetsel 
is ontstaan. Naast is immers de superlatief van het bijwoord na 'nabij', zoals naar 
de comparatief van datzelfde bijwoord is. Door het kenmerk [zijde] onderscheidt 
naast zich bv. van bij, dat een Onbepaalde nabijheid' aangeeft. In: de schuur 
staat bij het huis kan de schuur zich zowel aan de voor- of aan de achterkant 
bevinden als aan de linker- of rechterzijde van het huis. Dit impliceert tevens dat 
naast gerelateerd is aan voor en achter. Evenals bij deze twee voorzetsels is het 
gebruik van naast afhankelijk van het standpunt van de beschouwer — vgj. o.a. 
Weijnens definitie van voor: "al dan niet in rust vanaf het standpunt van de 
beschouwer in de richting van, doch niet zover als" (Weijnen 1964, 124). Deze 
afhankelijkheid is er niet, of hoeft er niet te zijn, bij voorwerpen die een vaste 
voor- en achterkant hebben, zoals huis. Het WNT wijst daar op; zie ook het 
motto hierboven. Een zin als er staat een schuur naast het huis is voor iedereen 
te interpreteren als: 'er staat een schuur niet aan de voorkant van het huis, waar 
de voordeur zit, en niet aan de achterkant, waar de achterdeur zich bevindt, 
maar aan een van de twee zijkanten'. 

Weijnen 1964, 127 ziet een duidelijke (privatieve) oppositie tussen naast en 
langs. Langs omschrijft hij terecht met "aan de zijde van en parallel met". Dit 
houdt in, dat in de zin: hij fietst langs de rivier de richting van het fietsen wordt 
bepaald door de rivier, nl. geheel parallel aan het beloop van de rivier. In de zin 
hij fietst naast het huis is dit niet het geval. De zin moet geïnterpreteerd worden 
als: 'iemand is aan het fietsen en doet dat aan de zijkant van het huis, zonder dat 
dit parallel aan die zijkant geschiedt'. Het is mogelijk dat die iemand zich met 
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zijn rijwiel wég van het huis begeeft, of aan de zijkant van het huis rondjes rijdt. 
Naast kan verbonden worden zowel met statische werkwoorden {hij stond naast 
het huis) als met handelingswerkwoorden die geen verplaatsing inhouden (hij 
speelde naast het huis) als met verplaatsingswerkwoorden (hij fietste naast het 
huis). Dit in tegenstelling tot langs dat óf met een verplaatsingswerkwoord ver
bonden wordt (hij fietste langs het kanaal) óf met een statisch werkwoord, maar 
met de voorwaarde dat het onderwerp een 'rij' aanduidt: er staan bomen langs 
het kanaal (zie verder 2.1.5.1.). 
De verbindingsmogelijkheid van naast met statische en handelingswerkwoorden 
geef ik aan met een kenmerk [punt], die met verplaatsingswerkwoorden met 
[lijn]. 

2.1. 

2.\.\.Aan 

2.1.1.1. Voor de betekenisanalyse en de semantische evolutie van aan verwijs ik 
naar 1.1.1.1. 
Aan 'naast' ([nabijheid] [zijde]) heeft zich ontwikkeld uit de betekenis aan 'in de 
nabijheid van' ([nabijheid]). Een argument daarvoor vind ik in de omstandigheid 
dat alle voorzetsels die de betekenis 'naast' hebben, ook een oudere betekenis 'in 
de nabijheid van' bezitten; men zie in dit hoofdstuk 2: bij, naast, neven/neffen, 
tegen. De ontwikkeling sluit bovendien aan bij de algemene tendens in de taal tot 
betekenisrestrictie (zie Anttila 1972, 148). 
De betekenis 'naast' van aan ontbreekt in alle door mij geraadpleegde buiten
landse woordenboeken en monografieën. Zoals gezegd in 1.1.1.1. geven Graff 
1824, Karg, Lexer en het DWB voor an zelfs niet de betekenis 'nabijheid', laat 
staan die van 'naast'. Voor het Engels wordt in Wülfing 1897, 482, Bosworth 
745a en het OED 7, 1 \4b wél 'nabijheid' opgegeven, maar geen 'naast'. 
Hoe lastig het is uit oudere citaten de juiste betekenis te achterhalen blijkt 
overigens uit het MnlW 1, 67, dat s.v. Aen l,c) de precíese semantische waarde 
van aan in het midden laat, als het als definitie geeft: "Aangrenzing of onmiddel
lijke nabijheid: Bij, nabij, naast, nevens". 
Hier worden drie verschillende betekenissen van aan in één betekenisletter onder
gebracht: [contact]; [nabijheid]; [nabijheid] + [zijde]. Terecht overigens, want 
alle drie de betekenissen zijn als interpretatie mogelijk, behalve voor (7) en (8). 
Ik geef hieronder alle acht in het MnlW vermelde bewijsplaatsen. 

(1) "Tbordeel, dat ane die porte stont van der stat, Lorr. I, 248" 
(2) "Een scure staet an sijn hum,Rein. I, 1123" 
(3) "Absalon ghinc . . . an Davids amyen liggen szen,Rijmb. 10459" 
(4) "Dése sijn vergadert ane Garine, Lorr. II, 419" 
(5) "Woenende ane den berch, Lsp. II, 55, 16" 
(6) "Neven den watre an die wostine, Ferg. 2479" 
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(7) "Met sinen rocke hi an (= strijkelings langs) hem swaf, Franc. 6477" 
(8) "Doe hi geschapen hadde den man, so sciep hi een wijf daer an, daarbij, 

daarnaast, MLoep II, 2837" 
In het eerste citaat kan aan geïnterpreteerd worden als 'tegen' (='in contact 
met'): 'het bordeel dat tegen de stadspoort aan gebouwd was'; als 'bij',(-in de 
nabijheid van'): 'het bordeel dat vlak bij de stadspoort lag';en als 'naast' (-aan 
de zijde van'): 'het bordeel dat niet voor of achter, maar naast de stadspoort lag'. 
Dezelfde mogelijkheden hebben citaat (2) en citaat (3). In geen van de acht 
bewijsplaatsen is er een dwingende reden om aan als 'naast' te interpreteren. De 
meeste kans maakt nog citaat (3), hoewel daar, voor wie de middelneder-
landse betekenissen van aan kent, ook andere oplossingen denkbaar zijn. Ik 
neem aan dat Verdam de synoniemen "naast", "nevens" in de definitie heeft 
opgenomen met het oog op het achtste citaat. Hier is echter geen sprake meer 
van een locaal betekeniskenmerk, maar betekent naast zoveel als "onmiddellijk 
na iemand of iets", zoals het WNT IX, 1393 naast definieert in bv.: "Is zy (t.w. 
de gezondheid), naast een gerust gemoed, niet de grootste schat op aarde" of 
zoveel als bij, dat in WNT II, 2570 onder de betekenis 9) wordt omschreven als: 
"Ter aanduiding dat iets aan iets anders wordt toegevoegd". Over de ontstaans-
periode van aan 'naast' kan derhalve niets met zekerheid gezegd worden, omdat 
overtuigende bewijsplaatsen van aan 'naast' in het MnlW ontbreken en ook in het 
WNT niet gerept wordt van een dergelijke betekenis. Zeker is wel dat de over
gang exclusief Nederlands is. 

2.1.1.2. Geen gegevens 

2.1.1.3. Aan 'naast' is in de Nijmeegse vragenlijst vier maal aangetroffen, voor 
L 289 (Weert), L 374 (Thorn), L 429 (Guttekoven) en Q 198 b (Oost-Maarland), 
dat niet op de kaart staat. Opvallend is dat drie van deze plaatsen vlak langs de 
Maas zijn gelegen, zonder dat we hier nu vérstrekkende conclusies over de in
vloed van deze rivier uit mogen trekken. Tevens is het interessant te constateren 
dat in de Voerstreek drie maal aan 'langs' voorkomt, nl. in Aubel (Q 249). 
Gemmenich (Q251) en Hendrikkapelle (Q254). Het is mogelijk dat er een 
connectie bestaat tussen deze twee betekenissen van aan en dat aan 'langs' zich 
heeft ontwikkeld uit aan 'naast', hoewel een zelfstandige ontwikkeling van aan 
[nabijheid] >aan [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] waarschijnlijker is. Het toont 
in ieder geval aan dat er in het Limburgs geen sprake is van een individuele 
variatie in de betekenis van aan, maar dat er een tendens bestaat tot een restrictie 
van de algemene betekenis van aan 'nabijheid'. 

2.1.2. Bezijden 

2..1.2.1. Bezijden is een koppeling van het voorzetsel bij in de toonloze vorm en 
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de verbogen naamval van ztjde 'kant' (WNT II, 2474), een koppeling die ook in 
het mhd besït(e)(n) (nhd beiseit(e)), in het mnd. besiden en in het eng beside 
voorkomt De betekenis is op grond van de twee samengekoppelde delen duide
lijk 'aan de zijde van', met de kenmerken [nabijheid] [zijde] Reeds in de mid
deleeuwen zien we een restrictieve betekemsontwikkeling naar 'langs' [nabijheid] 
[zijde] [parallelle lijn] Zie MnlW 1, 1040. 

2 1.2 2 MnlW I, 1039 geeft voor bezijden 'naast' vindplaatsen mtRijmb. 11473, 
Segh 9682 en Flandr 1, 815 die respectievelijk zijn te localiseren als West-
viaams, Vlaams (afgeschreven door iemand uit Westfalen) en Westmiddelneder-
lands (tamelijk Vlaams gekleurd) 
Het WNT II, 2475 geeft bezijden voor de 16de eeuw reeds uit Hollandse schnj-
vers als Coomhert en Linschoten, voor de 17de eeuw is het geattesteerd bij o.a. 
Cats en Hooft en voor de 19de eeuw bij de Belgische auteur De Vos De vaste 
verbinding bezijden de waarheid komt o a voor bij Loosjes, Van Lennep, Multa
toli, Couperus en Vuylsteke 
Zeker gezien de hieronder vermelde gegevens over de huidige verspreiding hjkt de 
conclusie niet ongewettigd dat bezijden waarschijnlijk ook al tijdens de middel
eeuwen over ons gehele taalgebied bekend was, en geen typisch streekgebonden 
woord is 

2 12 3 Zowel Koenen 1976 als Van Dale 1976 geven bezijden als ABN-woord, 
zonder enige kwalificatie die op het gewestelijke of archaïsche karakter zou 
wijzen Een klein steekproefje onder collegae-lexicografen leerde mij, dat het 
toch als archaïsch wordt gevoeld De gegevens uit de dialectliteratuur lijken te 
bevestigen dat bezijden nog over geheel het taalgebied verspreid voorkomt Ik 
trof het aan in Keyset, die bezeeje voor Tessei vermeldt met de omschrijving 
"bezijden, naast" maar alleen voorbeelden geeft van een adverbiaal en figuurlijk 
gebruik, in Ter Laan 1929, in Landheer en Ghijsen, in De Bont en Elemans, in 
V d. Heyden en Beenen en, in de vorm bezijds, in De Во. 
De kaart levert een volstrekt ander beeld op Bezijden wordt slechts aangetroffen 
in Noord-Brabant en Nederlands-Limburg, slechts éénmaal in Noord-Holland en 
éénmaal in Utrecht Dit moet wel op rekening worden geschreven van de sugges
tie die van de vraagzin in de Vragenlijst NCDN uitging, waar als mogelijk voorstel 
o a. bezijje was geopperd Al de bezijden-opg&ven in Brabant en Limburg stam
men uit de Vr NCDN Het toont echter wel aan dat bezijden daar nog zo bekend 
is, dat het gemakkelijk als "vertaling" van de vraagzin kon worden opgegeven 
Tenslotte moet nog worden vermeld dat er een opvallend verschil is m de 
frequentie van bezijden in Oost-Noord-Brabant en Nederlands-Limburg enerzijds 
(29 maal) en West-Noord-Brabant anderzijds (3 maal) 
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2.13. Bij 

2.1.3.1. In de zin: hij staat bij het huis heeft bij de betekenis van "in de onmid
dellijke nabijheid van-" (WNT II, 2568, s.v. Bij 1,3). Het is, naar ik meen, de 
enige thans nog levende betekenis van bij met een locaal betekeniskenmerk. De 
positie van de persoon of zaak (x) ten opzichte van een persoon of zaak (y) 
wordt door bij niet nader bepaald: het kan zowel voor, achter als naast iemand 
zijn. Bij komt in deze onbepaaldheid van positie met aan overeen, vgl. bv. hij 
staat aan het water met hij staat bij het water. Het verschil tussen aan en bij in de 
betekenis 'in de nabijheid van' lijkt mij met name te liggen in de idiomatische 
verbindingen. In de bovengenoemde zin is zowel aan als bij mogelijk, maar in de 
zin: hij staat bij het huis is bij niet vervangbaar door aan. In het kader van deze 
studie, die zich concentreert op de belangrijkste semantische kenmerken van 
enkele voorzetsels, ga ik daar verder niet op in. 

Bij is evenals naast zowel te verbinden met statische werkwoorden als met hande
lingswerkwoorden als met verplaatsingswerkwoorden: hij staat, (speelt, loopt) bij 
de bushalte. We kunnen bij derhalve weergeven met de volgende kenmerken: 
[nabijheid] [punt/lijn]. Zie voor deze kenmerken o.a. p. 17. 
De semantische evolutie is problematisch. De oudste betekenis van bij is 'rond' 
(FvW, De Vries). De oorsprong van het voorzetsel wordt teruggevoerd op idg. 
*ambhi (>gr.amphi 'om') waarnaast echter ook een wortel *obhi met een bete
kenis zoals die in oi. ahbi en osi. obu, obi is te herkennen: 'naar' of 'op-toe', 
'om'. "Beide wortels kunnen in het germ.* bi samengevloeid zijn" (De Vries 58a). 
De richtingsbetekenis komt nog voor in het ohd. Karg 1, 971 geeft voor Ы de 
synoniemen "nach, gegen", met als enige bewijsplaats "bi sudanostan [mare 
autem posuit ad dexteram partem templi] contra orientem ad meridiem". Ook 
voor het mnd. wordt een richtingsbetekenis aangenomen (zie Lasch-Borchling 1, 
269). Het OED 1, 1228 c tenslotte vermeldt onder de betekenis 9): "In the 
region or general direction of, toward" en geeft vooral verbindingen als "bi 
westen" en "by the wind" (-'when a ship sails as nearly to the direction of the 
wind as possible")". 

Die verbinding bij de wind komt ook in het Nederlands nog voor, maar is in het 
WNT II, 2568 onder de betekenis "in de onmiddellijke nabijheid van" opge
nomen. Misschien is het ten onrechte bij deze betekenis geplaatst, maar vergelijk 
ook de verbinding près de vent, die in Robert 5,429α wordt verklaard als "dans 
la direction la plus rapprochée de celle du vent" (curs, van mij, #.). 
De betekenis 'rond' is als zodanig niet meer geattesteerd in het ohd., oe., en mnl. 
In het Gotisch is ze nog zeer frequent, zie V.d. Meer 1930, 7 volg. In het ndl. is 
de betekenis nog te herkennen in het prefix be- in bekransen, belegeren etc. 
Toch signaleert MnlW 1, 1231 een aantal betekenissen die het terugvoert op 
'rond(om)'. Zo bv. de betekenis "ten opzichte van, met het oog op" in: "Moye, 
dit en hebbic niet geseit bi u . . ., ie segt bi alrehande wijf, die lopen om die lande 
te scouwen". Latijn circum, circa kent eenzelfde betekenisovergang. Voorts wijst 
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het MnlW op het syntagma "achten bi" (vgl. geven om) en op "bi anderhalf 
hondert jaer", waar bi is weer te geven met 'ongeveer, om en nabij'. In het 
huidige Nederlands is rond niet ongebruikelijk in deze constructie. 
Gottweiss 1905, 333 ziet in verbindingen als "gelaeccan be feaxe" 'bij het haar 
grijpen' en "geniman be banda" 'bij de hand nemen', nog restanten van die 
'om'-betekenis. Hij stelt dat "bei noch deutlich erkennbar ursprünglich un
zweifelhaft rein örtlicher beziehung des be eine intensivere einwirkung auf dat 
objekt wahrzunehmen ist, welches nicht nur tangiert, sondern umschlossen 
wird. Der sinn ist: das haar wird "umfasst", die hand wird "umfasst" "(curs. 
van mij, Я ) . 
In 3.1.13.1. omschrijf ik rond en om als [nabijheid] [parallelle kring] in een zin 
als hij loopt rond het huis (zie voor argumentering aldaar) en als [oppervlakte
contact] [parallelle kring] in: er zit een pleister om mijn vinger. Ik veronderstel 
dat zich uit deze betekenis 'rond, om' de volgende twee betekenissen hebben 
ontwikkeld, waaruit weer andere met een locaal betekeniskenmerk zijn te verkla
ren. Ik heb echter enige aarzeling voor wat betreft de eerste ontwikkeling. 
I. 'Over", met de betekeniskenmerken [oppervlakte-contact] [parallelle lijn] in 
bv.: "Alle die ginghen bi der strate" (MnlW 1, 1231) en: "Dus liep het arme 
wicht te klaghen byder straten" (WNT II, 2568). 

De beweging die door het verplaatsingswerkwoord wordt uitgedrukt geschiedt 
over de oppervlakte van de straat en wordt bepaald door het beloop van die 
straat, gaat parallel aan de richting van de straat. In verbinding met niet-lineaire 
objecten, bv. een vlak of ruimte, is het 'parallellie'-aspect niet meer aanwezig, 
d.w.z. de richting wordt niet meer bepaald door het beloop van het object. Het 
voorzetsel suggereert dan toch dat de beweging niet kris-kras geschiedt, maar 
volgens een bepaalde min of meer rechte lijn. Vgl. bv. een zin als ik loop over het 
veld. (Zie verder over het begrip [parallellie] en [bepaalde lijn] p. 17). 
Deze betekenis is ook geattesteerd voor het oe. Dusenschön 1907, 29 geeft 
onder de betekenis 2,a) "be = entlang" o.a. het volgende citaat: "uoegM . . . ne 
on flode sworn, ne be gründe wôd", 'de wagen zwom niet over de vloed, noch 
waadde hij over de grond.' OED 1, 1228 с geeft verder nog: "And comythlow 
bi the grounde" en: "Moving by the river side, came on a ghost". Wülfing 1897, 
324 heeft als bewijsplaats o.a.: "gegierwe daet hie imen bi herestraetum (=in 
plateis)". Voor het ohd. geeft Karg 1, 962 o.a.: "er habet mih kezogen bi demo 
uuazzere dero labo, super aquam refectionis educavit me". Graff 1924 zwijgt 
over deze betekenis. 
Lexer 1, 262 noemt wel een synoniem "auf dat eventueel op deze betekenis 
zou kunnen duiden, maar geeft geen verdere adstructie ervan in de vorm van een 
citaat. 
Dusenschön 1907, 29 neemt aan dat deze betekenis zich ontwikkeld heeft uit 
"in der Nähe von", maar voert daarvoor geen argumenten aan. Ik geloof in een 
andere ontwikkeling, maar zoals gezegd, met enige terughoudendheid. Als rond 
met de kenmerken [oppervlakte-contact] [parallelle kring] overgaat in 'over' dat 
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de kenmerken [oppervlakte-contact] [parallelle lijn] bezit, is er een wijziging van 
[kring] in [lijn]. De parallellie is in beide gevallen hetzelfde, de richting van de 
beweging wordt bepaald door de vorm van de zaak, in dit geval een cirkel resp. 
een lineaire vorm. De overgang van het [kring]-kenmerk naar het [lijn]-kenmerk 
wordt aangegeven in het op het voorzetsel volgend substantief; zulke overgangen 
zijn illustratief voor het synsemantische karakter van het voorzetsel. Ik meen dat 
deze overgang niet geheel op zichzelf staat; hij is ook te herkennen in "Round 
the Streets the reeling Actors ran" (OED 8, 826 a) en ik wijs verder nog op rond 
in: "Te midden der kamer eene eenvoudige schrijftafel, rond de wanden talrijke 
schappen, waarop enz., Bergmann, Staas 91" (WNT XIII, 1050) dat zonder meer 
door langs kan worden vervangen. Bovendien kent ook rond de overgang naar de 
oetekenis 'langs' (zie 3.1.13.1.). De betekenis [oppervlakte-contact] [bepaalde 
lijn/parallelle lijn] wordt uiteraard verbonden met verplaatsingswerkwoorden. 
Het synsemantische karakter van het voorzetsel komt ook weer tot uiting in 
zinnen waarin bij met statische werkwoorden wordt verbonden en dan derhalve 
geen [lijn]-kenmerk meer heeft maar een betekenis [oppervlakte-contact], die 
een vrij algemeen intern-localiserend karakter heeft zonder "bestimmte 
Raumanschauung" en vrijwel gelijkstaat met 'in', 'op' of 'te'. WNT II, 2568 
signaleert dit en geeft o.a. de volgende voorbeelden: "Jck . . . acht mijn heer 
sa l . . . noch bij sijn bedde wesen"; "De maen regeert de zee, en wat by water 
(d.i. in het water) leeft. "MnlWl, 1231 kent o.a. de verbindingen " bi seuwe 
ende bi lande, te zee en te land" en "bi west, bi oes t . . . Westelijk, oostelijk". 
Dezelfde ontwikkeling hebben aan (1.1.1.1.), achter (4.1.2.1.), al (4.1.3.1.) en 
langs (4.1.5Λ.). 

OED 1,1228 с geeft s.v. By 10) onder meer: "bi watere & bi londe". 
Ik heb met opzet enige tijd bij deze betekenis van bij stilgestaan omdat er een 
mogelijk verband zou kunnen zijn met de betekenis bij = 'langs' (in de zin van 
'aan de zijde van en parallel met'). Zie daarvoor hierbeneden en 3.1.4.1. 
II. 'In de nabijheid van'. 
Bij 'rond' heeft, zoals gezegd, de betekeniskenmerken [nabijheid] [parallelle 
kring]. In 3.1.13.1. zet ik uiteen dat rond zich vaak ontwikkelt tot (ongeveer) de 
betekenis 'in de nabijheid van', met een betekenisextensie. Ik wijs hierbij op het 
Franse autour de en op een ontwikkeling in de omgekeerde richting van 'nabij
heid' > 'rond' bij het Engelse about. Ook bij 'in de nabijheid van' heeft zich zo 
uit bij 'rond' ontwikkeld. MnlW 1, 1231 stelt: "Uit de bet. rondom (om en bij) 
ontwikkelde zich die van p l a a t s e l i j k e n a b i j h e i d " . Deze betekenis 
komt in alle Westgermaanse talen voor; zie o.a. Karg 1, 961, Bosworth 98 b, 
Lexer 1, 262, Lasch-Borchling 1, 269, DWB 1, 1346, OED 1, 1228 en natuur
lijk MnlW 1,1231 en WNT II, 2568. 

Er zijn voor de ontwikkeling van bij naar de betekenis 'naast' twee mogelijk
heden. 
I. Uit bij 'over' in een zin als bij(= 'over') de weglopen ontwikkelt zich 'langs' 
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in een zin als bij (= 'langs') de rivier lopen. Er zijn andere voorbeelden van zo'n 
evolutie, bv. bij achter (zie 3.1.2.1.) en bij al (zie 3.1.3.1.). 
Uit dit bij 'langs', dat in betekeniskenmerken geformuleerd er zo uitziet: [nabij
heid] [zijde] [parallelle lijn] ontwikkelt zich dan de betekenis 'naast' door bete
kenisrestrictie, met verlies van het kenmerk [parallelle lijn]. Ook daarvan zijn 
analoge gevallen te vinden; ik wijs bv. op de ontwikkeling van langs, dat in 
bepaalde gebieden óók 'naast' gaat betekenen (zie 3.1.6.1.). 
II. Bij 'naast' ontwikkelt zich uit bij 'in de nabijheid van' door betekenisrestric
tie, door toevoeging van het kenmerk [zijde]. 
Deze evolutie constateerden we ook bij aan, tegen en naast (zie dit hoofdstuk). 

Ik geef de voorkeur aan de tweede verklaring, zowel omdat er meer analoge 
ontwikkelingen zijn, alsook omdat bij in de betekenis Over-(heen)' slechts in een 
zeer beperkt soort syntagmata voorkomt, vooral in bij de weg. Het schijnt mij 
toe dat in dergelijke vaste, bijna idiomatische verbindingen, de betekenis niet 
sterk meer gevoeld wordt en dus ook moeilijk aan verandering onderhevig of de 
basis voor een andere betekenis zal zijn. 

2.1.3.2. Over het voorkomen van bij 'naast' in het mnl. is weinig te zeggen; het 
MnlW vermeldt de betekenis niet, en ook het WNT geeft voor de latere periode 
geen enkele aanwijzing dat bij ooit 'naast' zou hebben betekend. We treffen de 
betekenis pas voor het eerst aan in ons dialectmateriaal; de mogelijkheid echter 
dat ze ouder is, is zeker aanwezig. In ieder geval kent het ohd. bij 'naast'. Karg 1, 
961 geeft onder de betekenis l,e) de algemene omschrijving "bei, nahe bei, in 
der Nähe von" en onder \,b) de betekenis "neben" met als voorbeeld: "an dero 
uuere hangent dusent skilte . . . Bi den dusent skilten hanget ouh allerslahte uuig 
geuuaffene". Ook Lexer 1, 262 noemt bï = "neben". 

2.1.3.3. De betekenis 'naast' komt slechts incidenteel voor, tweemaal in West-
Vlaanderen. Voor Frans-Vlaanderen, dat een hecht gebied toont voor bij 'langs', 
ontbreken helaas de gegevens. In Groningen treffen we bij 'naast' tweemaal aan, 
evenals in Drente; in Overijsel eenmaal (in de verzwaarde vorm bij-aan) en in 
Gelderland eveneens eenmaal. Het is opmerkelijk dat bij 'naast' in het Zuidwes
ten voorkomt vlak bij het gebied waar bij 'langs' zeer sterk staat, nl. in Frans-
Vlaanderen en in het Noordoosten bij het gebied waar bij-langs met de betekenis 
'langs' verschijnt. 

2.1.4. Geneven 

2.1.4.1. Dit voorzetsel is een afleiding van het voorzetsel neven met het prefix 
ge-, dat in zijn algemeenheid een vereniging uitdrukt maar ook een 'geheel en al', 
'ten volle'. De vorming van het voorzetsel is als zodanig een uitzondering op de 
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door het WNT IV, 359 in de Aznm(erkìng) geformuleerde regel dat: "Bijwoor
den, voegwoorden en voorzetsels, welke met^e- zijn verbonden, als: gewoonlijk, 
aangezien, gedurende . .. oorspronkelijk óf naamwoordelijke óf werkwoordelijke 
vormen (zijn)". 
Voor de betekenisontwikkeling verwijs ik naar neven/neffen (2.1.10.1.)· 

2.1.4.2. Gegevens ontbreken. 

2.1.4.3. Geneven wordt slechts opgegeven voor E 64 (Akersloot). Het blijkt in 
deze streken echter wel sterk te staan, want het wordt ook door Boeken-
oogen 240 vermeld voor de Zaanstreek, door De Vries 71 voor het Westfries en 
door Karsten 180д voor het Drechterland. 

2.1.5. Langs 

2.1.5.1. Langs in een zin als hij loopt langs de rivier wordt door het WNT VIII, 
1066 gedefinieerd als: "in de lengte bezijden— , of: in de lengte tegen-aan, in 
eene lijn naast". Weijnen 1964, 127 omschrijft het exacter door er het begrip 
parallellie bij te betrekken: "aan de zijde van en parallel met". De richting van de 
beweging in hij loopt langs de rivier gaat immers parallel aan het beloop van de 
rivier. Dit in tegenstelling tot bij naast in: hij loopt naast de rivier waar de 
richting niet wordt bepaald door de rivier (zie verder hierover bij naast, 2.O.). 
Weijnens formulering "aan de zijde van" impliceert tevens dat de afstand tussen 
de hij in de bovengenoemde zin en de rivier niet groot kan zijn en dat langs 
derhalve een aspect 'nabijheid' bezit en dat de hij zich aan de zijde van de rivier, 
zich niet er boven of er onder, er voor of er achter bevindt. Langs kan worden 
geformuleerd in de kenmerken [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn]. Het kenmerk 
[parallelle lijn] zorgt er voor dat langs selectie-restricties heeft zowel t.o.v. de 
complementen links als de complementen rechts, soms t.o.v. een combinatie van 
beide. 

Uiteraard kan langs slechts worden verbonden met substantiva die de aanduiding 
zijn van zaken of levende wezens die een lengtelijn hebben die groter is dan de 
zaak of het levend wezen dat zich erlangs beweegt. Lengte is een relatief begrip 
en altijd afhankelijk van twee grootheden. Als dit relatieve lengte-aspect bij het 
substantief ontbreekt verandert langs van betekenis, omdat er dan geen parallel
lie kan bestaan. Tegen iemand die op zoek is naar een verloren cent kan gezegd 
worden: je loopt er langs. Het lengtelijn-kenmerk blijft bestaan, maar de parallel
lie verdwijnt.Langs moet dan worden weergegeven met het synoniem voorbij. Uit 
het feit, dat het substantief waarmee langs wordt verbonden noodzakelijkerwijs 
een lengtelijn-aspect dient te bezitten, vloeit voort: 
I. dat langs verbonden moet worden met een verplaatsingswerkwoord: hij loopt 

langs de rivier; niet hij speelt (staat) langs de rivier. Een uitzondering hierop is 
de zin er staat een lifter langs de weg en er staat maar één boom langs die weg. 
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Mogelijk is dit ontstaan uit er staan lifters (bomen) langs de weg waar staan 
door het meervoudig subject wel met langs kan worden verbonden zoals ik 
onder II uiteenzet 

of 

II dat het lengtelijn kenmerk in het subject zelf ligt opgesloten Dat kan op twee 
manieren 

a) het subject is meervoudig, en impliceert door verbinding met langs een 
nj, een lijn er staan bomen langs de weg, de jongens stonden allemaal 
langs de muur 

b) het subject bezit zelf een lengtelijn-kenmerk er loopt een weg langs het 
bos 

Dit lengtelijn-kenmerk is in vrijwel alle betekenissen van hngs te herkennen Dat 
is, gezien de etymologie, met verwonderlijk Het bijwoord langs is gevormd van 
het bijvoeglijk naamwoord lang met een genitief —s of een bijwoordelijke -s 
(FvW ЗТОа, De Vries 383b) 

Als bijwoord komt het voor in de betekems "m de lengte, overlangs" Het 
MnlW4, 98, waaraan ik deze omschrijving ontleen, geeft als voorbeeld van dit 
bijwoordelijk gebruik o a het citaat "Tfensterkijn dat met yseren banden dwers 
ende lanx was bevlochten" Van de gewijzigde betekenis "in zijn volle lengte, 
rechtuit" signaleert het o a de aanhaling "Si vyel langhes voor dat cruce ons 
heren" 
Beide betekenissen zijn blijkens het WNT al lang verouderd, althans in de alge
mene taal De tweede is regionaal nog wel bekend in Twente en in Antwerpen m 
de verbinding langs door, die door Cornelissen—Vervhet 744 wordt gegeven m de 
zin "Hij liep langs deur 't koren" 
Voor de andere talen heb ik alleen langes gevonden in Lexer 1, 1821, die het 
slechts als bijwoord kent in de betekems "der lange nach" en in Schiller-Lub
ben 1, 617 b die het ook als prepositie noemt Het DWB 6, 178 noemt preposi
tioneel langs "der lange nach", maar stelt dat het gebruik "erst in der neuem 
spräche eigentlich häufiger geworden ist" Het uit het bijwoord ontstane voor
zetsel heeft de betekenis "in de lengte over de oppervlakte van—, in eene lijn 
over" zoals het WNT VIII, 1064 het definieert Als voorbeelden geeft het 
MnlW 4, 99 o a (1) "Vele moester . die doot besueren, die al vhende waren 
versiegen hare en thare lancs den wegen" (2) "Dattet bloet liep langhes sijn 
wanghen ende neffens smen hals" (3) "(Hi) ghinc hem slepen langs tcnjt {door 
het worstelperk)" (4) "Zo zach men een leelicke drake lanchs die lucht 
vlieghen", en het WNT VIII, 1065 (5) "Ну trockse by den haar Langes de 
harde vloer" Waarschijnlijk zal langs aanvankelijk hebben geïmpliceerd dat de 
beweging m de lengterichting geschiedde (Zie de hierboven aangehaalde zm uit 
Cornelissen-Vervhet) Dat suggereert ook het OED 1, 250¿> dat als omschrijving 
van along 1) geeft "Through the whole or entire length of, from end to end" 
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Ook in de tweede betekenis komt dit 'lengte'-element naar voren: "This passes 
imperceptibly into an indication of direction rather than spaced traversed: 
Through any part of the length of, lengthwise through or parallel to". 
In het Nederlands is van dit 'lengte'-aspect weinig meer te kennen. Wel impliceert 
langs, als het wordt verbonden met lengte-objecten als straat, weg, dat de bewe
ging zich 'in de lengte van' en dus 'parallel aan' de straat of weg afspeelt. Langs 
heeft hier de kenmerken [oppervlakte-contact] [parallelle lijn]. Blijkens de hier
boven gegeven citaten uit MnlW en WNT heeft langs in verbinding met vlak- of 
ruimteobjecten dit 'lengte'-aspect niet en impliceert het voorzetsel slechts dat 
een beweging zich over een bepaalde lijn uitstrekt; zie citaat (3), (4) en (5). Hier 
is langs weer te geven met [oppervlakte-contact] [bepaalde lijn]. Het 'parallellie'-
aspect is te herkennen in de ene helft van de WNT-definitie "in de lengte over de 
oppervlakte van—"; het 'bepaalde lijn'-aspect in de andere helft van die om
schrijving "in eene lijn over". 
Voor langs in de betekenis 'aan de zijde van en parallel met' [nabijheid] [zijde] 
[parallelle lijn] zijn twee verklaringsmogelijkheden. 

I Deze betekenis ontwikkelt zich rechtstreeks uit de bijwoordelijke betekenis 'in 
de lengte'. 

II Eerst ontwikkelt zich uit de bijwoordelijke betekenis 'in de lengte' de prepo-
sitionele betekenis 'in de lengte over de oppervlakte van-', met de kenmerken 
[oppervlakte-contact] [parallelle lijn]. Daaruit ontwikkelt zich dan de 
betekenis [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn]. Het [contact]-kenmerk gaat over 
in het [nabijheid]-kenmerk. We zien dat meer gebeuren: ik wijs op aan 
(1.1.1.1.) en op (1.1.5.1.). 
Een aanwijzing voor de opvatting dat we van déze ontwikkeling moeten 
uitgaan, vind ik in twee feiten. Ten eerste: ook de voorzetsels achter en al 
hebben zich op deze wijze ontwikkeld (zie 3.1.2.1.) en (З.1.З.1.). Voor deze 
voorzetsels hebben we vrijwel zekerheid over de betekenisevolutie door de 
chronologie. De betekenis [oppervlakte-contact] [parallelle lijn] van achter 
komt reeds in het ohd. en oe. voor; de betekenis [nabijheid] [zijde] [parallelle 
lijn] tref ik (waarschijnlijk) pas voor het eerst in mijn dialectmateriaal aan. 
Ten tweede: in het MnlW 4, 99 komt de betekenis van kngs [nabijheid] 
[zijde] [paralblle lijn] nog weinig voor. Van de 14 citaten die er bij het 
voorzetsel langes zijn vermeld zijn slechts de volgende twee als 'langs' [nabij
heid] [zijde] [parallelle lijn] te interpreteren (daarbij ben ik van de tweede 
aanhaling niet zeker); de overige hebben de betekenis [oppervlakte-contact] 
[parallelle lijn]: 

(1) "Alle die lieden . . . , die lancs der zee saten"; 
(2) "Sittenen langes den omganck der kerken". 

Opvallend is dat ook het WNT VIII, 1064 volg. veel meer ruimte wijdt aan die 
eerste betekenis van langs — ook al doordat er meer vaste verbindingen en bete-
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kenisnuances optreden — dan aan de tweede ('aan de zijde van en parallel met'). 
Misschien kan dit nog als extra adstructie dienen voor het uitgangspunt dat langs 
"in eene lijn over" de oudste betekenis van het voorzetsel is. De betekenis van 
langs [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] heeft, als het wordt verbonden met 
statische werkwoorden, die geen meervoudig subject hebben met een 'rij'-impli-
catie, niet meer het kenmerk [parallelle lijn] maar de betekenis 'naast' [nabij
heid] [zijde]. Wanneer dit proces van betekenisextensie zich afspeelt is niet te 
bepalen; de eerste bewijzen van een betekenis 'naast' vind ik pas in mijn dialect
materiaal, in andere talen ontbreken ze geheel. Mogelijk is deze betekenisontwik
keling structureel te verklaren. Zie hieronder 2.1.5.3. 

2.1.5.2. Geen gegevens. Weliswaar geeft het WNT VIII, 1066 een betekenis 4) 
waarin bij langs, ten opzichte van betekenis 3): "In de lengte bezijden-, of: in de 
lengte tegen-aan, in eene lijn naast", "de gedachte aan lengte of uitgestrektheid 
soms op den achtergrond" raakt. We zouden bij deze omschrijving kunnen 
denken aan een betekenis 'naast'. Als voorbeeld, uit het werk van de Zuidoost-
Vlaamse auteur O. Wattez wordt echter gegeven: "Alhoewel hij maar een arm
zalig hutje bewoonde, langs de straat, welke Wouter volgde". Hier correspon
deert langs met aan in de algemene betekenis 'nabijheid', en is te vergelijken met 
de op p. 62 van dit hoofdstuk gesignaleerde uitzondering: er staat een lifter 
langs de weg. Zie overigens Peeters 1934 die langs in deze betekenis 'aan' een 
belgicisme noemt. 
Langs heeft in ieder geval hier niet de betekenis 'naast' zoals die hierboven, 
vooral in de oppositie met voor en achter, is beschreven. 

2.1.5.3. Globaal gesproken komt langs voor in een laarsvormig gebied in de 
Meierij, het meest zuidelijke deel van Oost-Noord-Brabant en in de daarbij aan
sluitende gedeelten van Nederlands- en Belgisch-Limburg, alsook nog viermaal in 
het Zuidwesten van West-Vlaanderen. De hoogste frequentie heeft Belgisch-
Limburg met 24 opgaven tegenover 16 in het gehele Nederlandse gebied. Boven
dien moeten we voor Nederland nog rekening houden met de suggestie die van 
de vraag in de Vragenlijst I van de NCDN uitging: achter de zin werden enige 
voorzetsels geopperd, waartoe ook langs behoorde. 
Misschien kunnen we zeggen dat de verspreiding een adstructie is van de opvat
ting van Weijnen 1966, 444 dat de Meierij "als het ware planimetrisch gepredis
poneerd (/'s) om eer met Belgisch Limburg overeen te stemmen dan met Belgisch 
Brabant of Antwerpen". 
Een vergelijking tussen de kaart naast en de kaart fangs ligt natuurlijk voor de 
hand als we zien dat in een bepaald gedeelte van het land langs wordt gebruikt in 
de zin van 'neffen' en neffen in de zin van 'langs'. De conclusie, dat er dan 
structurele invloed geweest kan zijn, klinkt plausibel, maar dient toch met de 
nodige reserve te worden bezien. Evidenter bewijs zouden we hebben als op 
beide kaarten de gebieden vrijwel samenvielen; dat is echter allerminst het geval. 
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Neffen/neven 'langs' komt in geheel Oost-Noord-Brabant, Noord-Limburg, de 
"Rivierenstreek" en in Antwerpen voor, maar ook nog in West-Noord-Brabant, 
op Zuid-Beveland, in Belgisch-Brabant en het Zuiden van Belgisch-Limburg. Op 
grond van deze grote verspreiding mag men aannemen, dat neffen/neven 'langs' 
ouder is dan langs 'neffen'. Dit stemt overeen met de gegevens uit het MnlW, waar 
neffen/neven in de betekenis 'langs' reeds wordt genoemd. (Men zie ook 
3.1.12.2. van deze studie). 
Hypothetisch kan het zo geweest zijn, dat in het gebied waar neffen/neven zich 
ontwikkelde tot de betekenis 'langs' een voorzetsel langs daar de betekenis 
'neffen' aannam, om onduidelijkheid te vermijden. Een grotere hoeveelheid his
torisch materiaal dan waarover ik de beschikking had, zou hierin meer zekerheid 
kunnen brengen. Daarbij gaat het dan vooral om de vraag of langs inderdaad in 
deze gebieden voorkwam en in welke betekenis. Voorlopig spreekt er veel voor 
om aan te nemen, dat neffen/neven zich tot 'langs' ontwikkelde en dat een 
bestaand langs als reactie daarop tot een betekenis 'neffen' evolueerde. Anders is 
de gedeeltelijke samenval van de twee verspreidingsgebieden wel zeer toevallig. 
Maar een dwingende noodzaak tot zo'n reactie is er zeker niet voor de taalge
bruiker. Dat blijkt uit het feit dat in grote delen van Brabant en Antwerpen 
neven/neffen zowel in de betekenis 'naast' als in de betekenis 'langs' voorkomt. 
Over de juiste door de spreker bedoelde betekenis wordt de hoorder toch inge
licht door de complementen links en rechts. Iemand die een Oostbrabander 
hoort spreken over zijn vriend, die langs hem woont, zal op grond van het 
statische werkwoord wonen het voorzetsel niet kunnen opvatten als 'langs' dat 
immers een [lijn]-kenmerk bezit, omdat er bij wonen geen sprake is van een 
verplaatsing, dus ook niet van een 'lijn', laat staan van een 'parallelle lijn'. Het 
synsemantische karakter van het voorzetsel disambigueert vaak een op zich 
poly-interpretabele zin. 

Tot slot dient nog te worden vermeld dat langs 'naast' in de literatuur niet wordt 
vermeld. 

7..\b.Lank(e) 
Ik heb voor deze betekenis alleen de vorm lanke aangetroffen (De Во). Zie 
echter ook: 3.1.9. voor de vormlank, lak. 

2.1.6.1. Dit in het ABN volstrekt onbekende voorzetsel is, voor zover ik weet, 
een van de weinige voorbeelden van een voorzetsel dat teruggaat op een zelf
standig naamwoord. Mogelijk moeten ook de zí/cfe-vormen, die ik onder 2.1.10 
zal bespreken hiertoe gerekend worden; men zie aldaar. Ook in andere talen 
komen substantieven voor "die als Präpositionen fungieren", zoals Meisel 1970, 
20 zegt, waarbij hij wijst op Spaans ribera en orilL·. Frans chez en lez zijn 
eveneens van substantivische oorsprong (zie o.a. Petit Robert s.v.). 
Lank of, zoals De Во 609 b het spelt: lanke, is ontstaan uit het zelfstandig 
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naamwoord lank(e), een woord dat reeds in het mnl. voorkomt in de betekenis 
'zijde' (vgl. ook flank) en daarnaast bepaaldelijk: "zijde van het lichaam, heup, 
lende" (MnlW 4,105 volg.). Het WNT geeft dit substantief lanke niet meer, maar 
in West-Vlaanderen is het blijkens De Во nog in levend gebruik. Als voorzetsel en 
bijwoord krijgt het een betekenis met het aspect 'zijde' erin, nl. "nevens, 
bezijden, zijdelings tegen" (De Во, s.v.). 
De Во geeft drie voorbeeldzinnen, één met het bijwoordelijk gebruik ап/диЛе, 
twee met een prepositioneel gebruik. Als bijwoord fungeert fanke in: (l)"Moet 
ik die ladder tegen den muur rechtstellen? neen, strijk ze lanke". Strijken is, 
blijkens De Во: "iets dat rechtstaat nederlaten, platleggen", zodat de zin geïnter
preteerd mag worden als: 'leg ze maar zijdelings tegen de muur aan'. Als voor
zetsel in (2): "De gevelde boom viel lanke den gevel van 't huis"; en in (3): "De 
bolle ligt lanke de staak (d.i. nevens de staak, rechts of links)". Zin (3) heeft 
betrekking op het "bollespel". Lanke kan hier niet anders gei'nterpreteerd wor
den dan als 'naast', zeker niet gezien De Bo's toelichting "rechts of links", waar
door lanke duidelijk in relatie met voor en achter wordt gebracht. Het stemt 
bovendien overeen met de synoniemen-omschrijving 'nevens' en met het Franse 
equivalent, die beide door De Во worden gegeven. Hij zegt expliciet dat lanke 
van langs verschilt als Frans à côté de van le long de. Robert 1,975 a omschrijft 
à côté de, als "loc prépos.", als volgt: "auprès(de), contre, près(de)", dat zeker in 
voorbeelden als "homme placé à côté d'une femme" te interpreteren is als 
'naast'. Le long de wordt in Robert 4, 146 b omschreven met "en suivant toute 
la longueur(de), en suivant sur une certaine étendue le bord de", hetgeen neer
komt op onze analyse van langs 'aan de zijde van en parallel met'. 
Hoewel ik lanke in zin (2) zou kunnen interpreteren als 'langs': 'de gevelde boom 
viel zó dat hij rakelings langs de gevel van het huis ging', neem ik op gezag van 
De Во aan dat hier 'naast' bedoeld is en de interpretatie de volgende moet zijn: 
'de gevelde boom viel zó dat hij naast de gevel van het huis terecht kwam'. 

2.1.6.2. Geen gegevens. 

2.1.6.3.Lanke 'naast' wordt slechts vermeld door De Bo, die geen beperkingen 
aangeeft, zodat er uit is op te maken dat het algemeen Westvlaams is. Het is 
merkwaardig dat het in mijn dialectmateriaal ontbreekt voor West-Vlaanderen. 
De conclusie zou kunnen zijn óf dat lanke in de tijd die ligt tussen de optekening 
door De Во (± 1870) en de Vragenlijst Leuven (1946) in deze betekenis als 
voorzetsel is verdwenen (hetgeen bij grote verspreiding niet waarschijnlijk is), óf 
dat lanke ook in De Bo's tijd maar incidenteel als voorzetsel voorkwam, en lang 
zo algemeen Westvlaams niet was. De kans dat dán lanke niet meer in 1946 
wordt aangetroffen lijkt me aanmerkelijk groter dan in het bovengenoemde 
geval. Vermeldenswaard tenslotte is dat lank(e) zich ook, zij het in een gebied 
dat ver van West-Vlaanderen afligt, tot 'langs' heeft ontwikkeld. Men zie 3.1.9.3. 
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2.1.7. Naast 

2.1.7.1. Voor de betekenis van naast in: hij woont naast de kerk verwijs ik naar 
2.0., waar ik ook al iets zei over de ontwikkeling. Zoals vrijwel alle voorzetsels 
heeft ook naast zich ontwikkeld uit het bijwoord. In het Duits komt het als 
voorzetsel niet voor, wel als bijvoeglijk naamwoord en als bijwoord, met als 
betekenis 'het meest nabij'. Het Engels kent deze superlatief van na wel als 
voorzetsel, met deze zelfde betekenis (zie OED 6, 123 a, s.v. Next III, 14). Als 
adverbium heeft naast de betekenis "het dichtst bij, het meest nabij, ook zeer 
nabij of dichtbif' zoals het MnlW 4, 2125 het formuleert. Het semantische ken
merk 'nabijheid' is ook het voornaamste betekeniselement in het voorzetsel 
naast. Het MnlW 4, 2126 geeft als eerste betekenis dan ook "Naast van plaats, 
nevens; lat. jux ta". 
Op basis van deze vermelding alleen zouden we geneigd zijn naast hier op te 
vatten als 'aan de zijde van', temeer daar de citaten die het MnlW geeft deze 
interpretatie toelaten en ook juxta de betekenis 'naast, aan de zijde van' kan 
hebben (zie Georges 1959 s.v.). Ik geef de bewijsplaatsen hier volledigheidshalve: 
"Naest haer sat die Mogenthede verweendelike op hare stede". 
"Celidonia, die daemaeste sat". 
Twee opmerkingen in het MnlW zelf echter stellen deze interpretatie op losse 
schroeven. Op de eerste plaats verwijst het MnlW bij deze betekenis naar het 
bijwoord en wel naar de aldaar gegeven eerste betekenis: "Van ruimtebegrippen. 
Het dichtst bij, het meest nabij ook zeer nabij oidichtbij'". Op de tweede plaats 
stelt het MnlW 4, 2373 s.v. Neven als voorzetsel zeer expliciet: " N a e s t komt 
in het mnl. nog niet voor in de beteekenis van ndl. naast, hd. neben: deze 
overgang van beteekenis is uitsluitend ndl.; hd. nächst heeft zich niet op deze 
wijze ontwikkeld, N a e s t is in het mnl. nog een superlatief met de bet. zoo 
dicht mogelijk bij, het dichtst bij". Ook bij Kiliaen [1588] vinden we geen naast 
'aan de zijde van'; wel de betekenis "proximus" en de zin "naest den Koninck 
secundus a rege", die niet is te interpreteren als 'aan de zijde van', maar als: 'de 
tweede, na de Koning', zoals ook (schipper) naast God nog in deze betekenis 
voorkomt (zie WNT IX, 1393). 

2.1.7.2. In de middeleeuwen komt naast in de hier besproken betekenis derhalve 
nog niet voor. Het gebruikelijke voorzetsel ter aanduiding van deze betekenis was 
neven. Het lijkt er op, als we ons baseren op de gegevens van het WNT, dat neven 
ook lang gangbaar is gebleven, en pas laat in de algemene taal van Noord-Neder
land door naast is verdreven. De oudste vindplaats van naast 'naast' in het 
WNT is afkomstig uit Willem Leevend 6, 342 [1785]. WNT merkt s.v. Neven op 
dat dit voorzetsel "in de algemeen gebruikelijke taal van N.-N. niet meer" 
voorkomt; als jongste aanhaling wordt gegeven Van Zeggelen 7,128 [1849]. 

2.1.7.3. In geheel Nederland, met uitzondering van Brabant, Limburg en de 
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"Rivierenstreek" is naast het voorzetsel bij uitstek. In Limburg ontbreekt het 
volledig, hetgeen overeenstemt met de mededeling van Endepols 274 a dat naast 
in het Maastrichts "niet gebr(uíA:í)" wordt: "A.N. naast de deur" wordt altijd 
weergegeven met: "neve de deur". 
In Noord-Brabant verschijnt naast wel, maar het typische dialectvoorzetsel lijkt 
me hier toch neven/neffen en in Oost-Noord-Brabant misschien bezijen te zijn 
(maar zie voor mijn aarzeling over het typisch dialectkarakter van bezijen 
blz. 56). De Bont 430 a en 424 b kent naast en neffen. Hij spreekt zich niet uit 
over een Kempische voorkeur voor het ene of het andere voorzetsel, maar uit het 
feit dat s.v. Nefe(n) een reeks met voorbeelden wordt gegeven en no'st een 
simpele vermelding krijgt, maak ik op dat neffen meer tot het dialect behoort 
dan naast. 
Ook Zeeland kent overwegend naast (over de daaruit ontstane vorm nessen 
spreek ik in 2.1.8.), afgewisseld met neffen. Ghijsen 615 a noemt naast dan ook 
"algemeen", terwijl de localiseringen van neffen (618 a) worden gespecificeerd. 
Boekenoogen 655 en 665 en Lafeber 133 b en 134 a geven zowel naast als 
nevens resp. neffens, terwijl Keyser 131 ft en Karsten Ί4α alleen naast melden. 
Geen van de Belgische idiotica noemt naast; Goemans 323 zegt zelfs expliciet bij 
de behandeling van naast als bijwoord: "als vz. wordt het vervangen door néfa, 
nevens". 
Op de kaart verschijnt naast wèl enkele keren, waarbij het vrijwel geheel ontbre
ken in Antwerpen opvalt. Naast zal misschien wel overal bekend zijn, niet als het 
typische dialectvoorzetsel, maar onder invloed van het ABN. Het ligt dan voor de 
hand aan te nemen dat er een suggestie van de vraag is uitgegaan. Een vergelijking 
van de gegevens van de Vragenlijst I, 2, a van de NCDN en de Vragenlijst Amster
dam 11,4 bevestigt dat enigszins. In de Nijmeegse Vragenlijst die alleen aan de 
medewerkers in Brabant en Limburg is toegezonden, luidde de voorbeeldzin: 
"Hij woont naast de kerk", met daarachter als mogelijk voorzetsel "naast, nééve, 
neffe, langs, bezije". De Amsterdamse Vragenlijst suggereerde geen alternatieve 
voorzetsels. Tweederde van de naast-opgaven voor Noord-Brabant stamt uit 
deze Amsterdamse vragenlijst, waarin overigens bezije voor geen enkele plaats 
wordt opgegeven. Alles overheersend is de invloed van zo'n vraag echter niet. 
Ook in de Vragenlijst Leuven 44,22 had de voorbeeldzin alleen naast, maar 
België heeft, zoals op de kaart te zien is, weinig waasi-opgaven. Voor Nederland 
geldt hetzelfde. Over het hele gebied wordt in de Vragenlijst Amsterdam vrijwel 
unaniem naast opgegeven, behalve voor Brabant en Limburg; in Brabant nog met 
relatief veel naasf-opgaven, voor Limburg geen enkele maal naast. We kunnen er 
uit opmaken dat als er invloed van de vraag uitgaat, dat steeds gebeurt in een 
gebied waar het dialectvoorzetsel niet sterk staat. Samenvattend kunnen we 
zeggen, dat naast in zijn huidige betekenis pas laat, mogelijk pas (eind) 18de 
eeuw is opgekomen en niet alleen in de Noord-Nederlandse algemene taal neven/ 
neffen geheel heeft verdrongen, maar ook in de dialecten. In de dialecten bene
den de grote rivieren echter, met uitzondering van Zeeland, bleef het normale 
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voorzetsel neven/neff en. Soms komen ook andere voor, zoals aan, bij, tegen, 
bezije, maar vooral langs. 
De verspreiding van naast in Brabant en België is misschien te kwalificeren als 
een opdringen met "punktuelle Ziele", wat er op wijst dat we met een jong 
cultuurtaalwoord te maken hebben (Weijnen 1966,180). 

2.1.8. Afose л 
Ghijsen 619 α suggereert s.v. Nessen dat dit voorzetsel iets met neffen te maken 
heeft; zij verwijst althans naar neffen. Ik meen dat we van een andere oorsprong 
moeten uitgaan en vind daarvoor materiaal in Ghijsen zelf. Op blz. 615а geeft ze 
onder het lemma mest, nest, naost (als voorzetsel) het bijwoord (t'n) naeste(n)·, 
naoste(n)- bie, in de betekenis 'bijna', met de vermelding dat dit algemeen in 
Zeeland voorkomt. Overigens is de verbinding ten naaste bij blijkens 
Koenen 1976 en Van Dale 1976 algemeen Nederlands, in de betekenis 'onge
veer'. In oostelijk Zuid-Beveland komt, zo signaleert Ghijsen, deze bijwoordelijke 
verbinding ook zonder t'n voor en in de geassimileerde vorm messen bie/nissen 
bie, precies dat gebied waarin ook nessen zeer frequent verschijnt. 
Ik veronderstel dat nessen moet worden teruggevoerd op naast: de -t is geassimi
leerd aan de -s, de -en is mogelijk te verklaren uit invloed van nessen bie, even
tueel versterkt door de uitgang van het in Zeeland ook regelmatig voorkomende 
voorzetsel neffen, of door de -en in boven, binnen, buiten. Misschien ook 
moeten we in de -en een naamvalsuitgang van het lidwoord zien: mest den > 
mesten > naessenl 

2.1.8.1. De betekenis is uiteraard gelijk aan die van mast 'aan de zijde van'. 

2.1.8.2. Geen gegevens. 

2.1.8.3. In mijn dialectenmateriaal komt nessen uitsluitend voor op Zuid-
Beveland en wel т.п. in het meest zuidelijke deel ervan. Ghijsen geeft het echter 
voor een ruimer gebied, nl. voor Nieuw- en St. Joosland (I 84 a) op Walcheren, 
voor Colijnsplaat (I 48) op Noord-Beveland, voor Tholen en St. Annaland (I 77 
en I 55) op Tholen en voor Zuid-Beveland. 

2.1.9. Neugst, neugens 
Neugst is evenals naast (m.m.) terug te voeren op os. mhist, de superlatief van 
mh. De h is ontstaan uit de stemloze spirant X. Dit foneem "stand im gramma
tischen Wechsel met g: tên, togen" (Lasch 1914, 187). De umlaut op de â>ê 
dringt in het mnd. in de 14de eeuw door. Het resultaat is dan een vorm negest, 
naast de, in het schrift nog niet ge-umlautete vorm nagest (zie voor beide: Schil
ler-Lubben 3, 143 volg.). Sarauw 1921, 310 stelt: "Selten wird langes ê gerun-
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det . . . Gerundet ist ê ebenfalls in nöger (näher, beinahe, Hamb.Chron. 351), 
nögesten ebd. 32". De bij Schiller-Lübben t.a.p. vermelde vormen noger/nogest 
zijn te verklaren doordat in mnd. teksten de umlaut vaak niet werd aangegeven 
(vriendelijke mededeling van dr. F. de ToUenaere). 
De vorm neugens is misschien te beschouwen als contaminatie van neugst en 
neffens, welk laatste voorzetsel eens algemeen gangbaar was in het Nederlands 
(WNT IX, 1927 volg.). Een andere mogelijkheid is -f-afval bij neugest, waarna bij 
neuges еепи-epenthese optreedt: neugens. 

2.1.9.1. De betekenisontwikkeling is dezelfde als die van naast. Schiller-
Lubben 3, 143 volg. kent nagest, negest, nogest alleen nog maar als bnw. en bijw. 
in de betekenis 'het meest nabij'. Uit de onbepaalde nabijheidsbetekenis ontwik
kelt zich de meer bepaalde betekenis 'naast' (= 'aan de zijde van'). 

2.1.9.2. Geen gegevens. 

2.1.9.3. Als voorzetsel tref ik neugst/neugens voor het eerst aan in eind 19de- en 
20ste-eeuws materiaal voor de streek Twente—Achterhoek. De Vr. A. geeft 
neugst voor G 143 (Geesteren) en G 143* (Vasse) en neugens voor G 207 
(Oldenzaal) en G 234 (Enschede). De literatuur over dat gebied vermeldt alleen 
neugst, niet neugens. Gallée 1895, 30 geeft mögest als voorzetsel en als bij
woord. 
Wanink 149 noemt alleen nöägsten als adjectief: "D'n nöägsten noaber = de 
naaste buurman". 

2.1.10. Neven(s), neffen(s) 
De neffen-vorm vertoont een verscherping van de ν voor n, zoals die onder 
andere ook in het woordpaar even/effen is waar te nemen. Nevens en neffens 
hebben een bijwoordelijke -s, die ook te zien is in tevens, seffens, jegens, wegens. 
Nevenst/neffenst tenslotte tonen een paragogische t, die o.a. ook bij langst 
(< langs) optreedt. Daarnaast komen nog vormen voor als nefen/nefest/neferst/ 
nefferst/neffelst en neverst, die als neffen resp. neven op de kaart zijn gebracht. 

2.1.10.1. De huidige betekenis van neven/neffen is gelijk aan die van mast, waar
van ik de betekenis in 2.0. heb beschreven. 
Neven, neffen is ontstaan uit een combinatie van voorzetsel (ш of an) en bij
woord ëben, ëban (='gelijk') (zie FvW, De Vries). Lexer 1, 553 geeft en-ëben 
(<in ëben) en zegt: "gewöhnlich verkürzt in neben", en geeft als betekenis 
"neben, in gleicher Linie". Ook Paul 1956, 428 6 noemt s.v. Neben als oor
spronkelijke betekenis "auf gleicher Fläche", en vervolgt: "im Gegensatz zu über 
und unter, weiterhin im Verhältnis zum menschlichen Körper "zur Seite" als 
Gegensatz zu vor und hinter". Bosworth 749 geeft het lemma on-efn in de 
betekenis "by, near". 
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De oorspronkelijke betekenis "auf gleicher Fläche" is nog te zien in de citaten 
uit het MnlW4, 2374 s.v. Neven: "Samaria... slechte hi neven der erden 
(maakte hij met de grond gelijk)" en "Dat ie . . . lach ghestrect neven derde 
(languit, plat op den grond)". De betekenisontwikkeling is mogelijk als volgt 
geweest: uit de betekenis "auf gleicher Flache" die, zoals Paul 1956 opmerkt, in 
relatie moet worden gezien met boven en onder ontwikkelt zich een betekenis 
die in relatie moet worden gezien met het paar voor - achter, nl. 'naast'. Paul is 
niet de enige die de cognitieve verwantschap signaleert tussen boven — onder en 
voor - achter, die wezenlijk alleen verschillen doordat de een op de horizontale, 
en de ander op de verticale as is gelegen. Ook Brinkmann 1962, 171 maakt er 
melding van en Reiter 1975, 295 formuleert dat "die Unter - Über - Kette den 
gleichen Aufbau hat" (als vor — nach, #.). Misschien ook moeten we uitgaan van 
de volgende ontwikkeling, die enigszins afwijkt van de bovengenoemde, maar 
toch veel overeenkomsten vertoont. "Auf gleicher Fläche" moet oorspronkelijk, 
naar Pauls opvatting, op de horizontale as gelegen zi}n. Neven duidt een '(opper-
vlakte-)contact' aan. We zagen al bij aan (1.1.1.1.) en op (1.1.5.1.) dat een 
'contact'-betekenis over kan gaan in een 'nabijheid'-betekenis; deze 'nabijheid' 
wordt niet nader gespecificeerd. Dat is mogelijk ook bij neven het geval geweest. 
We krijgen dan een algemene betekenis van neven [nabijheid], die zich later 
ontwikkelt met de betekenisrestrictie tot de betekenis [nabijheid] [zijde]. Van 
invloed op deze ontwikkeling kan de verbinding "neven sine siden" e.d. geweest 
zijn, die blijkens het MnlW 4, 2373 (s.v. Nevens) zeer frequent voorkomt. Ik geef 
een paar citaten: "Doe tooch hise neven sine zide ende cussese an haren mont" en 
"Neven sire rechter siden". MnlW heeft dit syntagma opgenomen bij neven in de 
betekenis 'naast' (= 'aan de zijde van'). In de aanhalingen echter wordt het 
kenmerk [zijde] expliciet uitgedrukt, zodat het dus nooit tot de betekenis van 
neven zelf kan behoren. De betekenis is hier 'nabijheid' zonder meer, waarbij de 
positie in het midden wordt gelaten en in de zin gespecificeerd door zijde. 
Zeker is in ieder geval dat neven 'naast' zich niet heeft ontwikkeld uit neven 
'langs', dat ook voorkomt (zie 3.1.12.1.). Immers deze betekenis 'langs' ont
breekt in het ohd. en oe., waar wel de betekenis 'in de nabijheid van' resp. 'naast' 
voorkomt: Bosworth 749 geeft de betekenis 'by, near', niet die van 'naast'; 
Lexer 1, 553 kent wel 'neben' en vermeldt als voorbeeld: "eneben vor und 
hinden". 

2.1.10.2. MnlW geeft s.v. Neffen, neffens, neven en nevens als betekenis 'naast'. 
Niet in alle citaten echter die daaronder zijn opgenomen heeft neffen e.d. ook 
werkelijk de betekenis 'naast', zoals hierboven al is aangestipt bij de vermelding 
van de verbinding neven zijn zijde. Ik wijs verder nog op het ook al eerder 
gereleveerde: "Samaria . . . slechte hi neven der erden (maakte hij met den grond 
gelijk)". 
Ik geef hieronder alle aanhalingen waarin neffen c.s. vrijwel zeker de betekenis 
'naast' heeft; indien er meerdere citaten uit één werk waren opgenomen vermeld 
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ik er slechts één. Met opzet zeg ik "vrijwel zeker" omdat in een aantal gevallen 
ook de betekenis 'in de nabijheid van' mogelijk is. Op grond van het feit dat 
MnlW wel een duidelijk onderscheid maakt tussen déze betekenis en 'naast' 
neem ik zijn interp retalie over. 

S.v. Neffen (4,2299): 
"Neffen die tafele, Haagsche Bijbel 1, 
65 ¿>". (Vlaams, spelling verhollandst) 
"Hie onderliep te hant dat dier, dat 
scheen dat hire neffen was, MLoep IV, 
2132". (Hollands) 

S.v. Neffens (4,2300): 
"Met desen ghinc h i . . . neffens 
Amante rechte staen, Amand. 1, 
4465". (Oostvlaams) 
"G. woont neffens den vleeschuse, 
Livre d.Mest.29 (fra. dales les 
maisiaus)". (Brugs) 

8. .7 е еи(4,2373): 
"Nu comt hier liggen neven mie, Limb. 
Ill, 662" (Brabants, Westvlaams gekleurd) 
"(Hi) versach den brueder..., ende 
sinen ingel neven hem wanderen, 
Sp.II6,13, 29". (niet gelocaliseerd -> Westvlaams) 
"(Si) deden sitten neven hare, Parth. 
1426". (Vlaams) 

S.v. Pevera (4, 2375): 
"Daer bleven . . . drie duysent 
Vlaminghe up ende nevens die dijeken (Zuidnederlandse schrijftaal, West-
doot, Despars 2,318". vlaams gekleurd) 

Een exacte verspreiding kan hieruit niet worden opgemaakt. In ieder geval is 
neffen es. in de betekenis 'naast' Vlaams, Brabants en Hollands. Op grond van 
het voorkomen van de betekenis 'naast' in het ohd. (Karg 1, 553), mhd. (Lexer 
1, 553) en mnd. (Schiller-Lubben 3, 182 b) lijkt me de veronderstelling niet te 
gewaagd dat heffen c.s. 'naast' ook in het mnl. wel algemeen bekend zal zijn 
geweest, zeker gezien het feit dat dit voorzetsel bij uitstek het mnl. voorzetsel 
was voor de betekenis 'naast', waar naast zelf alleen nog maar 'in de nabijheid 
van' aanduidde. 
Ook de gegevens uit het WNT wijzen er op dat neffen e.d. het gangbare voor
zetsel was met grote verbreiding over het Nederlandse taalgebied. Zowel s.v. 

72 



N A A S T ' A A N DE Z I J D E VAN' 

Neven als Nevens signaleert de bewerker echter dat dit voorzetsel "thans" 
(± 1900, Я.) in de "algemeen gebruikelijke taal van N.-N. niet meer" voorkomt. 

2.1.10.3. Neven, neffen verschijnt in de Nederlandse dialecten vooral beneden de 
grote rivieren (plus de „Rivierenstreek") en in Zeeland. 
In het Noorden wordt het in mijn materiaal slechts eenmaal opgegeven voor 
Noord-Holland. In de literatuur wordt het echter meer vermeld. 
Buiten Boekenoogen 665 (nevens) geeft ook Ter Laan 1929,607 a het (nevm en 
nefm) — hoewel op de kaart opgaven voor Groningen ontbreken —, en ook 
Lafeber 134 a kent neffes. Oost-Noord-Brabant, Nederlands- en Belgisch-Lim-
burg en de "Rivierenstreek" hebben, zoals uit de kaart blijkt, vrijwel uitsluitend 
neven (geen neffen), hoewel het яе еи-gebied zich niet zo ver naar het Westen 
uitstrekt als op kaart VI. Het overige gebied kent zowel neven als neffen. 
De gegevens uit de literatuur stemmen hier over het algemeen mee overeen. 
Endepols 279 a kent neven, maar noemt neffen niet. Overigens maakt hij een 
onderscheid tussen neve dat alleen 'naast' betekent: "ze woene neve miech" en 
neves, dat zowel 'naast' als 'vergeleken met' kan betekenen: "Neves diech bin 
iech niks". In een opmerking voegt hij er aan toe: "neves is minder gebr. dan 
neve". Ook Dorren 128 en V.d. Heijden 78 geven slechts neven, evenals Rutten 
153 die het echter alleen als bijwoord kent. Tuerlinckx 295 b noemt slechts 
neffen etc, Goemans 323 geeft de vorm nefe, die mogelijk een contaminatie is 
van neven en neffen. De Bont 424 b daarentegen noemt alleen neffe(n) (" 't is 
hoost neffen de deur") en maakt geen melding van neven, waaruit we mogen 
concluderen dat neffen de gangbare vorm is. Dit wordt gesteund door de opgave 
van Cuypers 850, die eveneens alleen neffe opneemt. Datzelfde geldt ogenschijn
lijk ook voor Z.-O.-Vlaanderen. Teirlinck 1,295 b noemt neffes (neffìes, neffiest) 
in de betekenis 'nevens' en vermeld neven niet; op de kaart echter zien we in 
Zuid-Oost-Vlaanderen vrij veel ие еи-vormen opduiken. Neven en neffen lopen 
hier sterk door elkaar. 

Ghijsen 618 a kent neffen in de betekenis 'naast' voor de Zeeuwse eilanden, 
Retranchement, Axel, Goedereede en Overflakkee, met verspreid ook vormen als 
neffe(n)st, nef f eist, nef ferst en nevers. Dek 58 vermeldt alleen neffen. Naast is 
echter in Zeeland het meest gangbaar, zoals ook uit onze kaart blijkt. Voor de 
provincie Antwerpen wordt door Comelissen-Vervliet 855 s.v. Neven opgegeven: 
"neven en neffen, vz.-Hetzelfde als Nevens, Fr. à côté de, près de". Als we de 
voorbeelden die het idioticon geeft als maatgevend mogen nemen, zouden we 
veronderstellen dat neven en neffens verschillende betekenissen hebben. In: "Hij 
woont hier neven de deur" heeft neven de betekenis [nabijheid] en in: "Ik kwam 
neffen zijn huis" kent neffen de betekenis 'voorbij' 'verder dan' zoals Weijnen 
1964, 127 langs in ik kwam langs zijn huis definieert. Uit mijn kaart blijkt zo'n 
tweedeling zeker niet; neven en neffen komen naast elkaar in de betekenis 'naast' 
voor. Dat bevestigt ook Joos 456 a en 458 a, die beide vormen geeft en 
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misschien ook Smout 109 die "nefe (=) nevens, naast" noemt, dat misschien een 
contaminatie van neven en neffen is. 
Bij Schuermans ontbreken zowel naast als neven en neffen ; eerst in het Bijvoeg
sel 209 lezen we s.v. Neven: "neven voor nevens bij Kil., nevend, neffend en 
neven". Als voorbeeld wordt alleen neven in adverbiale functie genoemd, boven
dien nog in een figuurlijke betekenis: "gij zijt er neven, het is verkeerd". Lieve-
vrouw-Coopman 935 a geeft beide vormen. Uit de formulering is misschien 
echter op te maken dat neffen gebruikelijker is dan neven; s.v. Neffens lezen we: 
"neffens, neffest vz. Daarnaast nevesft)". Ook De Во 74 a vermeldt slechts 
neven ; Desnerck 320 e alleen neffers. 
Vijfmaal noteren we voor Belgié een constructie, waarbij het voorzetsel wordt 
versterkt door het adverbium juist (juist neffen e.d.) om het nabijheidskarakter 
van 'naast' extra te accentueren, in: N 143 (juust nevens), 0 1 (zuust neffens), 
0 85 (suust neves), 0 139 (just nevvens) en 0 141 (just neffes). Al deze vormen 
zijn als neven resp. neffen op de kaart opgenomen. 
Interessant is nog dat een van de inzenders van I 241 die neverst en nefferst 
opgaf, eraan toevoegde dat nefferst "verouderd" is. 

7.\.\\.Njonken 
De etymologie van dit uitsluitend in Friesland voorkomende voorzetsel is proble
matisch. Prof.dr. W.J. Buma suggereerde mij een ontwikkeling uit een bijwoords-
vorm* nevenlik(e): 
1. ofri. e + v>jp. 

Boersma 1939, 97 (§ 156) zegt hierover: "We treffen aan de voortgezette 
ontwikkelingen van Ш in gevallen, waar ê of e onmiddellijk vóór een woeker-
vokaal и is komen te staan, die vóór wKbilabiale ν(ΰ) gevormd werd". Hij 
geeft in § 155 een aantal voorbeelden daarvan: bylyow (<bi-lêva(n)* en 
scrioen<skrevan, waaraan respectievelijk ê + ν en e + ν ten grondslag liggen. 
Hij schetst deze ontwikkelingstrappen: 
"bi-lêva(n)* >- êw ] 

i euw>juw 
screvan* > - ew\ 

iouw als w blijft. 

jó na synkope van w vóór n, r." 
Dat betekent voor* nevenlikfe) een ontwikkeling naar njônflike) als we aan
nemen dat de sjwa van neven al geëlideerd was. 
2. van het suffix -likfe) resteert in het fri vaak alleen -ke. 

Vb. jamk 'goed, gunstig; mooi, aantrekkelijk' (Dijkstra 2, 24 b) <(mhd.) 
gemelich, (ohd.)gamanlih 'vrolijk, grappig; lachwekkenc '̂ (De Vries). 
hok 'welk' (Dijkstra 1, 534 a) <(os.) hwilik (ohd.) hwelik (De Vries). 

Dat levert dus als resultaat een vorm njônke waaruit met vocaalverkorting 
njonke(n) is ontstaan. 

2.1.11.1. De betekenis is uiteraard, op grond van deze etymologie, gelijk aan die 
van neven. 
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2.1.11.2. Geen gegevens. 

2.1.11.3. De kleine verspreiding is beperkt tot Friesland. In de literatuur wordt 
njunke(n) vermeld door Dijkstra 199. 

2.1.12. Tegen 

2.1.12.1. De enige nog productief levende locale betekenissen van tegen zijn 'in 
contact met' en 'in de nabijheid van'. Andere, zoals "in omgekeerde richting ten 
opzichte van die waarin de zaak in kwestie loopt" (WNT XVI, 1241), bv. in 
"tegen de stroom, tegen de vleug", komen vrijwel alleen voor in min of meer 
vaste verbindingen, veelal in vaktalen (zie het WNT t.a.p.: "tegen den draad", 
"tegen het schot"). Vaak hebben ze de steun van een bijwoord als in nodig 
("tegen de stroom - , de vleug in"). Dat idiomatische karakter geldt ook, of nog 
sterker, voor "gekeerd naar, in de richting van" (WNT XVI, 1242) zoals in: "iets 
tegen het licht houden". Deze betekenissen zijn wel te verklaren uit de oorspron
kelijke betekenis of in ieder geval uit een van de oudste betekenissen van tegen, 
nl. 'tegemoet' (zie Paul 1956, 220 a: "Es (= gegen. H.) stand neben Verben der 
Bewegung = "in der Richtung auf etwas zu"." Van die betekenis zegt het WNT 
XVI, 1241: "In overeenstemming met de oorspronkelijke bet. van het er in 
verscholen Te (I) geeft tegen in de eerste plaats een richting te kennen". Het 
betekent zoveel als 'tegemoet'. Het verschil tussen een zin als: ik ga hem tege
moet en ik ga naar hem zal waarschijnlijk zijn dat in het eerste geval subject en 
object naar elkaar toegewend staan; in het tweede geval is daarvan geen sprake, is 
het in elk geval niet inherent aan het voorzetsel. 

De betekenis 'tegemoet' komt voor in het ohd.; Schützeichel geeft s.v. Gagen de 
betekenis "entgegen". Ook het me. heeft het verwante azpins, 'entgegen' (zie 
Grimm 1891, 23). Het mnl. kent eveneens tegen 'tegemoet'. MnlW 8, 159 geeft 
o.a. "Daer quam . . . Sinte Servaes, ende teghen hoem . . . die heilighe busscopen 
alle quamen". 
Als we ervan uitgaan dat deze richtingaanduidende betekenis inderdaad de 
oudste is, dan moet de betekenis 'tegenover' verklaard worden uit de positie die 
twee personen innemen vóór de een de ander 'tegemoet' gaat, of vóór zij elkaar 
'tegemoet' gaan. Vandaar dat het van belang is te constateren dat subject en 
object naar elkaar toegewend staan. Tegen 'tegemoet' wordt verbonden met 
verplaatsingswerkwoorden; tegen 'tegenover' met statische werkwoorden. De 
betekenis 'tegenover' wordt vermeld in Schützeichel (s.v. Gagen), Schiller-
Lubben 4, 518 α (s.v. Tegen) en Bosworth 366 a (s.v. Geán, waar als betekenis 
wordt gegeven "on the opposite side"). Ook het MnlW 4, 158 noemt 'tegenover' 
en adstrueert dat met o.a. de bewijsplaats: "Coomt sitten teghen die kinder 
mijn". Na 1500 is het uit het Nederlands verdwenen: het WNT maakt er geen 
melding van en ook de idiotica zwijgen er over. 
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Ik veronderstel dat de betekenis 'contact' die tegen misschien reeds in het ohd. 
heeft (Schützeichel geeft als synoniem gegen) maar niet in het oe. voorkomt, en 
wel in het mnl. en mnd. (Schiller-Lubben 4, 518 a), zich heeft ontwikkeld uit de 
betekenis 'tegemoet'. Dat is dan op vergelijkbare wijze gebeurd als de ontwikke
ling van richtingaanduidend te naar intern-localiserend te (zie 1.1.6.1.)· Tegen + 
verplaatsingswerkwoord heeft een richtingsbetekenis, duidt een 'verplaatsing 
naar iemand toe' aan; tegen + statisch werkwoord of bewegingswerkwoord-
zonder-verplaatsing duidt het 'contact' aan dat door middel van de verplaatsing 
werd beoogd. 
De betekenis 'naast' van het voorzetsel tegen is vrijwel alleen te verklaren uit een 
betekenis 'nabijheid'. Deze betekenis wordt echter noch door het MnlW noch 
door de synchrone woordenboeken Van Dale en Koenen gegeven. Toch bestaat 
ze zeker. Een zin als: tegen Roosendaal werd ik pas wakker is heel normaal, en 
Comelissen-Vervliet s.v. geeft: "Zijn huis staat tegen de vaart", een syntagma 
overigens dat in Nederlandse oren ongewoon klinkt. 
Het WNT XVI, 1251 zegt dan ook in een Aanm. dat tegen in deze zin Belgisch (en 
Zuid-Afrikaans) is en geeft een aantal citaten uit Conscience. De betekenis 'nabij
heid', waarvan onze eerste bewijsplaats pas uit het werk van de genoemde auteur 
stamt, maar die gezien het voorkomen in het Zuid-Afrikaans al wel ouder zal 
zijn, en die bovendien temporeel al in de middeleeuwen voorkomt ("Ooc vaste 
ie . . . teghen pinxteren" (MnlW 4, 163)), kan zich op twee manieren hebben 
ontwikkeld: 
I Uit de betekenis 'tegenover'. 'Tegenover' veronderstelt een 'nabijheid'; dat 

deze twee aspecten dicht bij elkaar liggen toont het fr. contre{< lit.contra 
'tegenover' én 'tegemoet'), dat eveneens een evolutie meemaakt naar 'nabij
heid'. (Petit Robert 343 a zegt van contre: "Marque la proximité, le 
contact"). Een omgekeerde ontwikkeling zien we in neffens dat blijkens 
Loquela 341 b ook 'tegenover' betekent. Gezelle geeft als voorbeeld (uit 
Millam (b 14), Frans-Vlaanderen): "Je vader weunt neffens je" en voegt daar 
als verklaring aan toe: "Als men langs de strate gaat is het huis van A bij 
voorbeeld, al de slinkere hand tegenover en neffens het huis van В al de 
rechtere hand". 
Ook Boekenoogen 240 kent geneven niet alleen in de betekenis 'naast', 
'vlak naast', maar ook in die van 'vlak tegenover'. Hij zegt daarvan: "In 
dezen zin te Jisp gebruikelijk. In de Wormer zegt men dan g e η e ν e η 
o v e r". Bouman 32 noemt dit gebruik van geneven over ook voor de 
Beemster en Karsten 180д voor het Drechterland. Dijkstra 119 b heeft 
njunke(n) in de betekenis 'naast' en 'tegenover'. Ik sta tegenover deze 
ontwikkeling wat argwanend: 
a) tegen 'tegemoet' komt na het mnl. niet voor; van tegen 'nabijheid' ont
breekt in het mnl. elk spoor. Ook al kunnen we vermoeden dat de 'nabij-
heids'-betekenis al ouder moet zijn dan de eerste bewijsplaats suggereert, toch 
dient voorzichtigheid in acht te worden genomen. 
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b) er is een meer voor de hand liggende verklaring, nl.: 
II Uit de betekenis 'contact'; er zijn analoge ontwikkelingen aan te wijzen in aan 

(1.1.1.1.) en op (1.1.5.1.). Zie voorts achter (З.1.2.1.), al (3.1.3.1.) en langs 
(3.1.6.1.). 

Uit deze betekenis 'nabijheid', die we volgens het WNT slechts in België aan
treffen, maar die zeker ook Nederlands is, zij het in mindere mate en in een 
beperkt aantal syntagmata (WNT geeft o.a.: "Achter den Zandberg, tegen het 
woud, stond een kleine hut" (Conscience 3, 297 a), en: "De vorst begaf zich 
naar den zaal tegen het Forum" (Conscience 2, 129 a), waar tegen in Nederland 
m.i. niet mogelijk is), ontwikkelt zich dan de betekenis 'naast' die pas voor het 
eerst in ons dialectmateriaal is geattesteerd. 

2.1.12.2. Geen gegevens 

2.1.12.3. Tegen komt tweemaal voor in het uiterste zuidwest-hoekje van 
Belgisch-Limburg, hetzelfde gebiedje waar ook éénmaal tegen 'langs' voorkomt 
(zie 3.1.14.3.). Vijf keer treffen we het aan op de grens van Zuid-Oost-
Vlaanderen en Belgisch-Brabant; driemaal in Noord-Oost-Vlaanderen. Het is op
vallend dat, zoals we op kaart VI kunnen zien, oostelijk van dit gebied tegen 
twee keer in de betekenis 'langs' voorkomt. We kunnen hier hetzelfde 
constateren als bij aan 'naast' en 'langs' (2.1.1.3.), nl. dat er in bepaalde gebiedjes 
een neiging bestaat tot het specialiseren van de algemene 'nabijheids'-betekenis. 
Dat, tenslotte, ook de betekenis 'nabijheid' in Nederland niet onbekend is, mag 
blijken uit het feit dat ook daar tegen zich ontwikkeld heeft tot 'naast', nl., 
tweemaal, in Drente. In tegenstelling tot in België echter heeft in die streken 
tegen zich niet ontwikkeld tot 'langs'. 

2.1.13. Tezijden 

2.1.13.1. In twee plaatsen komt een voorzetsel voor, waarin het element zijde is 
te herkennen. Voor I 143 (tsjen) en I 115 (saijen) wordt het opgegeven in de 
betekenis 'naast'. Op de kaart langs komen meer zi/cfe-voorzetsels voor. Ik som 
ze hier op omdat ze voor de etymologie van gewicht kunnen zijn. 

met 5-anlaut 
I 175 sein 
1261 sein 
0 56 saan 
0 146 soen 
0 243 san 

met rsfiz^-anlaut 
1131 
1181 
0 32 
0 46 
0 61 
0 244 
0 275 

tseijen 
'tzijn 
tsee 
tsen 
tsoein 
tzein 
tzijden 
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Er zijn naar mijn idee twee mogelijkheden om de sei/i-vormen te verklaren: 
I De vormen met s-anlaut zijn rechtstreeks te herleiden tot het znw. zijde, 

zodat we evenals bij lanke (zie 2.1.6.1.) te maken hebben met de overgang 
van een zelfstandig naamwoord naar een voorzetsel. Deze woordsoort-
wijziging komt in het Nederlands niet frequent voor, maar is mogelijk. Een 
argument tegen deze visie kan zijn dat de -и-uitgang wijst op een verbogen 
vorm. reden waarom we eerder uit moeten gaan van: 

II Te + datief-vorm van zijde (zijde is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord en 
heeft derhalve in de datief een -n; te "regeert zoogoed als zonder uitzondering 
den datief' (MnlW 8, 196)). Tezijden zou zich dan hiermede scharen onder 
een groep van voorzetsels die met te is gevormd, zoals tegen (<te + jegen, 
voorzetsel + bijwoord) en tenden, termen en varianten 'aan het einde van' 
(</e + einde, voorzetsel + zelfstandig naamwoord, o.a. vermeld door Ghijsen 
972 b en Desnerck 457 a). 
De -и kan echter ook geïnterpreteerd worden als een "hiaatdelging", zoals 
ook bij tenden de -n niet als datief -« moet worden gezien. Het mannelijk 
zelfstandig naamwoord end(e) heeft geen -и in de datief. Een ander argument 
om van een verbinding tezijden uit te gaan (dus niet terzijde, met de samen
trekking van voorzetsel en lidwoord te + der > ter, maar zonder lidwoord, 
zoals opzij) is de verscherping van z>s. Deze is het best te verklaren onder 
invloed van de voorafgaande t, na elisie van de e. Hoewel het natuurlijk 
mogelijk is invloed aan te nemen van een voorafgaande stemloze consonant in 
een zin (voor het geval we van zijde zouden uitgaan), lijkt me toch dat er, al 
bij al, te veel verondersteld moet worden, terwijl een verklaring uit te zijden 
voorhanden is. De betekenis van het voorzetsel is duidelijk: 'aan de zijde van'. 
Dit tezijden ondergaat een elisie van e en d, en eventuele verscherping van de 
ζ na t>: tsijfejn. Vervolgens ontstaat door assimilatie van de t aan s>: sein en 
derg. Voor het vocalisme aa en oe (= оэ) (zoals in 056 en 0146) verwijs ik 
naarWeijnen 1966,213. 

2.1.13.2. Tezijden komt niet voor in het MnlW en WNT; dit laatste woordenboek 
geeft wel terzijde, echter niet als zelfstandig, maar als samengesteld voorzetsel in 
terzijde van 'opzij van, naast', dat als oudste attestatie een citaat uit Potgieter 
[1836] meekrijgt. 

2.1.13.3. Tezijden komt slechts tweemaal voor: in Ossenisse (I 115) in de vorm 
sai jen en in St. Janssteen (I 143) in de vorm tsjen. Zuidelijk van dit gebied treedt 
ook een tezijden op in de betekenis 'langs' (zie 3.1.15.3). In de literatuur wordt 
het verder niet vermeld. 
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Kaart VI is getekend naar zin 54 van de RND "Ik heb het hem afgeraden om zo 
laat nog langs het water te gaan". Kaart Vla naar Vr.L. 37, zin 15: "langs de 
beek". 

3.0. Zie 2.1.5.1. 

3.1. 

ЗЛЛ.Аап 
Voor 0 49, 0 65, 0 66 en 0 159 werd in de RND-zin de vorm a opgegeven. Daar 
dit a werd vermeld voor plaatsen die aan de rand van het a/-gebied liggen was de 
verleiding groot ze ook als al te interpreteren. Maar Teirlinck zegt s.v. Al uit
drukkelijk: "De 1 valt hier nooit weg", zodat ik a niet als al maar als aan heb 
geihterpreteerd, mede op grond van de аал-vormen in een aantal plaatsen die in 
de buurt van de hierboven genoemde liggen, nl. 0 28 0 244 (RND) en 0 49 
(sic! ) (Vr.L.). Op -η-afval in de auslaut wijst Weijnen 1966,233 en Opprel 1896, 
43. 

3.1.1.1. Zie voor de betekenis(ontwikkeling) 1.1.1.1. 
In 2.1.1.1. wees ik er op dat aan 'naast' zich ontwikkelde, door betekenis-
restrictie, uit de algemene betekenis 'nabijheid'. Ook vooraan 'langs' kunnen we 
het beste uitgaan van een ontwikkeling uit aan 'in de nabijheid van', door 
restrictie. Behalve het kenmerk [zijde] heeft ави hier ook het kenmerk [parallelle 
lijn]. Daarbij zijn ongetwijfeld de complementen links (een verplaatsingswerk
woord) en rechts (een lengte-object) van invloed geweest. Een andere mogelijk
heid zou zijn de betekenis 'over' als basis te nemen (zie bv. al З.1.З.1.). Aan
gezien dié betekenis alleen nog maar voor het ohd. is geattesteerd en de 
betekenis 'langs' pas in mijn dialectmateriaal opduikt, lijkt me die mogelijkheid 
wel uitgesloten. 
Ook bij (3.1.4.1.) heeft zich via de betekenis 'nabijheid' tot 'langs' ontwikkeld, 
evenals na (3.1.10.1.) en naast (3.1.11.1.). Ik wijs bovendien nog op op in het 
volgende citaat uit MnlW 5, 1644: "By wilen so ghinghe ie spasieren op eenre 
lopender rivieren". Deze aanhaling is geplaatst onder de betekenis 'onmiddellijke 
nabijheid', maar gezien het verplaatsingswerkwoord "spasieren" en het lengte
object "riviere" is ook te denken aan een betekenis 'langs'. Die interpretatie 
geeft ook Royen 1935, 26. 
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3.1.1.2. Geen gegevens. Ook de betekenis aan 'naast' komt niet voor in het 
MnlW, WNT, en in de buitenlandse woordenboeken. Zie ook 2.1.1.1. Aan 'langs' 
verschijnt pas voor het eerst in mijn dialectmateriaal. 

3.1.1.3.0p de kaart zien we twee niet zo omvangrijke of hechte, maar toch 
duidelijk waarneembare дай-concentraties. Eén in het Oosten van Zuid-Oost-
Vlaanderen en in het daaraan grenzende, uiterst zuidwestelijk stuk van Brabant. 
Dit gebied heeft twee incidentele uitlopers naar het Oosten toe, één in Midden-
Brabant en één in het Zuidoosten van Antwerpen. De tweede concentratie heeft 
de Voerstreek waar aan driemaal verschijnt, met één uitlopertje naar het Westen 
(Q 180/181). Het is opvallend dat dit laatste aan 'langs' voorkomt onder het 
gebiedje aan 'naast'. Op kaart VI a zien we, grofweg gezegd, hetzelfde beeld. We 
missen daar de gegevens over de Voerstreek. 

3.1.2. Achter 

3.1.2.1. A c h t e r = ' a c h t e r ' 
Zowel blijkens Van Dale 1976 als Koenen 1976 is de enige nog levende ABN-
betekenis van achter (met een locaal betekeniselement): "al dan niet in rust 
vanaf het standpunt van de beschouwer in de richting van doch verder dan" 
(Weijnen 1964, 130) in een zin als: Hij loopt/staat/speelt achter het huis. Het 
wordt door alle woordenboeken gedefinieerd in relatie met voor, maar ook de 
relatie met naast, die veelal niet vermeld wordt, is van belang (zie Paul 1956, 
428 b en 2.0 van deze studie). In 2.0. wees ik er op dat het gebruik van voor, 
achter en naast niet steeds afhankelijk is van het standpunt van de beschouwer, 
omdat levende wezens en sommige zaken een "vaste" voor- en achterkant en dus 
ook zijkant bezitten. Men zie hiervoor bv. Brinkmann 1962,171 die onder meer 
zegt: "Das Modell für die Verwendung von vor und hinter ist der menschliche 
Körper, der uns sein Antlitz (und damit zugleich die "Vorderseite") zuwendet, 
aber seinen Rücken (und damit zugleich die ganze "Rückseite") abkehrt. So ist 
vor der Vorderseite, hinter der Rückseite des Menschen zugeordnet. Vom 
Menschen ist dann diese Weise des Beziehens auch auf andere Begriffe übertragen 
(z.B. auf Gebäude)". Ook Paul 1956, 428 b gaat s.v. Neben van deze relatie met 
het menselijk lichaam uit. Reiter 1975, 295 en Brinkmann 1962, 171 zien een 
relatie tussen voor - achter aan de ene kant en boven - onder aan de andere 
kant. 

Uit de definitie van Weijnen tenslotte blijkt dat achter zowel met statische 
werkwoorden, handelingswerkwoorden als met verplaatsingswerkwoorden kan 
worden verbonden. Waarschijnlijk is de hierboven beschreven betekenis ook een 
van de oudste. Achter, uit after, is immers af te leiden van het bijwoord af, dat 
een verwijdering uitdrukt, met het comparatiefsuffix -ter. "Sie hat", zegt 
Dusenschön 1907, 7 "daher ursprünglich die Bedeutung: weiter ab, weiter 
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entfernt von, in einem grösseren Abstände von vome oder von einem Punkte, der 
sich vorne befindet. Sie kam dann in den germanischen Sprachen zu der Bedeu
tung: weiter rückwärts, hinter, nach, später als". Deze betekenis 'achter' ver
schijnt in het ohd. (Karg 1, 40 en Graff 1824, 148), in het oe. (Wülfing 1897, 
303, Bosworth 10 b en vooral Dusenschön 1907, 7 volg.) en blijft bestaan (zie 
o.a. Lexer 1,24, Lasch-Borchling 1, 7 en Schiller-Lubben 1, 7) hoewel in het hd. 
overgenomen dooi hinter en in het Engels thans verouderd. OED 1,166 c noemt 
het "Obs(o/ete), rare" en geeft als laatste bewijsplaats een citaat uit 1704. 
In de zin hij (x) loopt achter het huis (yj is het huis in rust. Indien nu zowel (x) 
als (y) in beweging zijn (hij loopt achter hem) krijgt achter een aspect van 
'iemand volgen'. Dusenschön 1907, 7 geeft als tweede betekenis vinaefter: "Bei 
den Verben der Bewegung mit der Bedeutung "hinterher"," waaruit zich dan 
vervolgens ontwikkelt een betekenis: "hinter einer Sache oder Person her, wobei 
diese als Ziel gefasst ist, jemandem nach", zoals de definitie van Karg 1,39 luidt. 
Deze betekenis is nog mnl., zie bv. de aanhaling in MnlW 1, 17: "Als hi achter 
die vlieghe sloech ende missede, die vlieghe loech". Thans komt ze nog geweste
lijk voor, o.a. in Zeeland; Ghijsen 2a geeft als voorbeeldzin: "Ikzal's achterde 
boodschappen gaon, bluuf jie dan bie moeder". In De Во 17 treffen we verbin
dingen aan als "roepen achter", "kijken achter = met de oogen volgen". In het 
Engels is ze nog zeer gewoon: The Concise Oxford Dictionary 1976, 19 a geeft 
bv. als betekenis: "In pursuit or quest of (run, inquire, after him)". 

A c h t e r = ' o v e r ' 
Waarschijnlijk ontwikkelt zich hieruit de betekenis 'о ег-heen, langs', zoals die 
nog in mnl. achter lande, achter strate voorkomt. Zo ziet ook Dusenschön 
1907, 7 het, althans hij suggereert het door de volgorde der betekenissen: 
1)'hinter', 2)'hinterher', 3)'längs, entlang; über, über-weg'. Overigens evenals 
het OED 1, 166 c dat als eerste betekenis geeft: "With verbs of motion (expres
sed or implied): Following, going or coming in the rear of, behind" en als derde: 
"Following the course of (anything extended in space); hence, along (a lineair 
dimension); across or away over (an extended surface)". 
Voor het ontstaan van deze betekenis geeft het WNT 1, 636 een verklaring, waar 
ik het voor een groot deel mee eens kan zijn, maar waarin ik enkele wijzigingen 
zou willen aanbrengen. Ik citeer eerst het WNT: "Achter werd . . . , als voorzetsel 
van plaats, . . . gebezigd om aan te duiden, dat iets óf zich binnen zekere ruimte 
beweegt, zonder dat de richting in aanmerking komt, óf overal binnen die ruimte 
verspreid is. Achter lande, door het land heen, of overal in het land . . . . Deze 
eigenaardige opvatting, die ook ohd. en mhd. bekend was . . . , laat zich op 
natuurlijke wijze verklaren. Uit de beteekenis van achter en na ontsproot geleide
lijk die van volgens, naar, overeenkomstig met, lat. secundum, die goth. afar, 
ohd. aftar vertoonen . . ., die nog in eng. after gewoon is, en ook reeds aan onl. 
aftir eigen was . . . . Dit begrip, op eene ruimte toegepast, leidt tot de vooretelling 
eener beweging die volgens of naar den aard dier ruimte geschiedt, die overeen-
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komstig is met hare grenzen en de richting door haar aangewezen; zoodat hij die 
zich beweegt niet zelf zijne richting kiest, maar ze als eene gegevene volgt. 
Achter lande is dus: naar de gelegenheid des lands, d.i. door het land heen; 
achter velde, naar het beloop des velds, d.i. over het veld heen; achter straten, in 
de richting door den loop der straat bepaald, met de straat mede; achter woude, 
achter huse, achter scepe, met zoodanig beloop als de ruimte en gelegenheid van 
woud, huis of schip medebrengen". 
De wijziging die ik in deze verklaring zou willen aanbrengen is de volgende. WNT 
gaat er van uit, dat de betekenis van het locale Ovei(-heen)' zich heeft ontwik
keld via een niet-locaal 'volgens, naar, overeenkomstig met'. Het lijkt me echter 
juister om niet van zo'n niet-locaal tussenstadium uit te gaan en het is ook niet 
noodzakelijk dat te doen. In achter in de zin: ik loop achter hem en in hetgeen 
zich daaruit ontwikkelt (zie blz. 81) is een aspect 'volgend' te onderkennen, de 
richting die iemand gaat wordt immers bepaald door degeen die vóór hem loopt. 
Zowel de betekenis Over(-heen)' kan hieruit verklaard worden als het niet-locale 
'volgens, naar, overeenkomstig met'. Ook het lat. secundum, dat is afgeleid van 
sequor 'volgen', heeft zich zo ontwikkeld. Graff 1824,148 volg. suggereert door 
de volgorde der betekenissen eveneens zo'n ontwikkeling. Hij wijst bovendien op 
een geval van ambiguïteit dat deze betekenisovergang in de hand kan hebben 
gewerkt. Ik citeer (p. 151) "aftar . . . f) räumliches Durch, Ueber-hin, hinter den 
Verben gehen, suchen, zerstreuen, senden, leiten, führen {bei welchen letzteren 
bisweilen das aftar auch als nach-hin verstanden werden kann)" (curs. van mij, H. ). 
In de hierboven genoemde voorbeelden gaat het er om dat de richting wordt 
bepaald door iets of iemand anders, door een richting die al door iets of iemand 
anders was ingeslagen. Getransponeerd naar een vlakte (als veld) wil dat zeggen 
dat het beloop van het veld gevolgd wordt, dat er dus van de ene kant van het 
veld naar de andere kant gegaan wordt, vandaar ook dat het MnlW 1, 17 voor 
deze betekenis de synoniemen 'over-heen, door-heen' geeft. Verbonden met 
lineaire objecten als straat wordt de richting van de beweging bepaald door het 
beloop van de straat. Ook Dusenschön 1907, 7 wijst op deze bepaaldheid door 
de ruimte; hij geeft als betekenis 3 van aefter: "Den Verlauf eines Dinges, das im 
Räume ausgedehnt ist, verfolgend; bei Ausdehnungen, die linear verlaufen, mit 
der Bedeutung: "längs, entlang", bei Flächenausdehnungen mit der Bedeutung: 
"über, Überweg, auf, in" ". 

Brinkmann 1962, 192 signaleert deze 'bepaaldheid door het beloop' eveneens 
voor durch en über en voert bovendien hier ook de verwantschap tussen beide 
voorzetsels aan. "Das Beziehungswort durch hat manche Verwandtschaft mit 
über; beide bezeichnen mit Akkusativ das Überwinden eines Bereiches, den man 
hinter sich lässt: Ich bin über den Fluss geschwommen — Ich bin durch den Fluss 
geschwommen. Das geschieht aber in verschiedener Weise: Bei über herrscht die 
Vorstellung vor, dass man über eine Fläche hinweg vom einen ans andere Ufer 
kommt; bei durch ist der Bereich zugleich in seiner Tiefe vorgestellt (eher 
raumhaft als flächenhaft)". 
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In 1.1.1.1. heb ik deze "voorstelling eener beweging, die volgens of naar den aard 
dier ruimte geschiedt" 'parallellie' genoemd. De betekenis van achter is dan: 'over 
de oppervlakte van en parallel aan het beloop ervan'. Verbonden met de aan
duiding van een vlakte (achter velde) kan dit worden weergegeven met het 
synoniem 'over(-heen)'; met lineaire ruimten verbonden: (achter straten) 'langs, 
over'; verbonden met min of meer begrensde ruimten (achter woude) met: 'door
heen' (ook hieruit blijkt de verwantschap van door en over). Evenals bij over 
(1.1.1.1.) en bij langs (2.1.5.1.) verliest ook achter + vlakte al spoedig zijn 
'parallellie'-kenmerk, waardoor het niet meer aanduidt dat de verplaatsing zich 
uitstrekt van de ene kant naar de andere kant, maar van een willekeurig punt 
naar een ander willekeurig punt. In de meeste citaten uit het MnlW is het dan 
ook niet uit te maken wat bedoeld is: 'over' of 'over-heen'. Brinkmann 1962, 
192 geeft dit verschil wél voor durch maar niet voor über. Hij zegt: "In einer 
Aussage wie: Wir sind durch den Wald gegangen kann es sich sowohl um ein 
Durchqueren wie um ein Durchwandern handeln". 

Bij achter + lineair object blijft het 'parallellie'-kenmerk, door de aard van de 
relatie, bestaan, zoals in 2.1.5.1. is uiteengezet. Achter wordt in deze betekenis 
uiteraard alleen verbonden met verplaatsingswerkwoorden. Het synsemantische 
karakter van het voorzetsel verraadt zich ook hier. Reeds in het ohd. kan achter 
met een handelingswerkwoord gecombineerd worden: het voorzetsel tendeert 
naar de betekenis 'op'. Karg 1, 39 geeft o.a. "rosebluomen uuerdent (='bloeien', 
H.) after demo ueldo", hoewel hier misschien ook nog een zeker 'lijn'-kenmerk 
in is te ontdekken: 'bloemen bloeien verspreid over het veld'. Ik kom hierop nog 
nader terug in 4. 
De betekenis 'over(-heen)' is reeds oud. Voor het ohd. wordt ze vermeld door 
Graff 1824, 151 en Karg 1, 38, voor het oe. door Wülfing 1897, 304, Bosworth 
10 6 en Dusenschön 1907, 7 volg. Ook het mhd. (Lexer 1, 24) en het mnd. 
(Lasch-Borchling 1, 7 en Schiller-Lubben 1, 7) kennen haar nog. In het OED 1, 
166 c wordt gemeld dat after nog dialectisch in deze betekenis voorkomt. Het 
DWB geeft after slechts voor de 15de en 16de eeuw. 
In het mnl. is ze nog zeer frequent, en bovendien over het gehele taalgebied 
verspreid. MnlW 1,17 geeft onder andere citaten uit: 

Hild. 173,119 Hollands 
L.V.J.C. 76 Westlimburgs afschrift van 

Vlaams-Brabantse tekst 
Serv. II, 1264 Limburgs 
Nat.Bl. VII, 510 Westvlaams 
Arnand I, 3494 Oostvlaams 
Brugm. 2, 322 Gelders-Overijsels 
Parth. 7801 Vlaams 

Na 1500 echter komt dit achter in de algemene taal alleen nog maar in een paar 
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vaste verbindingen voor. WNT I, 637 geeft o.a. "achter duin, in de duinen"; 
"achter huis, door of in huis"; "achter straten, over of langs de straat" en 
"achter land(e), door het land heen". Het woordenboek illustreert deze ver
bindingen met aanhalingen uit o.a. Hooft, Vondel, Cats, Bredero, ook nog uit 
Loosjes, Bilderdijk, Fokke. Het stelt uitdrukkelijk dat ze bij deze laatsten "reeds 
verouderd" waren. Toch is dit achter tot op de dag van vandaag nog bewaard, nl. 
in de verbinding achterwege. 
In het Oost- en Westvlaams is achter in verschillende hier besproken betekenissen 
nog in levend gebruik; zowel De Во 16 als Desnerck 44b behandelen achter in 
deze betekenis uitgebreid. Schuermans meldt dat het zowel Oost- als Westvlaams 
is. 

A c h t e r = ' l a n g s ' 
Uit deze betekenis 'over' (in achter strate lopen) — in semantische kenmerken 
[oppervlakte-contact] [parallelle lijn] — ontwikkelt zich de betekenis 'langs' (in 
langs de rivier lopen) [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn]. Het kenmerk [opper
vlakte-contact] gaat over in [nabijheid], zoals dat ook bij op (1.1.5.1.) gebeurt. 
(Een parallelle ontwikkeling constateren we bij al (3.1.3.1.)). 
Theoretisch zou ook een ontwikkeling uit de betekenis 'volgend' mogelijk zijn 
geweest. De betekenis 'langs' echter komt pas voor het eerst voor in mijn mate
riaal, niet in ohd., mhd., mnd. en niet in oe., me. en ne.; althans waarschijnlijk 
niet. Dusenschön 1907, 8 geeft één citaat uit de Beowulf dat mogelijk een 
'langs'-interpretatie toelaat. Ik geef het hier weer: "Heal-gamen Hro^gares scop 
aefter medo-benck maenen scolde" = 'de zanger van H. moest een heldenlied 
zingen (van)achter (aan) de bank met de mede (of: (lopende) langs de bank met 
mede)'. De interpretatie is onzeker. Mocht aefter in dit citaat inderdaad als 
'langs' zijn te beschouwen, dan is de hierboven als theoretisch geopperde ontwik-
keling mogelijk. Het blijft dan echter vreemd dat we slechts ïn het oe. daarvan 
sporen vinden, in de latere taaifasen van het Engels niet meer, evenmin als in het 
Duits en Nederlands, maar weer wel in het huidige West- en Oostvlaamse dialect. 
Tot slot merk ik nog op dat ook Kruyskamp als bewerker van het artikel achter 
in het eerste en enige WNT-supplement een overgang van 'over' naar 'langs' 
aanneemt. In kolom 331 schrijft hij onder de betekenis 5) (= 'over'): "met 
betrekking tot lange en smalle zaken wordt de bet. "langs" ". 

3.1.2.2. Geen gegevens. 

3.1.2.3. Schuermans 6 b geeft achter 'aan, nevens, langs, tegen' voor West- en 
Oost-Vlaanderen. Zijn enige citaat is echter geen adstructie van de betekenis 
'langs': "een huis achter den steenweg". Achter heeft hier de algemene betekenis 
'nabijheid' zoals aan en bij. Het wil echter niet zeggen dat achter niet in de hier 
bedoelde betekenis 'langs' zou voorkomen. Schuermans geeft alleen geen bewijs
plaatsen. De Во 16 vermeldt het gebruik voor West-Vlaanderen; s.v. Achter lezen 
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we: " I o . Voorz. van plaats, Langs, overheen" met als voorbeeld: "Er staan veel 
boomen achter dien weg, fr. le long de cette route". Desnerck 44 b geeft wel de 
omschrijving 'langs, over' maar geen typische voorbeelden van de betekenis 'aan 
de zijde van en parallel met'. 
Noch Lievevrouw-Coopman noch Teirlinck tenslotte kennen de betekenis voor 
het Gents resp. het Zuidoostvlaams. Het kaartbeeld stemt met deze gegevens uit 
de literatuur overeen: achter 'langs' komt met name voor in het Noorden van 
West-Vlaanderen. In dat gebied zijn de typisch Westvlaamse kenmerken fre
quenter dan in het zuidoostelijke gedeelte (Weijnen 1966, 458), zodat we, met 
inachtneming van de enkele ac/i f er-opgaven in het aan Noord-West-Vlaanderen 
grenzende deel van Oost-Vlaanderen, achter = 'langs' een typisch Noordwest
vlaams verschijnsel mogen noemen. 

Interessant is het in dit verband, waar de grens vrij duidelijk tussen Oost- en 
West-Vlaanderen loopt, op te merken dat De Rooy 1965,152 een aantal grenzen 
ontdekte tussen West-Vlaanderen en de westelijke helft van Oost-Vlaanderen 
enerzijds en de oostelijke helft van Oost-Vlaanderen anderzijds. Weijnen 1966 
geeft op zijn overzichtskaart een isoglossenstreng tussen West- en Oost-Vlaan
deren en noemt het West- en Oostvlaams dan ook verschillende hoofddialecten. 
Als verklaring voor zijn grenzen meent De Rooy Brabantse invloed op het 
Oostvlaams te mogen aannemen, omdat er tekenen zijn (zoals bv. bij of als 
vergelijkend voegwoord) dat de westelijk Vlaamse vorm vroeger ook verder naar 
het Oosten voorkwam. 
In het onderhavige achter-geval ontbreken mij de gegevens die erop wijzen dat 
achter 'langs' vroeger verder naar het Oosten zou zijn voorgekomen. Achter 
Over(-heen)' kwam in het gehele Middelnederlandse taalgebied voor; voor de 
verspreiding van de betekenis 'langs' beschik ik slechts over hedendaags dialect
materiaal. 
De incidentele opgaven in het westelijk deel van Noord-Oost-Vlaanderen zouden 
er op kunnen duiden, dat het eertijds nog oostelijker voorkwam, maar Brabantse 
invloed lijkt me hier onwaarschijnlijk, gezien de voorzetsels die in westelijk 
Brabant en in het daarbij aansluitende gebied van Zuid-Oost-Vlaanderen voor
komen. Dit gebied is een ware smeltkroes van voorzetsels: al, aan, mast, tezijden, 
na maar geen achter. 

Ik denk eerder aan een andere mogelijkheid. Zoals gezegd kan men op kaart VI 
in de kop van West-Vlaanderen een дсА/er-gebied onderscheiden. In het Oosten 
van Zuid-Oost-Vlaanderen vertoont zich een hecht a/-gebied, dat zich oorspron
kelijk verder kan hebben uitgestrekt, gezien de opgaven in I 163,1 164, N39, 
N 43 en zelfs N 24 en misschien ook gezien de vermelding van d door Ghijsen 
voor het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen (zie daarover 3.1.3.1.). Tussen 
deze twee dialectgebieden dringt zich dan het voorzetsel langs, te verklaren uit 
"een enigszins wankel taalgevoel in de overgangsgebieden" (De Rooy 1965,20). 
Hetzelfde zou men kunnen zeggen van de ¿zngs-opgaven tussen het achter- en 
fei/'-gebied. 
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Met deze hypothese dienen we echter voorzichtig te zijn. Ze is alleen gebaseerd 
op het kaartbeeld en Van Bakel 1958, 171 waarschuwt er tegen in kaartbeelden 
al te mechanische reflexen te zien. 
Opvallend is het in ieder geval dat achter 'langs' voorkomt (of misschien zich 
gehandhaafd heeft) in een gebied dat voor achter in de betekenis van het Latijnse 
'post' het typisch Westvlaamse voorzetsel bochten kent. Dit bochten komt reeds 
in de middeleeuwen in deze gebieden voor (zie MnlW 1, 509). 

3.1.3.4/ 
De a-vormen voor 0 49, 0 65, 0 66 en 0 159 zijn als aan geihterpreteerd (zie 
3.1.1.). 

3.1.3.1. Ook het voorzetsel al is ontstaan uit een bijwoord, nl. uit al 'geheel' in 
een zin als hij loopt al de straat = 'hij loopt heel de straat door.' 
De verklaring levert overigens problemen op. Het WNT II, 83, in de persoon van 
Matthijs de Vries, bespreekt de ontwikkeling uitgebreid. Allereerst verwerpt De 
Vries de opvatting dat het voorzetsel zou zijn ontstaan door een ellips. In de 
middeleeuwen en later nog komt nl. zeer frequent een expletief al voor bij 
voorzetsels (zie MnlW 1, 324 en WNT II, 67) in bv. al dore dat lont, al in den 
brant. WNT zegt daarvan: "De versterkende kracht van al liet zich daarbij nog 
duidelijk gevoelen: . . . , in alle richtingen door het land, midden in den brand 
enz. Allengs echter sleet die kracht uit en al begon een bloot expletief toevoegsel 
bij voorzetsels te worden, zonder eenige beteekenis". Dit expletieve al treffen we 
thans nog aan in volkslied-teksten zoals "Daar waren zeven kikkertjes al in een 
boerensloot". Het Duits kent wol in dezelfde expletieve functie. 
In een zin als hij liep al langs de sloot zou dan langs door ellips zijn verdwenen. 
Terecht merkt De Vries op dat zo'n ellips van het voorzetsel, waarin toch het 
eigenlijke en belangrijkste betekeniselement is gelegen, niet gemakkelijk denk
baar is en bovendien door geen enkele analogie te steunen. Zijn redenering, die 
tot een andere verklaring leidt, is de volgende (WNT II, 84). Thans nog (= ± 
1860, H.) kan de weg die men volgt worden uitgedrukt door een accusatief: "ik 
ga dien weg". Vroeger kon de accusatief ook gebruikt worden in toepassing 
op plaatsen waar men door of over ging." Een reeks met voorbeelden wordt 
gegeven, o.a. uit de Spieghel en de Ferguut: "bosch ende plein riden"; "mon-
tange ende heide varen" enz. Ik citeer verder: "Aan zulk eene bepaling nu werd 
al voorgevoegd, in den zin van geheel of gedurig . . . , om te kennen te geven, dat 
men den weg langs, door of over die plaatsen geheel of gedurig volgt, m.a.w. 
zonder er van af te wijken, zonder van richting te veranderen". Zo ontstaat dan 
een min of meer vaste verbinding als al den weg gaan. Toen later de vierde 
naamval niet meer werd gei'nterpreteerd als afhangend van het werkwoord, maar 
van al, kreeg al de waarde van een voorzetsel. Franck 1881,446 voegt er in zijn 
uitgave van Van Maerlants Alexander aan toe, dat mogelijk ook het Franse à l' 
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van invloed is geweest, een suggestie die door het MnlW wordt overgenomen. 
Noodzakelijk en waarschijnlijk is dat echter niet; ook ofr. tout ontwikkelt zich 
tot 'langs' (zie WNT, Suppl. 883, s.v. Al IV). 
Heel sterk legt De Vries de nadruk op het feit dat de plaatsen "geheel of gedu
rig" worden gevolgd. We zagen ditzelfde aspect bij achter (3.1.2.1.) en bij over 
(1.1.1.1.) en noemden dit 'parallelle lijn'. We signaleerden tevens dat deze [paral
lelle lijn] spoedig verandert in een [bepaalde lijn], zonder de implicatie dus dat 
een plaats geheel wordt gevolgd. Ook hier kunnen we al derhalve definiëren met: 
'op de oppervlakte van en het beloop volgend'. In formule-vorm [oppervlakte
contact] [parallelle lijn]>[oppervlakte-contact] [bepaalde lijn]. Ik geef een aantal 
aanhalingen uit het MnlW 1, 326 volg. om te tonen op welke wijze dit al gebruikt 
wordt: 

(1) "Al die roetse neder" 
(2) "Soe vard mi dan al desen pat" 
(3) "Diene souden voeren sciere al die zee hemelike" 

Als we al in alle citaten die het MnlW geeft als voorzetsel mogen interpreteren, 
krijgen we een interessant verspreidingsbeeld. Ik geef alleen de bronaanduiding, 
gevolgd door de localisatie. In alle aanhalingen heeft al de betekenis 'over, door
heen' ; 'langs' (zoals in langs de grond kruipen), nog niet de betekenis 'langs' (= 
'aan de zijde van en parallel met'). 

Meri. 27900 
Alex. IV, 1658 
Яі. . 1348,297 6 
Velth.1,45,59 
Lane. Η, 37752 
Limb. IV, 566 
OvLLied. en Ged. 268, 
GendschChtb. 119 
Pass. W. 141a 
D.B. Deut. 1,40 
5p. II1, 6,23 
Lorr. II, 2098 
Heelu 1281 
Denkm. 3,196,15 
Rein. 1,2412 

Nederduits afschrift van Vlaamse tekst 
Vlaams 
Westvlaams 
Brabants 
Vlaams 
Brabants, Westvlaams gekleurd 

1050 Westvlaams met een Duits modetintje 
(geen localisering -» Gents) 
(geen localisering -> Hollands?) 
Zuidhollands 
(geen localisering -»• Westvlaams) 
Brabants 
(geen localisering -»· Brabants?) 
sterk Oostvlaams gekleurd 
sterk Oostvlaams gekleurd 

We kunnen hieruit opmaken dat het mnl.a/ 'over, door', voornamelijk Vlaams en 
Brabants is, slechts tweemaal komt het voor in Hollandse teksten. 
Hedendaagse gegevens over dit al vinden we in de dialectwoordenboeken. Al in 
de betekenis Ovei(-heen), door(-heen) blijkt Westvlaams te zijn (De Во 45 b, 
Desnerck 339 b) en Oostvlaams (Teirlinck 65 α, Lievevrouw-Coopman 90 b). 
Schuermans 14a tenslotte meldt het gebruik vana/ in de genoemde betekenis in 
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een zin als "al de weide gaan = "langs of door de weide gaan" ", maar voegt daar 
waarschuwend aan toe: "Zulks is echter zoo algemeen niet". Van de overige 
dialect woordenboeken vermeldt alleen Rutten 13 a het in de betekenis 'via' 
("We zullen al Tienen gaan") en 'over' ("al de straat gaan"). Goemans 42 stelt 
expliciet s.v. Al "In den zin van "langs" is het ongewoon in mijn omgeving". 
Deze verspreiding komt derhalve goed overeen met de mnl., zij het dat er, bij 
gebrek aan idiotica voor dat gebied, geen gegevens over Brabant zijn. Uit deze 
betekenis 'over-heen' ontwikkelt zich de betekenis 'langs' ('aan de zijde van en 
parallel met'), zoals waarschijnlijk ook langs (2.1.5.1.) en achter (3.1.2.1.) zich 
hieruit ontwikkelden. Ook hier weer een overgang van [oppervlakte-contact] 
[parallelle lijn] > [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] met de wijziging [opper
vlakte-contact] > [nabijheid] (vgl. op 1.1.5.1.). Deze ontwikkeling van al is een 
goede aanwijzing ervoor, dat ook langs en achter zich zó (kunnen) hebben ont
wikkeld. Al heeft immers geen andere mnl. betekenis dan 'over(-heen), 
door(-heen)'. Bij langs en achter is er altijd nog de kans dat de twee betekenissen 
gelijktijdig zich ontwikkelden uit een semantische basis met het aspect 'volgen'. 
Heel in het kort signaleer ik nog enige semantische evoluties van al: 

1. 'Via, langs.' Rutten 13 a: "Wij zullen al Tienen gaan". 
Teirlinck 65 a: "Al Oostende gade nor Lon(d)en". 

2. 'Naar'. De Во 46 a: "Hij is al Frankrijk weggegaan". 
Desnerck 339 b (o/, 9): "01 't sjhole goan, naar school gaan". 

3. 'In, te, op.' (zie hiervoor uitgebreid 4.). 

3.13.2. Al komt noch in het MnlW noch in het WNT voor in de betekenis 'aan 
de zijde van en parallel met'. 

3.1.3.3. Al in de onderhavige betekenis komt — geconcentreerd — slechts in een 
klein gebied voor: in het uiterste Zuidoosten van Zuid-Oost-Vlaanderen met een 
klein daarbij aansluitend gebied van Belgisch-Brabant. Dat komt overeen met de 
gegevens uit de literatuur. Alleen Teirlinck 65 a kent al in deze betekenis. De 
andere idiotica geven o/ in andere betekenissen (zie hierboven). Interessant is de 
constatering van Teirlinck dat men zowel kan zeggen: „al de beke gaan" en 
"langst de beke gaan" maar niet: "het ges groeit al de beke". Hij stelt vast: "in 
dit geval hoort men: het ges groeit langst de beke". Kennelijk kan al alleen met 
verplaatsingsverba worden verbonden. Toch is het waarschijnlijk dat al vroeger 
een groter verspreidingsgebied had. Daarvoor zijn een paar aanwijzingen. Al 
komt, behalve in het hierboven genoemde gebied, tweemaal voor in Noord-Oost-
Vlaanderen (I 163 en I 164) en driemaal ten westen van het hechte a/-gebied 
(N 24, N 39, N 43). In een bandopname vond ik nog voor 0 191 (Bossuit): " 'k 
gong ne keer al de vaart naar 'uis". Bovendien geeft ook Ghijsen 28 al voor het 
westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen "ook in de tautologie: allangs: ie kwam 
allangs d'n diek" voor St. Anna ter Muiden. Juist een tautologie als allangs zou er 
op kunnen wijzen dat al tot aan deze Zeeuwse gewesten gangbaar is geweest. 
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Zo'n vorm ontstaat immers als contaminatie van twee vormen al en langs, welke 
laatste kennelijk in het noordelijk deel van Zeeland het gewone voorzetsel was 
(zie voor dit soort tautologieën o.a. Goossens 1969, 94). Allangs zou hier echter 
ook verklaard kunnen worden als een combinatie van het expletieve al en het 
voorzetsel langs. Schuermans 14 a zegt s.v. Al hierover: "als expletief bijw. is 
(het) van dagelijksch gebruik in de Belgische provinciën: "al onder, al buiten"." 
Het is mogelijk dat ook West-Zeeuws-Vlaanderen, dat zich vaak taalkundig bij 
België aansluit, dit expletieve al heeft gekend. Het a/-gebied, dat, gezien de hier
boven genoemde uitlopers, waarschijnlijk grensde aan een achter-gebied is dan uit 
elkaar geslagen door het voorzetsel langs dat juist dáár in het overgangsgebied 
tussen al en achter de kans kreeg, vanwege het daar enigszins wankele taalgevoel 
(zie 3.1.2.3.). 

ЗЛА. Bij 

3.1.4.1. Zie т.п. 2.1.3.1. voor de betekenis(ontwikkeling). 
Ik ben er daar van uitgegaan dat de betekenis 'naast' zich niet ontwikkelde uit de 
betekenis 'langs', maar uit een algemene betekenis 'nabijheid'. De argumenten 
hiervoor waren: 
1. de betekenissen 'langs' en 'naast' zijn pas geattesteerd in een tijd dat de 

betekenis 'over-heen' alleen nog maar in verstarde, idiomatische verbindingen 
als bij de weg voorkwam, waarin het voorzetsel alle semantische kracht heeft 
verloren en dus niet zo gemakkelijk als basis voor een verdere betekenis
evolutie kan hebben gediend. 

2. de meeste voorzetsels die een betekenis 'naast' en 'langs' hebben, ontwikkelen 
deze uit de betekenis 'nabijheid'; zo aan (2.1.1.1. en 3.1.1.1.)\naast (2.1.7.1. 
en 3.1.11.1.); tegen (2.1.12.1. en 3.1.14.1.). De voorzetsels die alleen een 
betekenis 'langs' hebben, ontwikkelen deze veelal uit 'over'; zo achter 
(З.1.2.1.); al (3.1.3.1.) en langs zelf (3.1.6.1.). Dit laatste voorzetsel heeft 
weliswaar ook de betekenis 'naast', maar deze is structureel te verklaren 
(2.1.5.1.). 

Ook voor de ontwikkeling naar bij 'langs' ga ik uit van de algemene betekenis 
'nabijheid', die via betekenisrestrictie 'langs' gaat betekenen, en derhalve steeds 
verbonden wordt met een verplaatsingswerkwoord èn een complement rechts dat 
een lengtekemnerk heeft of met een statisch werkwoord met als subject een 
zelfstandig naamwoord dat een rij aanduidt (zie 2.1.5.1.). 

3.1.4.2. Bij aan in 2.1.1.1. signaleerden we dat het vaak moeilijk is uit oudere 
teksten de precíese waarde van een voorzetsel te bepalen. Betekent aan in het 
huis dat aan de poort stond: 'contact', 'nabijheid' of 'naast'? Dit geldt vooral 
voor voorzetsels als aan, bij, tegen en naast, die een algemene betekenis hebben 
als 'nabijheid', en zich kunnen ontwikkelen tot een gespecialiseerder betekenis. 
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Ook in het geval van bij worden we met deze moeilijkheid geconfronteerd. Het 
MnlW 1, 1231 s.v. Bij, 2je) geeft een betekenis 'langs'. Van de zes citaten waar
mee dit 'langs' wordt geadstrueerd zijn er vier met het syntagma bij de weggaan, 
waarin bij = 'over' (zíe 2.1.З.1.). In twee aanhalingen is, op grond van het citaat 
zoals het is afgedrukt, een interpretatie 'langs' = 'aan de zijde van en parallel met' 
mogelijk, maar niet noodzakelijk. 
Ik geef ze beide: 

"Bi den tune, Rein. 1,646" 
"(Hi) quam tere passagen . . . , daer hi opter zee bi quam, Mor. 2358" 

In de uitgave van Van Den Vos Reinaerde door dr. D.C. Tinbergen, zeventiende 
druk, bezorgd door dr. L.M. van Dis, Groningen 1964 staat echter te lezen (vs. 
644—646): "Al sprekende quam dus gheloopen Reinaert met sinen gheselle 
Brune Tote Lamfreits binnen den tune" (curs. van mij. Я ) . Deze variant komt 
uit hs.B (zie Hellinga 1970, 43 a). In de variant met bi (uit hs. A) is een moge
lijke interpretatie: 'Reinaert kwam met zijn gezel В. al pratend aan bij het huis 
van L., bij de omheining (= bij de omheining van L.'s huis)'; in de variant met 
binnen is geïmpliceerd dat ze de omheinde hof van L. ook ingaan. Dat er werke
lijk aan een bereiken van L.'s tuin mag worden gedacht en niet slechts aan het 
gaan er langs, kan ook worden geconcludeerd uit hs.P dat de volgende variant 
heeft: "quamen si dus gelopen Reynaert ende sijn geselle brune Tote lamfreids 
anden tune" {curs, van mij, H.). De context van het tweede citaat is uitMoriaen 
(in de uitgave van H. Paardekooper-Van Buuren en M. Gysseling, Zutphen 1970): 
"moriaan . . . Reet die strate ter zee ward Ende quam tere passagen ter vard Daer 
hi opter zee bi quam" waar ik "Daer hi opter zee bi quam" niet anders kan lezen 
dan als een globale herhaling van "Ende quam tere passagen ter vard", dus als: 
'en kwam spoedig bij een oversteekplaats, waar hij aan zee bij kwam (= en kwam 
spoedig bij een oversteekplaats aan zee)'. 

In beide citaten is derhalve bij niet of niet noodzakelijk als 'langs' te lezen. Ook 
Karg 1,961 geeft s.v.Bi Β,Ι,Ι fi) een betekenis 'an; an, längs' waaruit zou kunnen 
worden opgemaakt dat bij = 'langs' ; maar ook hier kunnen de citaten op verschil
lende wijze geïnterpreteerd worden. Ik geef een paar van de meest saillante 
voorbeelden: 

"da saz ein plinte pi demo uuege" (= er zat een blinde aan de weg, H.) 
"pi furifliozenten [germinabunt inter herbas quasi salices] iuxta praeter fluen-
tes [aquasy. 

In beide gevallen past eerder de algemene omschrijving 'nabijheid' dan die van de 
specifiekere 'langs'. 
Mocht echter het ohd. èn het mnl. toch al de betekenis 'langs' bezitten, dan 
verliest mijn op blz. 89 gegeven eerste argument om voor de betekenisontwikke
ling van bij 'langs' uit te gaan van bij 'nabijheid' veel van zijn waarde, maar geheel 
waardeloos wordt het toch niet. De betekenis 'nabijheid' is in het ohd. en oe. al 
zeer algemeen. De betekenis 'over-heen' daarentegen komt in het ohd. nog 
weinig voor (zie 2.1.3.1.). 
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3.1.4.3. Zoals in meer gevallen, blijkt ook hier het Fransvlaams zich te onder
scheiden van andere dialecten: bij verschijnt vrijwel exclusief in deze streek. De 
incidentele opgaven voor H 187, H 106 en N 137 wijzen misschien op een oor
spronkelijk groter verspreidingsgebied. Als dat zo is, is mogelijk de situatie in de 
beide Vlaanderen als volgt geweest: het Noorden van West-Vlaanderen en een 
daarbij aansluitend stuk van Noord-Oost-Vlaanderen kende achter, de rest van 
Oost-Vlaanderen plus een deel van Zuid-West-Vlaanderen zal waarschijnlijk een 
d-gebied zijn geweest; het overgebleven gedeelte van West-Vlaanderen en Frans-
Vlaanderen had bij. Tussen deze gebieden heeft zich langs ingedrongen. 
Het komt mij voor dat de by-opgaven 0 290 en Ρ 172 niet wijzen op een vroe
gere verspreiding tot in Belgisch-Limburg toe. Zuid-Oost-Vlaanderen en West-
Brabant tonen nl. zo'n hecht aZ-gebied, naast na, dat het nauwelijks voorstelbaar 
is dat dit vroeger een ¿w/'-gebied was. De genoemde bij-vormen zijn er mijns 
inziens eerder een bewijs voor, dat voorzetsels met een algemene betekenis 
gemakkelijk in verschillende gebieden een gelijkaardige ontwikkeling kunnen 
meemaken. We zien dat ook bij aan 'langs' (2.1.1.З.), dat in de Voerstreek en in 
Zuid-Oost-Vlaanderen/West-Brabant voorkomt, zonder dat we aan mogen 
nemen, dat ook het tussenliggende gebied ooit aan heeft gekend. 
Bij wordt overigens niet in de literatuur in deze betekenis opgegeven. In de bij — 
langs-vorm in het Noordoosten van Nederland heeft bij niet de betekenis 'langs' 
zoals we hieronder zullen uiteenzetten. 

3A.5.Bij- langs 

3.1.5.1. Het is een bekend verschijnsel dat een voorzetsel in de loop der tijd veel 
van zijn aanschouwelijkheid kan verliezen. De Tollenaere, de bewerker van het 
artikel Van in het WNT XVIII, 382 wijst daar onder andere op. Als redmiddel 
worden dan vaak versterkte vormen gebruikt, zoals bij van: vanaf. Nuytens 1962, 
108 noemt zo'n versterking van een voorzetsel door een adverbium een "ken
merk van de volkstaal" en zegt dat dit verschijnsel т .п. in de gesproken taal te 
verwachten is en wel "vooral in de taal van een gesloten gemeenschap waar de 
vitale ruimtelijkheid een grote rol speelt" en waarin "nauwkeurige plaatsbepaling 
uiterst belangrijk kan zijn" (blz. 110). Zie verder ook 1.1.4.3.2. van deze studie. 
Niet alleen echter de noodzaak van een nauwkeurige plaatsbepaling voert 
Nuytens aan als verklaring voor het gebruik van de versterkte vorm, maar ook 
het typische karakter van de gesproken taal, en dialect is immers in eerste 
instantie een gesproken taal. In gesproken taal krijgen woorden nauwelijks de 
kans om lang na te klinken: "De toehoorder kan niet als de lezer nog eens even 
terugbladeren, de woorden van de gesproken taal verglijden vaak in de tijd voor
dat er de aandacht op kon vallen" (p. 111). 
Ik meen dat we dit aspect zeker ook bij de explicatie van bij — langs moeten 
betrekken. In bij — langs wordt door bij een 'onbepaalde nabijheid' uitgedrukt, 
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die door langs nader wordt gepreciseerd. Met langs wordt geïmpliceerd dat de 
beweging zich afspeelt 'in de lengte' en 'parallel' (vanwege de 'nabijheid' die niet 
verandert) zoals naar nader wordt gepreciseerd door in (zie 1.0.)· Ook Brink
mann 1962, 204 wijst daar m.m. op: "Was entlang genauer bestimmt, kann 
allgemeiner durch an als Kontaktwort bezeichnet werden (an der Grenze), unter 
Umständen in Verbindung mit entlang (an der Grenze entlang)". 

3.1.5.2. MnlW noch WNT geven bij - langs. Het is echter niet uitgesloten dat 
deze combinatie reeds in de middeleeuwen in het Noordoosten van ons taal
gebied - het huidige verspreidingsgebied - voorkwam. Schiller-Lubben 1, 334 
vermeldt haar in elk geval voor het mnd., zowel in de aaneengeschreven vorm 
bilank, bilanges, als in de gescheiden vorm, zoals in de zin: "dat sie by dike lang 
toghen". O.e. 2,617 b geeft nog: "se . . . segelden by dem lande langes". 

3.1.5.3. Het gehele Noordoosten van Nederland, voorzover daarvan RND-mate-
riaal voorhanden is — node missen we nog "Drente-Overijsel" — heeft bij - langs. 
Slechts een enkele maal, zegt De Boer 1950, 161, wordt langs gebruikt: "[lans] 
- langs, was oorspronkelijk in 't hï(ndeloopens) alleen bijwoord. Op 't ogenblik 
wordt het onder holl. invloed ook als voorz. gebruikt, maar correct is dit niet. 
Men hoort tegenwoordig: [hi n:n lans t hys] — hi/ liep langs 't huis . . . ; de juiste 
zegswijze is echter: [hi ro:n bi t hyz larjs]." Hoever bij-langs naar het Zuiden toe 
nog voorkomt weten we niet exact. De dialectwoordenboeken geven deze ver
zwaarde vorm niet. Nuytens 1962, 108 kent bij-langs wel voor Twente, maar 
m.i. niet geheel in de hier bedoelde betekenis. Hij geeft als voorbeelden: "wij 
kwamen bij het kasteel langs", waar bij-langs waarschijnlijk eerder met 'voorbij' 
kan worden weergegeven, en: "de beek die bij ons langs loopt", een constructie 
die me ook in het ABN wel mogelijk lijkt. Neerlandici uit Twente, gevraagd hoe 
zij hij liep langs de beek in het Twents zouden "vertalen", deden dit niet met het 
type bij-langs, maar gebruikten eenvoudig langs. Bij nadere informatie bleken zij 
bij-langs alleen te kennen in het type van de door Nuytens genoemde 
voorbeeldzinnen. Hoe het dan ook zij: bij-langs is in elk geval in het Noord
oosten een algemeen gebruikelijke versterkte vorm, zij het in de betekenis 'langs' 
alleen in de provincies Friesland, Groningen en Drente. Ten Doornkaat-Koolman 
1, 164 geeft bilangs 'langs' alleen in de aaneengeschreven vorm en in adverbiale 
functie. Ook hier weer blijkt dat de adverbiale verzwaring niet een zo algemeen 
verschijnsel is als door Nuytens 1962,124 en Overdiep 1936, 27 is geopperd; het 
fenomeen is evenals bij na(ar)-toe, na(ar)-heen т.п. als "noordoostelijk" te 
kwalificeren. 

'i.l.e.Langs 
De meeste vormen waren gemakkelijk als langs te interpreteren. Moeilijkheden 
leverden längster in Q 278 ("lanstergewater") en Q 279 ("langsergewater"); 
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beide zijn misschien als langsheer te interpreteren. Het tweede lid -heer = hd. her, 
waarvan Wahrig 1704 zegt: "im Unterscheid zu "hin", das die Richtung vom 
Sprechenden weg angibt. Beides wird umg. mitunter verwechselt. Ist die Rich
tung undeutl. oder zweifelhaft, tritt häufiger "her" an die Stelle von "hin"." Zo 
is langsheer als equivalent van langsheen te beschouwen (zie 3.1.7.). De vorm 
Іазіфг uit Ν 154 is mogelijk als langsdoor te interpreteren. De drie vormen zijn 
niet op de kaart opgenomen, evenmin als de adverbiale nabepaling van langs in 
Ρ 102 ("langst water af') en neffe in К 251 ("neffe 't water heen"). 

3.1.6.1. Zie 2.1.5.1., waarin wordt uiteengezet dat langs 'aan de zijde van en 
parallel met' zich waarschijnlijk heeft ontwikkeld uit langs Over(-heen)' ; al en 
achter hebben dezelfde semantische evolutie ondergaan. 

3.1.6.2. In 2.1.5.1. wees ik er al op dat het opvallend is dat langs in de hier 
besproken betekenis slechts tweemaal voorkomt in het MnlW 4,99 (misschien 
maar éénmaal, omdat één aanhaling niet duidelijk is te interpreteren), tegenover 
twaalf maal in de betekenis 'over(-heen)'. De localiseringen zeggen niet veel: het 
citaat uit Bloeml. 2, 70,4 is óf Westvlaams óf Westmnl., het citaat uit Heiligenl. 
18 is Oostmnl. Ook het WNT VIII, 1064 volg. geeft meer voorbeelden van langs 
in de betekenis 'ovei{-heen)'. Misschien is dit alles slechts toevallig, en mogen we 
er geen al te stringente conclusies uit trekken. Het zou echter kunnen betekenen 
dat langs in de bedoelde betekenis pas laat, op het einde der middeleeuwen, 
algemeen gangbaar zou zijn geworden. 
Het normale voorzetsel dat de betekenis 'langs' tot uitdrukking bracht zou dan 
neven/neffen geweest kunnen zijn, dat zesmaal in deze betekenis voorkomt, in 
een vrij ruime geografische verspreiding. Ook nu nog is die verspreiding vrij groot, 
echter aanmerkelijk minder dan die van neffen 'naast' (zie 2.1.10.3. en 
3.1.12.3.). Ook in het mhd. ontbreekt deze betekenis: Lexer 1, 1821 geeft s.v. 
Langes geen prepositioneel gebruik. Schiller-Lubben 2,617 b kent voor het mnd. 
alleen de betekenis Over(heen), door': "he solde gaen langes den wech Apien to 
s. Sixtus Kerken"; "Se treckeden langes de stad bet an den dom". Pas in de 
Nieuwnederlandse periode zou langs dan hebben doorgezet. Zie o.a. hetgeen bij 
al en achter in dit hoofdstuk is opgemerkt. Voorlopig is dit, bij gebrek aan 
gegevens uit het mnl., niets dan een mogelijkheid. De kans is groot dat het 
geringe aantal bewijsplaatsen in het MnlW op louter toeval berust en dat langs 
ook in de middeleeuwen al het gangbare 'langs'-voorzetsel was. 

3.1.6.3. Het overgrote gedeelte van Nederland kent langs in de hier besproken 
betekenis. Uitzonderingen vormen het Noordoosten: Groningen, Friesland en 
Drente (althans het noordelijke stuk, over het zuidelijke hebben we geen gege
vens) hebben uitsluitend bif-langs, en Oost-Noord-Brabant met de "Rivieren-
streek" en Noord-Limburg, dat een compact neven/neffen-gebied laat zien. In 
België is de situatie al niet anders. Hoewel hier een overvloed van typische 
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dialectvoorzetsels voorkomt, overheerst langs toch duidelijk, zelfs in Frans-
Vlaanderen. De enige uitzondering vormt de "smeltkroes" Oost-Z.O.-Vlaande-
ren/West-Belgisch-Brabant. 
In 3.1.23. en 3.1.3.3. opperde ik de mogelijkheid dat langs hier overal de jon
gere vorm is, die een wig heeft geslagen tussen vroeger hechte д/- en achter-ge
bieden. Datzelfde zou men kunnen zeggen van langs in Antwerpen en het ooste
lijk deel van Brabant en Limburg. Hier zou langs zich tussen het hechte neven/ 
neffen gebied van Antwerpen en het "smeltkroes"-gebied hebben gedrongen en 
naar het Oosten zijn opgerukt. De ле еи-vormen in Zuid-Belgisch-Limburg kun
nen er op wijzen dat het ие е/г-gebied vroeger groter was. Het gehele midden en 
Zuiden van Nederlands-Limburg heeft langs. 
We kunnen ons afvragen of juist het "smeltkroes"-gebied niet rijp was voor 
langs -infiltratie. Zo'n verwarrende hoeveelheid vormen op een dergelijk klein 
gebied vraagt als het ware om vervanging door een vrij algemeen voorkomend 
voorzetsel: langs. 
In het jc/jfer-gebied komen zowel tezijden als aan en na voor, en in het na-gebied 
ontdekken we ook achter, naast, aan en tezijde. 
Mogelijk is zo'n "umgangssprachliches Sammelbecken", zoals Rosenkranz—Span
genberg 1963, 25 dat noemen, wel uitermate weerbaar tegen infiltraties. Zij 
constateren immers dat het "Sammelbecken" Obersachsen/Ostthüringen, dat 13 
synoniemen kent voor 'sich beeilen' niet wordt ingedamd door een "Hoch-
sprache"-woord, maar zich juist verder uitbreidt. "Vom Industrierevier um 
Zwickau und Karl-Marx-Stadt dringt eine gewisse Vielfalt bereits ins Erzgebirge 
ein, und auch die sprachliche so aufgelockerte "Treppenlandschaft Ostfalen" 
zeigt schon mehrere Synonyma lebhaft gemischt". 

3.1.7. Langsheen 
In twee interessante artikelen in Taal en Tongval 20,138-142 en 23,153-155 
heeft С. Tavemier-Vereecken een identificatie-probleem aan de orde gesteld, 
dat hier nadere vermelding verdient. Het betreft de identificatie van het 
"typisch" Belgische voorzetsel langsheen. Zij releveert dat van langsheen, dat in 
het MnlW nog niet voorkomt, in de oud-Nieuwnederlandse periode sporen zijn te 
vinden, die het vermoeden doen rijzen dat het, in de vorm langshenen, eens tot 
de volkstaal behoorde. Het WNT geeft zowel Nederlandse als Belgische bewijs
plaatsen, de Nederlandse zijn uit de 17de, 18de en 19de eeuw, de Belgische uit 
de 19de; maar, zo zegt het WNT, het komt thans "Nog in Z.-Nederl." voor. 
Tavemier vraagt zich af of dit wel zo is. In zin 54 van de RND vond ze voor 
Oost-Vlaanderen weliswaar een reeks opgaven, die onder de grootste gemene 
deler omgespeld: langseen luidden en die "door iemand die niet met het geweste
lijk dialekt is vertrouwd voor "langsheen" zouden kunnen worden gehouden". 
Maar: in dezelfde streek komt ook langstegen voor. Tavemier gaat er van uit dat 
ook die langseen-vormen als langstegen moeten worden geïnterpreteerd, of liever 
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als langsegen dat is ontstaan uit langs + fegen, zoals tegen is ontstaan uit te + 
i'egen. Door het verdwijnen van de intervokalische —g—, een verschijnsel dat in 
deze streek vaak voorkomt, ontstaat dan langseen. Ze steunt bij deze verklaring 
ook op het feit dat heen in Vlaanderen onbekend is. Alleen in Londerzeel, waar 
de intervokalische —g— niet uitvalt, en heen wel bekend is, zou de vorm als 
langsheen kunnen worden geïnterpreteerd. 
In het tweede artikel komt ze hierop terug. Haar argumenten zijn: het éne 
voorbeeld van langsheen uit Londerzeel is wel erg weinig om het frequente 
gebruik van langsheen door Belgische schrijvers te verklaren. Het verdwijnen van 
de intervokalische — g— levert "Ersatzdehnung" op, die in de langseen -vormen 
niet is te ontdekken (hoewel, zo toont zij aan, die "Ersatzdehnung" niet altijd 
optreedt). Het belangrijkste argument is echter dat er een "fonetisch kenmerk 
(is) dat nergens in langstegen voorkomt, maar wel in langseen, nl. een verlengde 
n: ... Deze n: staat voor -nen". Zij concludeert hieruit dat het tweede lid in 
langseen toch henen is, dat zij inderdaad in het Naembouck van de Gentenaar 
Joos Lambrecht aantrof. 
Ik ben met opzet iets dieper ingegaan op deze kwestie, omdat het aantoont 
hoeveel kans iemand die niet vertrouwd is met het Oostvlaamse dialect, loopt 
vergissingen te begaan bij de interpretatie van vormen als hierboven genoemd. Ik 
neem de argumenten van Tavemier dan ook graag over en interpreteer mede op 
haar gezag de langseen- opgaven als langsheen en langsteenfs) lansteenfs), 
lantseugen, lantseans, lastsege, ¡astseen, laststeen (= omzetting van tsegen tot 
stegen), langsteges, latseen, lasteas als langstegen/langssegen. Naar ik vermoed 
leest zij deze vormen als langstegen т.п. op grond van de — t— die er in voor 
komt. 

Het is echter, naar mijn idee, ook mogelijk dat we langsteen moeten interpre
teren als langsthenen, met epenthetische —t-. Teirlinck 199 b geeft o.a. zo'n 
vorm: langsthenen(t). 
Voorlopig sluit ik me aan bij de ¿zngsfe^en-interpretatie van Tavemier. 
In Frans-Vlaanderen komt tweemaal een vorm voor waarin de —ее van langsteen 
een sjwa is geworden. Ik heb deze vormen als langstegen op de kaart opgenomen. 
Reden waarom ik voor de bovengenoemde langsteen-vormen toch ook aan 
langstheen heb gedacht, is — behalve dan dat het, gezien de langsthenen-opgave 
van Teirlinck, fonisch zonder meer mogelijk is — : een blik op kaart Vla. Hier is 
geen enkele langstegen-opgave te bekennen. Op zich zegt dit nog niet alles: 
immers de invullers kunnen de langst een -uitspraak van hun zegslieden als 
langsheen hebben geïnterpreteerd en op de vragenlijst hebben ingevuld. Er blijkt 
wel uit dat het laatste woord over de langsheen/langstegen-interpretitie nog niet 
gesproken is. 

3.1.7.1. Langsheen is een koppeling van langs en het bijwoord heen. We kunnen 
ook hier spreken van een adverbiale versterking, zij het dat we niet meer te 
maken hebben met een afstandscompositum, zoals bij bif-langs, naar-toe e.d. 
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Volgens Peetere 1934, 273 b is heen toegevoegd om de "ware" betekenis van 
langs, immers 'in de lengterichting van', uit te drukken; door heen wordt het 
richtingsaspect versterkt. Bij langs komt deze versterking of nuancering frequent 
voor; Tavernier 1968, 13 wijst bv. op langsneven (in een citaat van 1458) en 
langstegen. 

3.1.7.2. Het MnlW vermeldt langsheen niet; het WNT VIII, 1068 wél, zoals hier
boven reeds is gereleveerd. Onder de betekenis 3), die overeenstemt met de hier 
beschreven betekenis, vinden we zowel citaten uit Nederlandse als uit Belgische 
schrijvers. Het laatste Nederlandse citaat stamt uit Beets [1840]. We mogen er 
zeker wel uit concluderen, dat langsheen eens een ruime verbreiding heeft 
gekend, zoals ook Tavemier al suggereerde. 

3.1.7.3. Met voorbehoud aangaande de juiste interpretatie van de langsteen-vox-
men kunnen we zeggen dat langsheen met name Zuidoostvlaams is, met een 
uitloper naar Brabant en enige opgaven voor Noord-Oost-Vlaanderen en voor 
St. Jansteen in Zeeuws-Vlaanderen. Tavemier heeft het ook nog aangetroffen in 
Gentse bandopnamen voor 0 62 (Moorsel), 0 42 (Baregem), I 255 (Wetteren) en 
I 258 (Zele). Teirlinck 1, 199 è is het enige idioticon dat het opgeeft. Op kaart 
VI a verschijnt langsheen ook driemaal in het zuiden van West-Vlaanderen. 
Dat langsheen als een typisch "Zuidnederlands" voorzetsel wordt beschouwd, en 
ook inderdaad door alle 19de-eeuwse schrijvers werd gebruikt (zie Taver
nier 1968, 141), hoewel het thans in de dialecten tot een klein gebied is beperkt, 
is volgens Tavernier te verklaren doordat het "in omloop (в) gebracht door 
schrijvers uit de streek waar het bestaat, voorlopig Zuid-Oost-Vla., strekkende 
tot Klein Brabant". 

3.1.8. Langstegen f—segen, —fegen) 
Zie voor identificatie-problemen 3.1.7. 

3.1.8.1.Langstegen is een koppeling van langs en tegen. Niet zeker is of we 
moeten uitgaan van een bijwoord langs en een voorzetsel tegen of van een 
voorzetsel langs versterkt door het bijwoord tegen. Bij langsheen was dit pro
bleem er niet omdat heen niet als voorzetsel voorkomt, althans niet in de streken 
waar langsheen optreedt. Tavemier 1968,138 gaat van de laatste oplossing uit en 
gezien de grote hoeveelheid analoge gevallen, waarin sprake is van voorzetsel + 
bijwoord en niet van bijwoord + voorzetsel lijkt me er weinig tegen te zijn 
hetzelfde te doen. Tegen versterkt dan niet het 'richtings'-karakter van langs, 
maar het 'nabijheids'-karakter. 

3.1.8.2. MnlW en WNT reppen niet van langstegen. Toch is het reeds vrij oud. 
Tavernier 1968, 138 signaleert twee plaatsen uit Lindemans 1936, nr. 115 
waarin kngs verbonden met tegen (lesp.jegen) voorkomt. 
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(1) "den mersch van der eyken die men heet den ruggenbroec, ghel.lancx jeghen 
de prochie van halle" [1414] 

(2) "herberghe geh. de croone . . . lancx teghen den heyberch" [1553] 
Beide aanhalingen zijn te localiseren in Beersei (0 256), niet ver dus van het 
huidige verspreidingsgebied. 

3.1.8.3. Weer met de nodige restrictie in verband met de al dan niet juiste iden
tificatie, kunnen we zeggen dat langstegen voornamelijk Oostvlaams is en wel 
vooral Noordoostvlaams, maar tweemaal ook venchijnt het in Frans-Vlaanderen. 
Loquela geeft langsegen voor Eeklo (I 158) — hetgeen aansluit bij onze gege
vens — en meldt dat het voorzetsel de "stemzate op —eg—" heeft. Gezelle 
illustreert het gebruik met de aanhaling: "De ketsers voeren hunne peerden 
langsegen de vaart". 

3.1.9. Lankfe) 
Voor Ρ 104 en Ρ 154 worden in de RND resp. de vormen Іэек en lak opgegeven, 
die als lank zijn te interpreteren. 
In het materiaal van de Vr.L. 37, 15 werd voor Ρ 155 een vorm opgegeven, die 
aantoont dat we hier inderdaad met lankfe) te maken hebben, omdat boven de 
vocaal een nasaleringsteken is aangegeven: IEL 

3.1.9.1. Zie 2.1.6.1. 

3.1.9.2. Geen gegevens. 

3.1.9.3. Tweemaal is ¡anke 'langs' opgegeven voor het uiterst oostelijke puntje 
van Belgisch-Brabant; het krachtig staan van dit lanke dáár wordt gesteund door 
de opgave in de Leuvense Vragenlijst voor Ρ 155. Het is opvallend dat dit lanke 
'langs' zo ver verwijderd voorkomt van lanke 'naast' (zie 2.1.6.3.). 
In de literatuur wordt het niet vermeld. 

3.1.10. Ato. 
Steeds komt na inderdaad voor in de vorm na, geen enkele maal als naar. Het ver
schijnt precies in het gebied dat voor naar altijd de na-vorm heeft, nl. het 
Oosten van Zuid-Oost-Vlaanderen en het Westen van Belgisch-Brabant (zie o.a. 
kaart I). Voor temporeel na (als in RND zin 74: "na schafttijd spannen we 't 
paard voor de nieuwe kar") kent het Zuidoostvlaamse gedeelte echter naar, het 
Belgisch-Brabantse na. 

3.1.10.1. Voor de ontwikkeling van na naar de betekenis 'langs' moeten we 
evenals bij aan en bij uitgaan van een algemene betekenis 'nabijheid', die ook aan 
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de richtingaanduidende betekenis ten grondslag ligt (zie 1.1.4.1.)i en aan de 
betekenis "het onmiddellijk na iemand of iets komen" zoals het MnlW 4, 2033, 
s.v. Na, 3) het uitdrukt. Dat stelt ook Graff 1824, 95 met nadruk: "Obgleich die 
Präposition nah in der Bedeutung des Nach gewöhnlicher als in der des Bei ist, so 
ist doch diese letzte die ursprüngliche". 
In het mnl. is die 'nabijheids'-betekenis wel voor het bijwoord, niet voor het 
voorzetsel aangetroffen. Graff 1824, 95 geeft zoals gezegd deze betekenis van 
het voorzetsel wel, evenals Bosworth 711 a. Hij noemt s.v.Neáh H"as prep, with 
dat." als eerste betekenis "of place" zonder verdere definitie. De betekenis blijkt 
uit de voorbeelden met vertaling: "Neáh helle, secus infernwn"en "Neáh . . . 
dam tûne, juxta praedium". Beide, secus en juxta kunnen zowel de algemene 
betekenis 'nabijheid', als de meer gespecialiseerde 'naast' hebben. 
In het MnlW 4, 2101, komt onder mer wél een citaat voor, waar de betekenis 
'naast' van toepassing zou kunnen zijn. Onder 1,2, b) lezen we de volgende 
passus: 
"Alle deghene die daer (op de Vrijdagmarkt) staen ende haer lijnwaet legghen up 
sgraghen, die sullen staen also sij voormaels plaghe η te staene deen nare den 
andren, Voorgeb.v.Gent 8" Het MnlW geeft hier zelf de interpretatie 'naast', 
maar oppert tevens: "{misschien ook is hier de beteekenis na van volgorde)". 
De bron is in de Bouwstoffen (nr. 1361) niet gelocaliseerd. Dit niet localiseren 
geschiedt meestal indien er sprake is van charter- of plakkaatboeken met de 
naam van een stad of streek er in. We mogen aannemen dat de taal de kleur 
vertoont van die stad of streek. In dit geval zal de tekst dus Gents, Oostvlaams 
zijn. Dit naar 'naast' ligt dan vlak bij het gebied waar nu na 'langs' voorkomt. Ik 
geloof niet dat er al te grote connectie tussen deze twee feiten bestaat, maar 
opvallend is het zeker. Zo constateerden we ook voor aan 'langs' (3.1.1.3.) en 
aan 'naast' (2.1.1.3.) dat de twee gebieden waarin deze voorzetsels in de onder
scheiden betekenis voorkomen, vlak bij elkaar liggen. 

3.1.10.2. Geen gegevens. 

3.1.10.3. Afa komt frequent voor in dat "umgangsprachliches Sammelbecken" 
dat ligt aan weerszijden van de grens tussen Zuid-Oost-Vlaanderen en Brabant, 
met name in deze laatste provincie, met drie uitlopers naar het Oosten toe. Ook 
naar het Noorden en Westen toe is er een uitloper: één opgave hebben we voor 
I 26là, en één voor N 132. Opvallend is dat na op kaart VLz ontbreekt. 
Als we er inderdaad van uit mogen gaan dat de langs -vormen in deze streken 
jongere infiltraties zijn, is een oorspronkelijk groter verspreidingsgebied niet uit
gesloten. Ook hier echter doet zich het gemis voelen aan chronologische gegevens 
die nodig zijn om deze veronderstellingen te steunen. We treffen na 'langs' 
immers pas aan in ons dialectmateriaal, terwijl we het, verondersteld — jongere 
langs reeds, zij het gering, in de middeleeuwen kunnen aanwijzen. 
De dialectliteratuur geeft na in de hier behandelde betekenis niet. 
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3.1.11. Masi 

3.1.11.1. Zie 2.1.7.1., waarin is uiteengezet dat naast zich pas na de middel
eeuwen ontwikkelde tot 'aan de zijde van'. Het oudste citaat uit het WNT stamt 
uit Willem Leevend [1785]. Daarvóór had het nog de algemene betekenis 'het 
dichtst bij, dichtbij'. Evenals aan en bij heeft ook naast zich van zo'n algemene 
betekenis, via betekenisrestrictie, zowel tot 'naast' als tot 'langs' ontwikkeld. 

3.1.11.2. Geen gegevens. 

3.1.11.3. Voor naast is geen exclusief aaneensluitend gebied aan te wijzen: het 
wisselt af met kngs. Toch liggen de vormen geografisch niet al te zeer verspreid. 
Globaal kunnen we zeggen dat naast voorkomt in Noord-Oost-Vlaanderen aan de 
grens met Antwerpen, in Antwerpen zelf en in Belgisch-Brabant niet ver van de 
grens met Oost-Vlaanderen, in een bijna rechte lijn onder de eerder genoemde 
grens tussen Noord-Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dit gebiedje dat, met enige 
veranderingen in de nogal grillige vorm, ook te zien is op kaart VI a, ligt ook hier 
weer dicht bij, of overlapt soms zelfs dat gebied waar naast 'naast', althans in 
België, het meest frequent voorkomt. We zagen dit verschijnsel, dat een voor
zetsel in de betekenis 'naast' resp. 'langs' in dichtbij elkaar gelegen gebieden of in 
hetzelfde gebied voorkomt, reeds eerder bij aan (2.1.1.3. en 3.1.1.3.) en consta
teerden een tendens bij na (3.1.10.1.). Het adstrueert andermaal dat een voor
zetsel, door zijn synsemantische karakter, in verschillende betekenissen kan voor
komen in eenzelfde gebied, zonder dat dit aanleiding geeft tot ambiguïteit: de 
complementen links en rechts dragen zorg voor de disambiguering. 

Naast wordt in deze betekenis niet vermeld in de idiotica. 

3.1.12. Neven(s)/neffen(s) 

3.1.12.1. In 2.1.10.1. heb ik de ontwikkelingsgeschiedenis van neffen es . trach
ten te reconstrueren. Ik ben er daar van uitgegaan, dat neffen 'naast' zich ont
wikkeld heeft uit neffen 'nabijheid', zoals ook aan en bij. 
Voor de betekenis 'langs' ligt de situatie anders. Er zijn twee mogelijkheden: 
I neffen komt frequent voor in de betekenis 'overi-heen)', zoals in (MnlW4, 

2374): "Alsoo was Christus... ghepassijt sere ane dat cruce, eer bloet neven 
spere (1. tspere?) ute sier siden woet" en "Hem liepen die gheveinsde tranen 
neder neven sine granen". 
Uit deze betekenis kan zich de betekenis 'langs' (= 'aan de zijde van en parallel 
met') hebben ontwikkeld. Analoge semantische evoluties signaleerden we 
voor achter (3.1.2.1.), al (3.1.3.1.) en voor langs zelf (3.1.6.1.). 

II neffen 'langs' ontwikkelt zich uit neffen 'nabijheid', door betekenisrestrictie. 
Deze algemene betekenis 'nabijheid' komt niet alleen in het mnl., maar ook in 
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het ohd. (Graff 1824, 99) en oe. (Bosworth 749 b) voor; in het mnl. opval
lend frequent in de vorm neven(s), minder in de vorm neffen(s). Ook hier
voor zijn analoge ontwikkelingen aan te voeren, bv. bij aan (З.1.1.1.), bij 
(3.1.4.1.)еппдахГ(3.1.11.1.). 

Voor beide ontwikkelingen is iets te zeggen, maar op dit moment kunnen we bij 
gebrek aan meer gegevens geen keuze doen voor de meest waarschijnlijke 
evolutie. 

3.1.12.2. De enige aanhalingen waarin neffen c.s., altijd nog met enig voor
behoud, 'langs' betekent zijn: 
%y. Neffen: (1) "Soo leyde hi hem so neffen der muyeren, Proza Rein1. 37" 

(2) "Elck man sal die straet maken neffen sijn werff, 
Wfr.Stadsr. 2, 257, 102" 

SM.Neffem: (3) "(Si) destruweerden . . . alle die porten neffens der Scelt.Sp. 
IV, 1 57,77" 

(4) "Dat wi trocken neffens der zee, Lsp. II, 18, 83" 
(5) "Tseusche here voer voor bi neffens Duvelant, Stoke IX, 767" 

s.v.Neven: (6) "Doe nam hi neven ere haghe sinen wech.Äew. 1,368" 

Voor (4) en (5) is eventueel ook een interpretatie Over(-heen)' mogelijk. 
Hooguit zesmaal dus komt neffen 'langs' voor, aanmerkelijk minder dan de 
betekenissen Over(-heen)' en 'nabijheid': resp. ± 12 maal en ± 23 maal (± is 
ingevoerd, omdat niet alle interpretaties duidelijk zijn). 
Gelocaliseerd levert dit het volgende beeld op: 

Proza Rein.2,37 Zeeuwse of Zuidhollandse taaleigenaardigheden 
Wfr.Stadsr. 2, 257, 102 (geen localisering -> Westfries) 
Sp. IV1, 57, 77 (geen localisering -»• Westvlaams) 
Z,sp. II, 18,83 Brabants 
Stoke IX, 767 Hollands 
Rein. 1,386 sterk Oostvlaams gekleurd. 

Nevens 'langs' kende, hoewel het in het MnlW niet zo frequent voorkomt, nogal 
een ruime verspreiding. Het WNT IX, 1928 noemt s.v. Nevens 3) nog de bete
kenis "Langs iets heen (bij ww. die een beweging aanduiden)" en voegt daaraan 
toe: "Niet meer in jongere taal". Van de drie citaten is er één waarin nevens 
'langs' betekent, nl.: "Wy togen over dezen stroom nevens de Stadt heen tot aan 
de rivier Kotris", een aanhaling uit de Reizen 2,20 b van de Nederlander С de 
Bruyn; het is tevens de jongste aanhaling, daterend uit [1714]. In de andere 
aanhaling betekent neven 'voorbij'. 

3.1.12.3. Kaart VI laat zien dat het hedendaagse kaartbeeld nauwelijks enige 
overeenkomst vertoont met de middeleeuwse toestand. Neffen c.s. komt nu т.п. 
voor in Noord-Brabant, vooral Oost-Noord-Brabant en de daarbij aansluitende 
"Rivierenstreek" plus Noord-Limburg, voorts in het noordelijke gedeelte van 
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Antwerpen met uitlopers naar Zeeland en tenslotte in het Zuiden van Belgisch-
Limburg, zij het daar niet frequent. Op kaart VI a verschijnt neffen c.s. ook in 
Oost- en West-Vlaanderen. 
De verspreiding is aanmerkelijk minder groot dan die van neven /neffen 'naast'. 
Het is opvallend dat we hier op kaart VI een vrij duidelijke tweedeling zien in de 
neven- en «e/jfen-verspreiding: globaal gezegd kent het Oosten van het versprei
dingsgebied neven, het Westen neffen. Deze tweedeling komt op de kaart 
nevenjneffen 'naast' niet zo duidelijk voor. Er zijn meer grote verschilpunten 
met die 'naast'-kaart. Constateerden we daar (2.1.5.3.) een adstructie van Weij-
nens opvatting dat de Meierij planimetrisch gepredisponeerd is om zich bij 
Belgisch-Limburg aan te sluiten, eerder dan bij Antwerpen of Belgisch-Brabant, 
hier zien we juist een aansluiting bij Antwerpen. 

Misschien mogen we op grond van de huidige ие еи-vormen in het Zuiden van 
Belgisch-Limburg en de gegevens van 3.1.12.2., die wijzen op een vroeger grotere 
verspreiding, de conclusie trekken, dat ook in de rest van Antwerpen en Limburg 
nevenjneffen bekend was in de zin van 'langs'. Dan blijkt hoe groot de kracht is 
van een voorzetsel als langs dat het zo'η sterke wig kan drijven in een neven-ge
bied, dat slechts enkele restanten daarvan, tegen de taalgrens aan, zijn over
gebleven. 

3.1.13. .Rond 

3.1.13.1. Het voorzetsel rond, dat in mijn materiaal slechts viermaal voorkomt 
(driemaal op kaart VI, eenmaal op kaart VI a), is door zijn geringe frequentie 
minder van belang voor de dialectgeograaf dan voor de semasioloog. In seman
tisch opzicht adstrueert het nl. enige ontwikkelingstendenzen, die ook bij andere 
voorzetsels terugkomen. Rond is als voorzetsel erg jong, en vormt dus evenals 
heen (zie 1.1.2.1.) een goede illustratie voor de evolutie van bijwoord tot voor
zetsel. Als voorzetsel ontbreekt het in het ohd. en nhd., en ook in het mnd. en 
nnd. is er geen spoor van te ontdekken. In het Engels taalgebied is het wel 
bekend, maar het komt ook daar pas vrij laat op. 

Het OED8, 826 a) geeft s.v. Round, B,l) een oudste citaat uit 1602. In het 
Nederlands treedt rond nog later als voorzetsel naar voren, het MnlW noemt het 
niet en het WNT XIII, 1049 geeft een oudste "citaat" uit 1866, nl. de titel van 
het tijdschrift Rond den Heerd. Zeker is het al ouder: Van Lennep zegt er in zijn 
Alledaagsche Bokken in 't Gesprek, dat te dateren is op 1866, van: "Ik voor 't 
minst zou deze spreekwijze niet gaarne . . . bezigen . . . , al schijnt zij sedert onge
veer vijf en twintig jaren gewettigd door het voorbeeld van beroemde dichters". 
Kenmerkend is het dat zowel De Vries als FvW rond alleen nog maar als bij
woord en/of bijvoeglijk naamwoord vermelden, maar over de prepositionele 
mogelijkheden zwijgen. Het is mogelijk dat ze er om normatieve redenen — lange 
tijd is het voorzetsel rond als een anglicisme beschouwd - niet over repten, 
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hoewel het WNT XIII, 1048 [1919] een aantal aanhalingen geeft uit o.a. 
Ten Kate, Scharten-Antink en Top Naeff, waaruit blijkt dat het toch reeds ge
ruime tijd was ingeburgerd. 
De bijwoordelijke betekenis van (locaal) rond is "rondom, in de rondte, aan alle 
kanten", in de omschrijving van het WNT XIII, 1048 dat als oudste vindplaats 
een passus uit Camphuyzen, Ps. 3,8 [± 1626] geeft. In de zin: zij zaten rond de 
tafel wordt rond door het WNT "omschreven" als "om, rondom, om-heen; bij 
een beweging of plaatsing in een kring". Deze synoniemendefinitie moeten we 
nader analyseren. We zullen dat doen aan de hand van om, dat in het WNT wel 
een analytische definitie krijgt. Dat het legitiem is om en rond gelijk te stellen en 
zelfs de semantische gegevens van om te gebruiken om rond te analyseren, mag 
blijken uit het feit dat Weijnen 1964, 129 rond en om "volslagen synoniemen" 
noemt, en bovendien uit de omstandigheid dat rond in het WNT met "om" 
wordt omschreven. 

WNTX, 129 definieert om I,A,4) met: "naar de oorspronkelijke beteekenis 
drukt om allereerst die plaatselijke betrekking uit van een voorwerp ten opzichte 
van een ander, waardoor het zich voortbeweegt in een kring, waarbinnen dat 
andere zich bevindt; met dat gevolg, dat het achtereenvolgens alle zijden van dat 
andere voorwerp, of althans — wanneer de kring slechts gedeeltelijk wordt door-
loopen — ééne of meer zijden daarvan in eene kromme lijn voorbijgaat". Deze 
omschrijving geldt dus voor een verbinding met een verplaatsingswerkwoord. In 
kolom 130, onder de betekenis 6), staat: "Waar geene spraak is van eene voort
gaande beweging, maar van eene plaatsing in de ruimte, geeft om te kennen, dat 
een voorwerp zich uitstrekt in eene kromme lijn, waarbinnen een ander voor-
werp zich bevindt, en dus dat voorwerp geheel of gedeeltelijk insluit; ofwel, dat 
eenige voorwerpen naast elkander zoodanig in eene kromme lijn geplaatst zijn, 
dat zij gezamenlijk het daarbinnen geplaatste voorwerp geheel of gedeeltelijk 
insluiten". Uit deze omschrijvingen, die vergezeld gaan van o.a. de volgende aan
halingen: "De maan beweegt zich om de aarde . . . " ; "De boer dreef de koeien 
om de schuur"; "Zij droeg een doek om het hoofd", blijkt dat drie aspecten in 
de betekenis van om - en dus van rond - zeer belangrijk zijn. 

K r o m m e l i j n 
Rond geeft aan dat een voorwerp (x) zich zodanig verplaatst ten opzichte van (y) 
dat (x) een kromme lijn (soms een kring) beschrijft ten opzichte van (y): hij 
loopt rond het huis; of dat, in geval van rust, een reeks voorwerpen (x, y, -+•) een 
kromme lijn (kring) vormen ten opzichte van een voorwerp (z); er staan bomen 
rond het huis; of dat een voorwerp (x) een zodanige vorm heeft dat het een 
kromme lijn (kring) beschrijft ten opzichte van het voorwerp (y): een pleister 
rond zijn vinger. We zien dat rond nauw aansluit bij langs, waar ook bepaalde 
eisen worden gesteld aan het subject van het werkwoord waarmee langs wordt 
verbonden, en aan de relatie van dat subject met een voorwerp dat als comple
ment rechts van langs optreedt (zie 2.1.5.1.). 
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In ik loop een rondje rond de schuur constateren we, zeker in geval die schuur 
een rechthoekig object is, dat we de "kring" niet al te letterlijk mogen nemen. 
Het WNT heeft het dan ook terecht over een "kromme lijn" en niet over een 
"kring". In we zitten rond de tafel zal er nauwelijks sprake zijn van een "kring" 
of "ronde", tenzij de tafel rond is. Veeleer schikken de personen (x, y, -*•) die 
met we worden aangeduid, zich naar de vorm, de omtrek van het voorwerp (z), 
i.e. de tafel. 

P a r a l l e l l i e 
De kromme lijn wordt bepaald door de vorm van het object. Ook hier is sprake 
van een parallellie, evenals bij langs. In tegenstelling tot langs is er echter geen 
parallellie aan een lineair object, maar aan een min of meer rond of vierkant 
object: een vlak- of ruimteobject. De parallellie is volkomen in de zin: er zit een 
pleister rond zijn vinger. In dat geval heeft rond een 'contact'- geen 'nabijheids'-
kenmerk. 

N a b i j h e i d / c o n t a c t 
S.v. Om in de betekenis 10), wordt het aspect 'nabijheid' expliciet vermeld: "van 
een kring, om een voorwerp getrokken, (wordt) veelal. . . (verondersteld), dat 
hij zich niet op een grooten afstand van dat voorwerp bevindt". WNT X, 133 
geeft o.a. als illustratie van deze wijziging in de richting van de betekenis 'nabij
heid': "Zijn vriend is altijd om hem" en de zegswijze: "Iets om handen hebben", 
die eigenlijk betekent: 'iets in de nabijheid van z'n handen hebben'. Ook in 
andere talen is dit verband tussen 'rond' en 'nabijheid' duidelijk aanwezig. Het 
Franse autour de wordt in Robert 1, 344 volg. omschreven als: "Dans l'espace 
qui environne quelqu'un ou quelque chose" en als figuurlijke (siel ) betekenis: 
"Dans les entoure, l'entourage, le voisinage" met als synoniemen: "auprès, près". 
Het Engels laat eveneens zien dat de betekenis 'rond' en 'nabijheid' dicht bij 
elkaar liggen. Engels about ontwikkelt zich in de omgekeerde richting; about 
ontstaat uit oe. on-bûtan'(verg. ofri. abûta). OED 1, 29a zegt hiervan: "The 
primary meaning of on-bûtan was thus, on or by the outside of, hence around, 
wholly or partially". Rond met een temporeel betekeniskenmerk toont insgelijks 
de directe connectie tussen 'rond' en 'nabijheid', verg. ik kom rond één uur, = 'ik 
kom even vóór of even ná één uur' (volgens WNT en Van Dale is rond hier 
"Zuidnederlands"). Zuiver locaal constateren we overigens ook een betekenis
ontwikkeling van 'rond' > 'nabij' in bv. "Hij moet ievers rond Gent woonen" 
(Comelissen-Vervliet 1038), hetgeen door WNT XIII, 1049 wordt weergegeven 
met "In den omtrek van". 
Met opzet ben ik wat langer bij deze ontwikkeling stil blijven staan, omdat ze be
langrijk kan zijn vooreen verdere evolutie naar de hier besproken betekenis 'langs'. 
Kort kan ik zijn over het aspect 'contact' dat tot uiting komt in de voorbeeldzin 
er zit een pleister rond zijn vinger; andermaal blijkt de nauwe band tussen 
'contact' en 'nabijheid'. 
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De precíese ontwikkelingslijnen naar de betekenis 'langs' zijn nog niet duidelijk. 
Er zijn twee mogelijkheden, waarvan het moeilijk is uit te maken welke de meest 
reële is, ondanks het feit dat het voorzetsel nog maar zo jong is en we, in 
tegenstelling tot bij de ontwikkeling van bv. achter, over al het semantische 
materiaal kunnen beschikken dat er is. 
I Ik wees er reeds op dat rond veel gelijkenis vertoont met langs in de in dit 

hoofdstuk beschreven betekenis. Beide veronderstellen een 'nabijheid', beide 
een 'parallellie'; ze verschillen wezenlijk van elkaar door hun 'kring'-resp. 
'lijn'-gebondenheid. Rond kan oorspronkelijk alleen verbonden worden met 
een min of meer kringvormig vlak- of ruimte-object, niet met een lineair 
object. Indien toch gecombineerd met lijn-objecten, heeft rond een andere 
betekenis, met het betekeniskenmerk [lijn] in plaats van [kring]. 
Het voorzetsel al, dat door zijn oorsprong niet anders dan met verplaatsings
werkwoorden verbonden kan worden, en dan o.a. 'over' betekent (al de strate 
lopen), heeft eveneens een andere betekenis als met een statisch werkwoord 
wordt verbonden (al Brugge wonen = 'in, te Brugge'). Men zie hiervoor zowel 
3.1.3.1.als4.1.3.1. 

II De betekenis 'langs' evolueert door betekenisrestrictie uit de betekenis 'nabij
heid'; analoge gevallen zijn er vele (aan (3.1.1.1.), bij (3.1.4.1.), tegen 
(3.1.14.1.)). Ofschoon deze analoge gevallen het verleidelijk maken inderdaad 
deze ontwikkelingslijn aan te nemen, zijn er bezwaren. 
Ondanks het feit dat zowel om als rond tenderen in de richting van de betekenis 
'nabijheid' blijft toch het aspect van de 'kring', van het 'omgeven' bestaan. 
Het WNTX, 133 wijst daar s.v. Om, 10) uitdrukkelijk op. In de zin "Zijn 
vriend is altijd om hem" is steeds de veronderstelling aanwezig dat het subject 
"zich niet eene enkele maal, maar herhaaldelijk of voortdurend in de nabij
heid van het genoemde voorwerp bevindt, zoodat het als 't ware achtereen
volgens verschillende punten van den onmiddellijken omtrek inneemt". 
Rond wordt omschreven als "In den omtrek van", hetgeen ook duidt op het 
circulaire karakter. Ik geloof dat ook in het temporele gebruik van rond dit 
karakter herkenbaar is; verg. het is rond acht uur (= 'even er vóór, of even er 
na') met: het is bij acht uur (= 'even er vóór'). 

Ik ben geneigd om aan de eerste ontwikkeling de voorkeur te geven boven de 
tweede, temeer ook omdat een betekenisontwikkeling naar 'naast' ontbreekt. 
Zowel aan, bij, naast, tegen, waar sprake is van een betekenis 'langs' die zich 
ontwikkelt uit een algemene betekenis 'nabijheid', hebben tevens een betekenis 
'naast'. 

3.1.13.2. Geen gegevens. 

3.1.13.3. Over "verspreiding" kunnen we nauwelijks spreken; rond komt slechts 
viermaal voor, maar wel in vlak bijeen gelegen plaatsen: Ρ 1, Ρ 5д, Ρ 7 en К 329. 
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De eerste drie opgaven stammen uit de RND, de laatste uit de Vr.L. 
De literatuur spreekt niet over deze betekenis. 

3.1.14. Tegen 

3.1.14.1. Zie 2.1.8.1. 
Tegen 'langs' ontwikkelt zich evenals tegen 'naast' door betekenisrestrictie uit 
tegen 'nabijheid'. 

3.1.14.2. Geen gegevens. 

3.1.14.3. De betekenis 'langs' heeft tegen slechts in К 319, К 329 en Ρ 218 
(RND) en Ρ 128, Ρ 211 (Vr.L.), aanmerkelijk minder dan tegen 'naast' dat negen 
maal voorkomt. Opvallend is zeker dat in hetzelfde gebiedje waar tegen 'langs' 
verschijnt (nl. P. 218 en Ρ 211) ook tweemaal tegen 'naast' voorkomt en dat de 
tegen 'langs'-opgaven voor К 319 en К 329 oostelijk tussen twee kleine eilandjes 
met tegen 'naast' liggen. De literatuur vermeldt deze betekenis voor tegen niet. 

3.1.15. Tezifden 

3.1.15.1. Zie 2.1.13.1. Uit de aldaar gegeven betekenis, die correspondeert met 
de samenstellende delen van tezifden nl. 'aan de zijde van' ontwikkelt zich door 
betekenisrestrictie 'aan de zijde van en parallel met'. 

3.1.15.2. Geen gegevens. 

3.1.15.3. In tegenstelling tot tegen dat aanmerkelijk meer in de betekenis 'naast' 
voorkomt dan in die van 'langs', verschijnt tezifden opvallend genoeg meer als 
'langs' dan als 'naast', nl. twaalf maal op kaart VI en tien maal op kaart VI a, met 
een sterke concentratie in het "umgangsprachliches Sammelbecken": het Oosten 
van Zuid-Oost-Vlaanderen en een klein zuidelijk stuk van het daarbij aansluitende 
Brabant. Twee uitschieters zijn er naar Noord-Oost-Vlaanderen, niet ver ver
wijderd van de twee opgaven voor tezifden 'naast'. 

De literatuur geeft geen tezifden in de hier beschreven betekenis. 

3.1.16. Voorbij 

3.1.16.1. Weijnen 1964, 129 omschrijft voorbij als "aan de voorzijde langs en 
verder dan". Het voorzetsel heeft in een zin us hij liep voorbij het huis derhalve 
twee kenmerken meer dan ¿zngs in hij liep langs de rivier: 
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1) de beweging speelt zich aan de voorzijde van een object af; 
2) de beweging gaat verder dan het genoemde object. 
Langs heeft, verbonden met complementen rechts die een voorwerp aanduiden 
met een relatief kleine lengte (bv: iemand is naar een verloren muntstuk aan het 
zoeken, een ander zegt hem: je loopt er langs) ook de betekenis 'voorbij' 
(Van Dale 1976). Ik veronderstel dat de slechts incidentele ontwikkeling van 
voorbij -> 'langs' te verklaren is als reactie op de gestandaardiseerde ontwikkeling 
van langs 'voorbij' : een structurele ontwikkeling. 

3.1.16.2. Geen gegevens. 

3.1.16.3. Voorbij 'langs' komt slechts tweemaal voor, in nogal ver van elkaar 
verspreid liggende plaatsen: 0 57 (Gijzegem) en К 153 (Oud Gastel). 

106 



4. IN + APPELLATIVUM (IN DEZE STREEK) 

Kaart VII is getekend naar zin 55 van de RND. De redactie van de vraag liep 
nogal wat uiteen in de verschillende atlassen, daarom geef ik de tekst van de 
vraagzinnen hier volledig weer. 
I. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
II. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
III. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
IV. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
V. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
VI. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
VII. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier (= in deze streek). 
VIII. Vale vaarzen ziet men niet veel langs hier. 
IX. Vale vaarzen ziet men hier niet veel. 
X. Vale vaarzen ziet men niet veel in deze streek. 
XI. Vale vaarzen ziet men niet veel in deze streek. 
XII. Vale vaarzen ziet men niet veel in deze streek. 
XIII. Vale vaarzen zie je niet veel in deze streek. 
XIV. 
XV. Vale vaarzen ziet men hier niet veel. 
Omdat het voorzetselgebruik hier duidelijk beïnvloed wordt door het comple
ment rechts, heb ik de verbindingen op kaart gebracht, niet louter en alleen de 
voorzetsels. Ik heb daarbij vanzelfsprekend enige vereenvoudigingen moeten toe
passen. Zo heb ik syntagmata als in deze streek, in deze buurt, in deze kontreien, 
in deze hoek (soms: hier in de omtrek) alle als in deze streek op kaart gebracht, 
i.t.t. in deze kant(en) dat afzonderlijk is opgenomen. De reden hiervoor is dat bij 
in deze streek, buurt, kontreien, hoek, het voorzetsel steeds in blijft, en het 
complement rechts ook geen invloed op het voorzetsel uitoefent. Bij in deze 
kant(en) is dat anders, meestal luidt dit syntagma aan deze kant — met wèl 
beïnvloeding van het complement rechts op het voorzetsel - maar het komt ook 
met andere voorzetsels voor. 
Bij het op kaart brengen zijn de voorzetsels met hetzelfde teken opgenomen; het 
onderscheid naar syntagma is m het teken aangegeven. Zo is al hier met een 
wit, niet gevuld cirkeltje weergegeven, aï deze kant(en) met een zwart, gevuld 
cirkeltje. We kunnen stellen dat alleen België een bijzonder voorzetselgebruik 
kent. Nederland vertaalde steeds met hier of (hier) in deze streek (kontreien, 
buurt). 
Slechts Brabant (+ de "Rivierenstreek") en Limburg kenden andere syntagmata 
{aan deze kant(en), in deze kant(en), deze kant(en) uit, over deze kanten, 
om deze kanten). 
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Voor die provincies waar slechts hier of in deze streek voorkwam (alle provincies 
boven de grote rivieren + Zeeland) heb ik volstaan met het op de kaart aangeven 
van het voorzetsel dat er verschijnt, zonder het van plaats tot plaats met 
tekens te specificeren. Voor de andere provincies werd ook regelmatig hier opge
geven; ik heb deze vorm niet op kaart gebracht. De kaart bevat al veel verschil
lende voorzetsels en zou aan duidelijkheid hebben ingeboet indien ik het toch 
had gedaan. 

Niet op de kaart opgenomen en hieronder ook niet behandeld is het voorzetsel-
loze syntagma deze kant(en) ("vale vaarzen zie je deze kant(en) niet veel meer"). 
Moeten we hier misschien uitgaan van een oorspronkelijk "aan deze kant(en)", 
waarin het zuiver intern-localiserend aan is gedeleerd9 (Voorbeelden van zo'n 
deletie van voorzetsels met een temporeel kenmerk geeft V. Hauwer-
meiren 1977, 231 volg.). 

4.0. Zie 1.1.3.1. 

4.1. 

4.1.1. Лея 
Dit voorzetsel verschijnt vrijwel alleen in het syntagma aan deze kant(en). Het 
kan niet met de andere appellativa noch met het bijwoord hier worden ver
bonden: slechts Q 116 (Simpelveld) gaf aan deze streek op, waarschijnlijk onder 
invloed van aan deze kant. 

4.1.1.1. Zie 1.1.1.1.; hier wordt vooral ook de nadruk gelegd op de 'op'-bete-
kenis van aan, met nog mnl. voorbeelden als "an der heiden, op het veld" en "an 
dése berch" (= 'op deze berg', H.) en Duitse als "er liegt am boden, steht am 
berge" en derg. In het Engels is deze betekenis een van de meest gewone van on. 
Ik veronderstelde dat deze zeer oude betekenis van aan in een beperkt aantal 
syntagmata was blijven voortleven, nl. in aan de oever, aan het strand, aan de 
kant en derg. De zelfstandige naamwoorden in deze verbindingen hebben ge
meenschappelijk dat ze alle aanduidingen zijn voor objecten die aan de г a η d 
van iets zijn gelegen. Zoals op als intern-localiserend voorzetsel kan worden 
verbonden met een zelfstandig naamwoord dat een hoogte (vervolgens ook een 
geisoleerdheid) impliceert, waar normaal in zou worden verwacht en niet meer 
aan een 'zich bevinden op het oppervlak van' moet worden gedacht: hij woont 
op een molen, — kasteel (zie 5.1.5.1.), zo kan aan met deze 'rand'-substantiva 
worden verbonden, waar normaal op wordt verwacht. WNT VII, 1328 geeft één 
citaat met op ("up denzelven cant van de stadt"). De kaart die we van het 
voorzetselgebruik in zin SS hebben getekend, steunt deze opvatting: aan als 
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intem-localiserend voorzetsel komt slechts voor in combinatie met kant(en), een 
van de 'rand'-substantiva, niet met appellativa als buurt, streek, hoek, kontreien 
én niet met het bijwoord hier. Eén uitzondering: aan deze streek (Q 116) signa
leerde ik reeds hier boven. (In 5.1.1.1. waar ook sprake is van een intem-loca-
liserend aan in de betekenis 'in' is de verklaring op een nóg andere wijze te 
geven). Dit kan niet louter op toeval berusten. 

4.1.1.2. Ook het WNT geeft een aantal aanhalingen van aan deze kant/aan de 
kanten van - . Kant is hier van zijn oorspronkelijke betekenis 'zijde' overgegaan 
in die van "streek, oord, gewest; hoek", zoals het WNT VII, 1328 dat in de 
persoon van dr. J. Knuttel onder de betekenis II, C,2) omschrijft. Van de in 
totaal zeven bewijsplaatsen zijn er drie afkomstig uit Nederland (Daghreg.Bat.; 
Valentijn; een "poëem"; en vier uit België (Everaert;Sleeckx;Rutten; Willems). 
Ik geloof niet dat het te gewaagd is te veronderstellen dat aan deze kant over het 
gehele Nederlandse taalgebied verspreid was, zeker gezien het "poëem" van 
Knuttel: een WNT-redacteur bediende zich van zo'n poëem om aan te geven dat 
het bedoelde woord, syntagma, in zijn tijd algemeen bekend was, maar dat hem 
helaas adstruerend bronnenmateriaal ontbrak. 

4.1.13. De kaart wijst er niet op dat aan deze kant zo algemeen bekend zou zijn, 
het komt slechts frequent voor in Oost-Noord-Brabant, Belgisch-Limburg, Neder-
lands-Noord-Limburg en Antwerpen. Daarmee is echter niet gezegd dat het in de 
rest van Nederland en België onbekend is, maar wel dat in de andere provincies 
een ander syntagma meer als de typische dialect-verbinding wordt gezien. Die 
andere syntagmata zijn dan met name alhier, langs hier en in deze streek. 
De verspreiding is overigens interessant: aan deze kant komt beoosten de Maas 
vrijwel niet voor. De duidelijke tweedeling tussen het Westen en het Oosten van 
Noord-Brabant zal deels op rekening van de verschillende redacties van de vraag
zin te schrijven zijn, maar toch niet geheel: in Oost-Noord-Brabant was 
immers in de vraagzin in deze streek opgenomen, terwijl naast dit syntagma vrij 
vaak aan deze kant wordt opgegeven, een verbinding die we in West-Noord-
Brabant, waar slechts hier in de vraagzin was gegeven, niet aantreffen. Het 
syntagma verschijnt verder nog incidenteel in Belgisch-Brabant, het ontbreekt 
echter geheel in de bovenmoerdijkse Nederlandse dialecten en in Oost-, West- en 
Frans-Vlaan deren. 

4.1.2. Achter 
Achter komt steeds voor in de verbinding hier achter, niet als voorzetsel der
halve, maar als bijwoord, althans: achter is hier formeel een bijwoord maar heeft 
qua betekenis dezelfde waarde als het voorzetsel. Men zie hiervoor o.a. het WNT 
I, 36 dat s.v. Aan er op wijst, dat in syntagmata als er-aan en hier-aan aan een 
bijwoord is, maar dezelfde betekenismogelijkheden heeft als het voorzetsel. Bij 
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de behandeling van het lemma uit in het WNT heb ik mij eveneens op het 
standpunt gesteld dat uit in eruit als een bijwoord moet worden beschouwd, 
maar er op gewezen dat uit hier steeds dezelfde waarde als het voorzetsel heeft. 
Het is boeiend te zien hoe achter zich tot intern-localiserend woord heeft ont
wikkeld, omdat het de mogelijkheid van eenzelfde evolutie bij al, langs, bij etc. 
ondersteunt. Daarom behandel ik het, hoewel het formeel niet in deze studie, 
— die zich bezighoudt met voorzetsels —, thuishoort. 

4.1.2.1. Zie 3.1.2.1. Ik wees er in die paragraaf op dat achter in de zin achter 
velde lopen (-over het veld lopen') - met de kenmerken [oppervlakte-contact] 
[bepaalde lijn] en steeds verbonden met een verplaatsingswerkwoord — indien 
het wordt gecombineerd met een statisch werkwoord of handelingswerkwoord 
niet meer het [bepaalde lijn]-kenmerk heeft, maar een puur intem-localiserende 
betekenis. Het staat dan min of meer gelijk met op [oppervlakte-contact] [punt], 
maar heeft ruimere gebruiksmogelijkheden doordat het niet aan een "bestimmte 
Raumanschauung" is gebonden. In heeft zoals we eerder zagen de "Rauman
schauung": 'begrenzing'; op heeft 'oppervlakte-contact' en te kent geen "Raum-
anschauung". Achter kan dan ook worden weergegeven met: in, op, te. 
Ook het WNT II, 2567 volg. suggereert een dergelijke ontwikkeling, zij het van 
het voorzetsel bij. Onder de betekenis 1) geeft het verbindingen als "byde straat" 
en "bij den weg", die het omschrijft als langs de straat' (='over straat'). Onder de 
betekenis 2) zegt het vervolgens: "Overgaande in eene bepaling van plaats die 
niet meer door langs kan omschreven worden, maar waarin bij met in, op of te 
gelijkstaat". 

Reeds in het ohd. komt deze betekenis misschien voor (zie 3.1.2.1. voor een 
voorbeeld). In de overige talen ontbreekt de intem-localiserende betekenis, be
halve in het Nederlands. MnlW maakt er nog geen melding van, maar het WNT I, 
637 geeft o.a. uit Vondel 5, 638: "(Ну ziet ons overal,) In hol, en achter duin, 
in ruighte en onder hagen" (waar ook een andere interpretatie mogelijk is, H.) en 
uit Cats 1, 360: "Een man in sijn bedrijf, een man in sijn gelaet, Geen pluyser 
achter huys, geen proncken achter straet" (='in huis resp. op straat', H). De Во 
16 kent dit gebruik nog voor West-Vlaanderen. Hij geeft het citaat: "De land
bouwer, dien gij zoekt, is entwaar achter zijn land", weliswaar onder de bete
kenis 'langs, overheen', maar voegt er zelf als interpretatie achter: "(in zijnen 
akker)". 
Bij Desnerck 44 b mis ik een duidelijke vermelding van deze betekenis. Ik meen 
dat ze niet is te onderkennen in het citaat: "achter de stove zit hengêm, bij de 
kachel zit hij graag", waar ikachter "letterlijk" kan opvatten, nl. in de betekenis 
die het tegenovergestelde is van 'voor' of als 'in de nabijheid van'. Merkwaardig 
is, dat ook Desnerck deze aanhaling onder de synoniemen-definitie 'langs, over' 
plaatst. 
Is nu achter in hierachter ontstaan uit de betekenis 'over' die in verbinding met 
statische werkwoorden naar 'in, op' overgaat? Mijns inziens wel, hoewel dit 
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achter-gebied\e (een strook in het midden van Antwerpen) niet in het gebied ligt 
waar ook achter nog in de betekenis 'langs, over' voorkomt, nl. West- en Oost-
Vlaanderen (zie 3.1.2.1.)· Dat op zich zegt niet alles, want, zoals we in boven
genoemde paragraaf zagen, achter in deze betekenis had in de middeleeuwen een 
vrij ruime verspreiding. Waarschijnlijk heeft ook Antwerpen dit achter wel ge
kend. Het is misschien kenmerkend dat de beide hierboven gegeven citaten 
afkomstig zijn van auteurs wier taal resp. Zeeuws of Brabants van kleur was, 
gedurende kortere of langere tijd. Zo zegt De Vooys 1970, 98 van Cats, dat diens 
omgangstaal naar klank en woordgebruik sterk Zeeuws van kleur is geweest en 
van Vondel dat hij "aanvankelijk het Zuidnederlands in zijn omgangstaal en in 
zijn poëzie als normaal beschouwd" heeft (o.e. 105). 
Bovendien kennen ook al (4.1.3.1.), langs (4.1.5.1.), aan (1.1.1.1.) en bij 
(2.1.3.1.), zij het in prepositioneel gebruik, deze ontwikkeling van 'over' naar 'in, 
op, te'. 

4.1.2.2. Zoals hierboven verondersteld, is misschien deze betekenis vanachter 
wel als zuidwestelijk te kwalificeren, maar veel zekerheid hierover hebben we 
niet. 

4.1.2.3. De verbinding hier achter = 'hier in de streek' komt negenmaal voor in 
een smalle strook, die, iets ten zuiden van het midden, de provincie Antwerpen 
van West naar Oost doorsnijdt. Zij ligt daar temidden van een gebied waar langs 
hier het gewone syntagma is. 
In de literatuur wordt de intem-localiserende betekenis van achter slechts door 
De Во vermeld, niet meer door Desnerck. 

4.1.3. Al 
Op de kaart komt al vrijwel steeds voor in de verbinding al hier, incidenteel 
verschijnt ook al deze kanten. De Во 45 volg. geeft echter vrij veel andere 
complementen rechts, in bv. "al ons geweste" (='in onze streek', K), "al Brug
ge" (='te Brugge', H.) en "al onzent" (='ie onzent', Я ) , waaruit is te conclu
deren dat al in West-Vlaanderen als intem-localiserend voorzetsel frequent voor
komt en niet slechts in één syntagma als al hier. 

4.1.3.1. De ontwikkelingsgeschiedenis van al, die in 3.1.3.1. is beschreven, is erg 
belangrijk. Vana/ weten we immers met zekerheid wat de oudste betekenis is, nl. 
'over' in zinnen als al de strate lopen. Gezien het feit dat al als voorzetsel 
ontstaat uit al als bijwoord met de betekenis 'geheel' is een andere evolutie 
uitgesloten. Al de strate lopen betekent aanvankelijk 'de gehele straat door
lopen', al wordt vervolgens als voorzetsel geïnterpreteerd met de betekenis 'over'. 
Deze betekenis is reeds mnl. Zie MnlW 1,326. 
Pas in mijn dialectmateriaal tref ik voor het eerst de betekenis 'langs' ('aan de 
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zijde van en parallel met') en 'in, te, op' (als intem-localiserend voorzetsel) aan, 
die zich dus beide uit de oorspronkelijke hierboven genoemde betekenis moeten 
hebben ontwikkeld. Doordat deze ontwikkeling zeker is, versterkt ze ook de 
opvatting dat langs en achter in eenzelfde richting zijn geëvolueerd. In de bete
kenis 'over' kan al slechts met een verplaatsingswerkwoord verbonden worden; 
verbonden met een statisch werkwoord heeft het de intern-localiserende bete
kenis zonder "bestimmte Raumanschauung". 

4.13.2. Geen gegevens. Al in de betekenis 'over* heeft een groot verspreidings
gebied, vnl. Vlaams en Brabants, maar ook een enkele maal Hollands. 

4.1.3.3..4/ als intern-localiserend voorzetsel in verbinding met hier heeft een zeer 
ruim verspreidingsgebied: West- en Frans-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen, 
beide met uitlopers naar resp. Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Oost-Vlaanderen en 
Belgisch-Brabant. Deze verspreiding is opmerkelijk, vergeleken met de versprei
ding van al 'langs' dat slechts in Zuid-Oost-Vlaanderen/West-Brabant voorkomt, 
hoewel uitlopers een vroeger groter verspreidingsgebied doen veronderstellen (zie 
3.13.3.). Voor al 'over' beschik ik niet over gegevens uit dialectopnemingen, 
maar slechts over die uit idiotica. 
De Во 45 b geeft het voor West-Vlaanderen, in syntagmata als "al de strate 
loopen". Bij Desnerck 339 b ontbreekt zo'n verbinding; hij geeft wel: "hje most 
ol doa gegoan héd hén: daarlangs moest hij gegaan zijn". Mogen we hieruit 
concluderen dat al de strate niet meer wordt gezegd en in die bijna 100 jaar die 
er tussen het verschijnen van De Во en het verschijnen van Desnerck zijn ver
streken, is teruggedrongen? 
Teirlinck 1,65 a vermeldt het voor Zuid-Oost-Vlaanderen, bv. in: "hie komt al de 
mees (meersch), door den meersch", maar legt vooral de nadruk op het feit dat 
al veel voorkomt "voor voorzetsels en bijwoorden met werkwoorden die eene 
beweging aanduiden" en noemt o.a. al hier en al daar. 
Alle andere woordenboeken, als Uevevrouw-Coopman 90 b, Joos 70 a, Goemans 
42 a geven alleen verbindingen van voorzetsel en bijwoord, т.п. ook al hier 
'langs hier'. Vooral de opmerking van Goemans 42 a : "In den zin van "langs" is 
het (t.w. al, H.) ongewoon in mijn omgeving. Men hoort nochtans: al daar (langs 
daar), al achter (langs achter), komt alhier komd ali:" wijst er op dat д/ in 
verbindingen als alhier verder verspreid voorkomt dan in "losse" syntagmata als 
"al de strate, de meersch" enz. In de idiotica trof ik al in de intern-localiserende 
functie slechts aan in De Во 45 b ("al onze gewesten, al onze kanten, al Brugge, 
al onzent") en bij Desnerck 339 b ("ol de koaje weumm: op de kaai wonen"). 
De overige idiotica maken er geen melding van. Uit deze literatuurgegevens zou
den we dus moeten concluderen dat al 'in, op' Westvlaams is. De kaart laat 
echter een andere verspreiding zien. Ik meen dat we deze discrepantie kunnen 
verklaren door de grote kracht die er uitgaat van de verbinding alhier. 
De kaart toont dat in bijna geheel België het syntagma zoals dat in de vraagzin 
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voorkomt (langs hier resp. in deze streek) wordt weergegeven met een voorzetsel 
+ bijwoord hier: al resp. kngs hier. Alleen Belgisch-Limburg, dat zich vaker 
onderscheidt van de rest van België (zie De Rooy 1965,158) heeft een ander syn
tagma (aan deze kanten, in deze streek), terwijl de vraagzin juist hier alleen langs 
hier bevatte, zonder de bij de overige atlassen van Belfiè' wel opgenomen 
toevoeging "(=in deze streek)". Nu kan het syntagma ook worden weergegeven 
met hier zonder meer; ook dit komt vrij frequent voor, т.п. in Noord-Brabant, 
waar het echter zo in de vraagzin was opgenomen. Hier heeft de betekenis: "Als 
aanduiding van het huis, de stad, het land enz. waar men zich bevindt of waarvan 
sprake is" (WNT VI, 732, s.v. de betekenis 1,2, b). 

Al kan een versterkende functie hebben bij bijwoorden (zie WNT I, 63, Al (derde 
artikel) bet. 2)); men vergelijke het ook nu nog frequent, maar slechts in bijzon
der taalgebruik, voorkomende alhier. Dit al verloor al spoedig zijn versterkende 
karakter en werd zuiver expletief. Het expletieve al kwam zowel in Nederland als 
in België voor, maar is thans in Nederland niet meer vitaal en slechts bekend als 
stoplap in verejes. Ik wees daar al op in 3.1.3.1. Schuermans 14a echter stelt: 
"Al, als expletief bijw. is van dagelijksch gebruik in de Belgische provinciën". 
Men zie de talloze voorbeelden in De Во 45 b, Teirlinck 1, 65, Joos 70 a, Goemans 
42 a e.d. Het lijkt me heel goed mogelijk dat juist deze ineenstrengeling van twee 
functies van al, nl. als voorzetsel én als expletief bijwoord, er de oorzaak van is 
dat de verbinding al hier met intem-localiserend karakter verder verbreid is dan 
al als intern-localiserend voorzetsel in verbinding met andere woorden. Dat we in 
de verbinding al hier van het voorzetsel al 'over' uit moeten gaan mag blijken uit 
het feit dat langs hier in de rest van België het gewone syntagma is. Langs immers 
kán niet anders dan als voorzetsel opgevat worden en het meest waarschijnlijke is 
dat we ook daar van de betekenis 'over' moeten uitgaan. We kunnen echter niet 
zonder meer stellen dat al in West-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen (met de 
genoemde uitlopers) in de intem-localiserende betekenis voorkomt buiten het 
syntagma al hier; dat verspreidingsgebied van al lijkt me beperkt tot West-Vlaan
deren (De Bo, Desnerck). 
Overigens blijkt de kracht van de verbinding al hier nog uit het feit, dat in de 
vraagzin in het hele gebied waar al hier voorkomt "langs hier (= in deze streek)" 
was opgenomen. 

4.1.4. In 
Veelal in de verbinding in deze streek, buurt, kontreien e.d.; vijfmaal in in deze 
kanten, waarschijnlijk als contaminatie van in deze streek en aan deze kanten; 
nooit in het syntagma in hier. 

4.1.4.1. Zie т .п. 1.1.3.1. 
Het meest frequent voorkomende intem-localiserende voorzetsel in het Neder
landse taalgebied is zonder twijfel in (zie Woordfrequenties 1975). Voor in + 
plaatsnaam (zie 5.1.3.3.) geeft geheel Nederland in, en voor België wijken alleen 
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West- en Frans-Vlaanderen, Zuid-Oost-Vlaanderen en Brabant af. Voor de ver
bindingen in de fabriek en ш de vinger (RND-zin 8 resp. 6) geeft het gehele 
Nederlandse taalgebied in. 
Het MnlW 3, 815 volg., dat geen enkel voorbeeld opneemt van in + plaatsnaam, 
geeft zeer vele bewijsplaatsen van in + appellativum, evenals het WNT VI, 1467 
volg., evenwel geen enkele met in + het appellativum streek, buurt, kontreien, 
kanten. 

4.1.4.2. Als we aannemen dat het ontbreken van in + streek etc. op zuiver toeval 
berust, dan mogen we uit de ruime hoeveelheid bewijsplaatsen met andere 
appellativa als: zee, land en derg. uit MnlW en WNT, die ook een ruime versprei
ding te zien geven, opmaken, dat in in dit syntagma overal bekend zal zijn 
geweest. Mogelijk echter gaf men, zoals nu, ook vroeger voor dit specifieke geval 
al de voorkeur aan een ander syntagma, dat typisch is voor een bepaalde streek. 

4.1.4.3. In komt weinig of niet voor in de provincies West- en Frans-Vlaanderen, 
in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Belgisch-Limburg, ofschoon hier 
— met uitzondering van Belgisch-Limburg — de vraagzin langs hier met de toe
voeging "(= in deze streek)" bevatte. Ook in West-Noord-Brabant missen we in, 
maar dat zal zijn terug te voeren op het feit dat de vraagzin alleen hier gaf. 
In alle andere provincies — de Nederlandse dus — is in deze streek naast "om
schrijvingen" (meestal hier) de normale verbinding. Uitzondering vormt Oost-
Noord-Brabant, dat naast in deze streek ook aan deze kanten kent. Het zal niet 
toevallig zijn dat juist dit gebied viermaal een mengvorm in deze kanten geeft; 
deze vorm komt verder nog tweemaal in Antwerpen voor. Opvallend is dat 
Zeeland in deze streek of omschrijving heeft, waar in de vraagzin "langs hier (= 
in deze streek)" was opgenomen, waaruit duidelijk blijkt dat langp hier volledig 
onbekend is. In Nederlands-Limburg treffen we bijna uitsluitend in aan evenals 
in het Zuiden van Belgisch-Limburg. Daaruit blijkt te meer dat dit syntagma hier 
sterk staat, omdat in de vraagzin alleen langs hier stond, zonder de toevoeging 
"(= in deze streek)". 

4.1.5. Langs 
Meestal in het syntagma fangs hier, maar ook langs deze kanten komt redelijk 
frequent voor en zelfs een enkele maal langs deze streek. 

4.1.5.1. Zie 2.1.5.1. 
De overgang van langs naar een intem-localiserende betekenis is op eenzelfde 
wijze te verklaren als bij al. Ook hier moeten we uitgaan van langs in de bete
kenis 'over' in zinnen als "Steden en de plaetsen lancx de costen vander zee 
gheleghen"; en: "Hé! er gaat een kou van langs myn rug". WNT VIII, 1064 s.v. 
Langs B, 1), waaraan ik deze citaten ontleen, omschrijft het als: "In de lengte 
over de oppervlakte van-, in eene lijn over —". 
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Zoals we aan de aanhalingen kunnen zien is het werkwoord een bewegingswerk
woord dat een verplaatsing via een bepaalde lijn impliceert, of een statisch werk
woord — in het eerste citaat —, maar dan is het onderwerp een rij, waardoor het 
'lijn'-aspect wordt aangegeven. Indien nu dit langs niet wordt verbonden met een 
verplaatsingswerkwoord of het statische werkwoord niet met een rij-subject, dan 
heeft het niet meer het betekenisaspect 'in de lengte over' maar de betekenis 'op 
de oppervlakte van', zuiver intem-localiserend. In kenmerken geformuleerd 
wordt dat: [oppervlakte-contact] [bepaalde lijn] > [oppervlakte-contact] [punt], 
zonder "bestimmte Raumanschauung". 
Ook het WNT ziet die overgang zo; het neemt onder de bovengenoemde bete
kenis B,l) in ieder geval de verbinding langs de straat op, die het omschrijft als 
"op, over straat, of: onderweg". In één citaat is de betekenis van langs duidelijk 
intern-localiserend: "Den oppersten Abt wort . . . met een lustigen treyn van 
Speel ders, Danssers en Dansserinnen, ten toon ge voert; daer in de jonge Doch
ters . . . haer Meesterstucken langs straet betoonen" [1676]. 
Waarschijnlijk is ook in de volgende aanhaling dezelfde betekenis te onder
kennen: "De conferenties... met Spiering werden, op diens verzoek, gehouden 
"in een plaetse langs der aerde" . . . wegens zijne "imbecilliteyt van beenen" " 
[1644]. Bedoeld is hier met kngs der aerde: "op den beganen grond", zoals het 
WNT het zelf omschrijft. 

Overigens is deze hierboven gesignaleerde betekenisovergang niet uitsluitend tot 
ons taalgebied beperkt, hoewel hij frequent voorkomt, zoals bij achter (4.1.2.1.), 
al (4.1.З.1.), bij (2.1.З.1.). Ook in het Frans is de ontwikkeling niet onbekend. 
Het voorzetsel par betekent, in aansluiting bij zijn Latijnse oorsprong per, in 
eerste instantie "A travers" "(En parcourant un lieu)", zoals Petit Robert 1227 b 
het omschrijft, met illustratie van o.a. "Par monts et par vaux" en "Courir par 
les rues". Als derde betekenis geeft dit woordenboek dan, met de expliciete 
vermelding "(Sans mouvement)", de intern-localiserende, gesteund door de aan
haling "Etre assis par terre", met statisch werkwoord. Tenslotte: ook Frans par 
ici dat eigenlijk 'langs hier' betekent, heeft de waarde van "dans les environs, 
dans ce pays" (Petit Robert, 863 ¿>); vb: "il habite par ici". 

4.1.5.2. Het MnlW vermeldt intem-localiserend fongs niet; in het WNT verschijnt 
het in twee aanhalingen, die beide Nederlands zijn en 17de-eeuws. Hieruit is 
echtei weinig omtrent een eventuele verspreiding op te maken. 

4.1.5.3. Intem-localiserend langs treffen we aan in een zeer groot gebied, globaal 
gesproken in Noord-Oost- en Zeeuws-Vlaanderen — met als zuidgrens ongeveer 
de Schelde, hoewel ook bezuiden de Schelde langs hier wordt aangetroffen (op 
deze Scheldegrens is reeds vaker gewezen; zie Vangassen 1962, 49 volg.)—, in 
Antwerpen en Belgisch-Brabant. In Noord-Brabant, dat toch met Oost-Vlaande-
ren, Antwerpen en Brabant de zuidelijk-centrale dialecten vormt, ontbreekt langs 
hier volledig. Zonder twijfel is dit mede terug te voeren op de vraagzin, die 
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slechts hier bevatte in West-Noord-Brabant en in deze streek in Oost-Noord-
Brabant. We zien dat er een vrij duidelijke grens loopt tussen Belgisch-Brabant 
(langs hier) en Belgisch-Limburg (aan deze kanten; in deze streek). 
De Rooy 1965, 158 signaleert regelmatig een grens tussen Limburg en de rest 
van België. In de literatuur wordt dit langs in langs de kanten vermeld door 
Rutten 105 b, Tuerlinckx 302 en Cornelissen-Vervliet 617. 

4.\6.Lank(e) 
Slechts drie maal aangetroffen, twee maal in het syntagma lank hier (P 154 en 
Ρ 155); eenmaal in lank deze kanten (P 104). In alle drie gevallen werd steeds 
een-n-loze vorm opgegeven: Ρ 104 Іэек, Ρ154 lak en Ρ 155 lak. Zit voor deze 
vormen 3.1.9. 

4.1.6.1. Zie 2.1.6.1. 
De ontwikkeling naar een intem-localiserende betekenis is bij lanke hoogstwaar
schijnlijk indirect gegaan en slechts structureel te verklaren. Lanke immers mist 
de betekenis 'over' waaruit intem-localiserend achter, al, bij en langs zijn te 
verklaren. Een ontwikkeling uit de betekenis 'langs' ('aan de zijde van en parallel 
met') is onaannemelijk; analoge processen zijn mij in elk geval niet bekend. 
Ik zie daarom ook het meeste in een structurele verklaring. Lanke komt voor in 
Ρ 104, Ρ 154 en Ρ 155, temidden van een gebied dat overwegend langs hier, 
minder langs deze kanten heeft. Lanke in de betekenis 'langs' komt in twee van 
de bovengenoemde plaatsen voor, nl. Ρ 104 en Ρ 154. Het lijkt niet onwaar
schijnlijk dat in de plaatsen waar lanke 'langs' voorkomt, en die omringd worden 
door plaatsen waar langs 'langs' verschijnt, onder invloed van de verbinding langs 
hier en langs deze kanten, lanke ook de intem-localiserende functie gaat aan
nemen. 

4.1.6.2. Geen gegevens. 

4.1.6.3. In slechts drie plaatsen in het Oosten van Belgisch-Brabant, in twee van 
de drie plaatsen komt ook lanke 'langs' voor. 

АЛЛ. Na 
Komt tweemaal voor, in de vorm na: in I 269 in het syntagma na deze kanten 
(overigens wordt voor dezelfde plaats ook naast hier opgegeven) en in Ρ 169 in 
het syntagma na die kanten hier. 

4.1.7.1. Zie 1.1.4.1. 
Voor de ontwikkeling van na naar een intem-localiserende betekenis zie ik drie 
mogelijkheden. Ik acht de laatste ontwikkeling de meest waarschijnlijke. 
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I We moeten uitgaan van na 'in de nabijheid van' : de verbinding na deze kanten 
hier moet dan geparafraseerd worden als 'in de buurt van deze streek', een 
wat omslachtige formuleerwijze die deze oplossing in mijn ogen — mede 
gezien de volgende mogelijkheden — minder acceptabel maakt. Als de ver
binding na hier was geweest zou de parafrase gemakkelijker zijn: 'hier in de 
nabijheid, hier in de buurt'. Ik moet er op wijzen dat België veel frequenter 
een verbinding voorzetsel + hier heeft dan Nederland. Langs hier, naast hier 
zijn in Nederland niet mogelijk; steeds is dat hierlangs, hiernaast. Zie verder 
o.a. WNT VIII, 1067 s.v. Langs in de bet. 4 c). Na hier zou dan min of meer 
te vergelijken zijn met rond hier waarbij ook het aspect 'nabijheid' een rol 
speelt, maar het aspect 'rondom' blijft meespelen. 

II Na komt voor in het gebied dat voor richtingaanduidend naar altijd na heeft. 
(zie 1.1.4.З.1.). 
Na deze kanten kan dus geparafraseerd worden door 'in de richting van deze 
streken' = 'in deze buurt, hier in de omgeving'. Datzelfde proces speelt zich af 
bij deze kanten uit, waar uit slechts een richtingaanduidende betekenis kan 
hebben. Ook deze verbinding fungeert als plaatsbepaling. Tevens wijs ik nog 
op een citaat uit het WNT XIII, 57, laatste alinea, waar in de richting van als 
prepositionele verbinding in dezelfde semantische waarde als in de buurt van 
kan worden geïnterpreteerd: "Men (hoorde) in de richting van het Schepen
huis een aanhoudend geschreeuw". Verbonden met een statisch werkwoord 
kan in de richting van niet anders gelezen worden dan als 'in de buurt van'. 
Ook hier echter is de formuleerwijze wat omslachtig. 

III Voor intern-localiserend na moeten we eenzelfde structurele verklaring aan
nemen als vooilanke. Ik heb hiervoor de volgende argumenten: 

a) intern-localiserend na komt beide keren voor aan de rand van het gebied waar 
na 'langs' voorkomt. Helaas niet, zoals bij lanke, in dezelfde plaatsen. 

b) behalve bij lanke, zien we zo'n structurele verklaring ook bij naast waar we 
wél frequent in één en dezelfde plaats naast 'langs' en naast 'in' aantreffen 
(zie 4.1.8.3.), zodat dat de meest acceptabele explicatie is. 

c) dit na verschijnt midden in een gebied waar zowel langs 'langs' als langs 'in, 
op' gewoon is. 

Zoals gezegd komt mij deze oplossing als de meest waarschijnlijke voor, hoewel 
ik ook de tweede mogelijkheid niet uitsluit. De eerste is de minst voor de hand 
liggende. Ofschoon ook bij rond hier (4.1.11.1.) en hierom (4.1.9.1.) een aspect 
'nabijheid' aanwezig is, is daar tevens een aspect 'omgeving, in de omstreken van' 
aantoonbaar, wat rond en om geschikter maakt om in dit syntagma op te treden 
dan na 'nabijheid'. 

4.1.7.2. Geen gegevens. 

4.1.7.3. Slechts tweemaal aangetroffen (I 169 en Ρ 269), aan de rand van het ид 
'langs'-gebied. 
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4.1.8.7Vrai2sí 
Vrijwel steeds in het syntagma mast hier, twee maal als naast deze kanten. 

4.1.8.1. Zie 2.1.7.1. 
Hier zijn twee ontwikkelingslijnen mogelijk, waarvan ik de voorkeur geef aan de 
laatste: 

I intem-localiserend naast ontstaat uit naast 'in nabijheid van', de oorspronke
lijke betekenis van het voorzetsel. Naast hier is dan te parafraseren als 'hier in 
de nabijheid, hier in de buurt'. De constructie is ook in het Frans normaal, 
vgl. près d'ici. Bezwaar hiertegen is, dat er geen analoge processen zijn, 
behalve mogelijk na in 4.1.7.1. Bij rond (4.1.11.1.) en om (4.1.9.1.) liggen de 
zaken anders; het proces is dus niet geheel vergelijkbaar. 

II vergelijking met de kaart-toï^s (kaart VI) toont ons, dat van de 27 plaatsen 
waarin naast 'langs' voorkomt er 12 ook naast als intem-localiserend voor
zetsel hebben, nl.: I 177, I 179, I 269, К 334, К 348, О 178, О 248, О 251, 
Ρ 18, Ρ 21, Ρ 64 en Ρ 130. Dit naast 'in, op' komt in totaal 25 maal voor; de 
resterende plaatsen, waarvoor beide betekenissen niet samen zijn opgegeven, 
liggen ten naaste bij in eenzelfde gebied. 

Het is op grond van deze verspreiding en op grond van de — eventueel — 
analoge processen bij lanke en na goed mogelijk, dat we hier aan een struc
turele verklaring moeten denken. Naast als intem-localiserend voorzetsel 
komt voor in een gebied waar ook naast 'langs' verschijnt en deze opgaven 
vertonen zich temidden van het gebied waar langs zowel in de betekenis 
'langs' voorkomt, als in de intern-localiserende betekenis. Voor de bewijzen 
van dit soort structurele verklaringen ontbreken ons echter de historische 
gegevens; de juistheid ervan is eerst goed te adstrueren als we beschikken over 
data, die ons aantonen dat langs in de intern-localiserende functie ouder is 
dan naast in diezelfde betekenis en dat bovendien naast 'langs' eerder ver
schijnt dan naast 'in, op'. 

4.1.8.2. Geen gegevens. 

4.1.8.3.jVaasi komt verspreid voor in een kruisvormig gebiedje, met een vrij 
sterke concentratie in Belgisch-Brabant, rondom Brussel (dat echter zelf dit voor
zetsel niet heeft), voorts in Noord-Oost-Vlaanderen met een klein eilandje tussen 
de grens van Zeeuws-Vlaanderen en de Schelde; verder vier maal in Antwerpen, 
langs de grens met Belgisch-Brabant. 

4.1.9. Om 
Komt tweemaal voor; eenmaal in om deze kant (L33), eenmaal in hierom 
(Q 120). 
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4.1.9.l.Zie3.1.13.1. 
Er lijkt me geen andere verklaring mogelijk dan uit te gaan van om 'in de 
omgeving van', zodat de parafrase van beide syntagmata wordt: 'in de omgeving 
van deze streek' resp. 'hier in de omgeving'. Het verschil met na en naast, waar 
we eventueel aan een soortgelijk proces konden denken, is dat bij om het aspect 
'nabijheid' dat in na en naast kan zijn opgesloten, nader gespecificeerd is: 'een 
nabijheid in de kring rondom', hetgeen het voorzetsel geschikter maakt tot het 
uitdrukken van de hier beschreven betekenis dan na, naast 'nabijheid'. Ik wijs er 
op dat soms ook als omschrijving 'hier in de omtrek' is opgegeven. 

4.1.9.2. Geen gegevens. 

4.1.9.3. Van een verspreiding is nauwelijks sprake; het syntagma komt slechts 
tweemaal voor (L 33 en Q 120). 

4.1.10. Over 
Slechts éénmaal aangetroffen, voor К 79, in het syntagma over deze kant. 

4.1.10.1.Zie 1.1.1.1. 
De zie eenzelfde ontwikkeling als bij langs, al, achter en bij. Overheeft, zoals we 
zagen in 1.1.1.1. in een zin als: hij loopt over het veld de betekeniskenmerken 
[oppervlakte-contact] [bepaalde lijn]. Dit over wordt steeds met verplaatsings
werkwoorden verbonden. In de volgende, in het WNT XI, 1583 vermelde citaten, 
wordt over met niet-verplaatsingswerkwoorden gecombineerd en heeft het voor
zetsel een zuiver intem-localiserende betekenis: [oppervlakte-contact] [punt] 
zonder "bestimmte Raumanschauung" = 'in, op, te': 
(1) "Sy werden op den weg en over straet beschreyt" 
(2) "Kynders . . . zingen 't over straat" 
(3) "Hij (was) . . . huiverig zich over straat te wagen" 
(4) "D'een is nauwlyk weg, of d'ander staat al weer over de vloer" 
(5) "Ну hoeft niet, over huis, te hebben het gepruil Van norsse hoofdigheit" 
(6) "Dat je aan 't schryven bent, terwyl jy de wasch overhuis hebt" 
Het WNT geeft de intem-localiserende betekenis van over tot half negentiende 
eeuw. Productief was deze betekenis ook toen waarschijnlijk al niet meer in het 
ABN: over komt slechts voor in syntagmata als over straat, -weg, -huis, -de vloer. 
De laatste twee lijken me nog zeker in levend gebruik: beide komen nog voor in 
Van Dale 1976 en over huis wordt vermeld door Comelissen-Vervliet 916 en Ter 
Laan 1929, 723 b. In het Gronings is over als intem-localiserend voorzetsel toch 
niet onbekend: Molema (As.) 1895, 2631 geeft: "zij hebben altied wien over 
toavel = zij hebben altijd wijn bij den maaltijd, nl. bij het middagmaal" (letterlijk 
natuurlijk: 'op tafel', H.) en Ter Laan 1929 vermeldt: "Dat is gebruik over de 
klaai" (= 'op de kleigronden ', H. ). 
Andere idiotica noemen deze betekenis niet. 
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4.1.10.2. Over de verbinding over deze Joint heb ik geen gegevens. Wel kan 
worden geconstateerd dat over in de intern-localiserende betekenis vrij algemeen 
bekend was, gezien de bovenstaande citaten, hoewel het slechts in een beperkt 
aantal syntagmata voorkomt. 
Voor het mnl. ontbreken de gegevens. MnlW noemt dit gebruik niet. Mogelijk is 
het wel bekend geweest in de middeleeuwen. Het oe. èn het mnd. beschikken in 
ieder geval over het gebruik van over in deze betekenis. Bosworth 729 b geeft s.v. 
Ofer I, 2) "denoting contact with anything, upon, on" met als voorbeeld: 
"Hwonne hié ofer streámstaíe staeppan môsten (might set foot on shore)". 
Schiller-Liibben 3, 250 b merkt op: "das Nhd. gebraucht in manchen Verbin
dungen eine andere Präpos." (dan über, H.) en geeft als citaat: "He wart krank 
over dem altar, dat de bischop van M. de missen vullenbringen moste". 

4.1.10.3. Er is van een verspreiding geen sprake. Over deze kant komt slechts 
voor in К 79, en is slechts interessant omdat het laat zien hoe productief de 
overgang van [bepaalde lijn]-voorzetsel naar [punt]-voorzetsel is: langs, al, over, 
achter, bij kennen hem. 
Overigens ving ik in een t.v.-uitzending van 15.11.78 over de dichter Willem de 
Mérode de verbinding "over de ene kant" op, die gezegd werd door een Gronin
ger in een contekst waarin zij zoveel betekende als 'aan de ene kant, enerzijds'. 

4.1.11. Лоте/ 
Alleen opgegeven voor Ρ 1, in het syntagma rond hier. 

4.1.11.1.Zie3.1.13.1. 
Opvallend is, dat in Ρ 1 ook rond in de betekenis 'langs' voorkomt, zodat behalve 
aan eenzelfde verklaring als bij om (4.1.9.1.), nl. 'hier in de omgeving', ook aan 
een structurele verklaring als bij mast (4.1.8.1.) kan worden gedacht. 

4.1.11.2. Geen gegevens. 

4.1.11.3. Slechts één opgave (P 1). 

4.1.12. № 
Slechts aangetroffen als bijwoord, in het syntagma deze kant(en) uit. Ik behan
del het omdat het eventueel als adstructie kan dienen van een overgang van na 
(deze kanten) naar intem-localiserende plaatsbepaling, waarin na dan als richting-
aanduidend voorzetsel zou kunnen worden gezien. Zie 4.1.7.1. 

4.1.12.1. Het bijwoord uit heeft reeds in de 16de eeuw een richtingaanduidende 
betekenis. WNT XVII3, 130 geeft, s.v. Uit B, 10): "Ter aanduiding van de rich
ting van een beweging" en vervolgt: "Het voorafgaande znw. geeft... een eind-
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punt aan: in de richting van - " . Als bewijsplaats geeft het o.a.: "Wat vuijt ist, 
dat wij sullen wandelen? Sonder tegen sprandelen volch ick u пае", en verder 
allerlei verbindingen als deze richting -, kant -, weg uit. 
Deze syntagmata worden steeds verbonden met verplaatsingswerkwoorden. Ik ga 
er van uit dat de overgang van het richtingaanduidende karakter naar het intem-
localiserende karakter op dezelfde wijze moet worden verklaard als bij te, door 
metonymie/ambiguïteit (zie 1.1.6.1.). Bij na deze kant (4.1.7.1.) wees ik er op 
dat ook de verbinding in de richting van verbonden met een niet-verplaatsings-
werkwoord een intem-localiserende betekenis kan hebben. 
Gewestelijk komt het bijwoord uit nog wel in deze functie voor. Boeken-
oogen 1090 b en Ter Laan 1929, 1070 a geven beide de verwarringwekkende en 
daarom vaak als geestigheid gebezigde verbinding: hij is het land uit, die bete
kent 'hij is op het veld, - op het land', eigenlijk: hij is "den kant van het land 
uit", zoals Boekenoogen zegt. Deze laatste wijst verder op toponymen als Ach
teruit en Zuiduit waar ook sprake is van een intem-localiserend karakter. 

4.1.12.2. Geen gegevens. 

4.1.12.3. Zoals gezegd is in de Zaanstreek en Groningen het bijwoord uit met 
intern-localiserende betekenis bekend, hoewel het waarschijnlijk niet zeer pro
ductiefis. In mijn materiaal trof ik de verbinding deze kant(en) uit vier maal aan: 
tweemaal in West-Noord-Brabant, eenmaal in Zeeland en eenmaal in Zuid-Hol
land. 

4.1.13. Van 
Drie maal aangetroffen; in het syntagma van hier in Ρ 115 en L360 en in het 
syntagma van deze kant in К 357. 

4.1.13.1. WNT XVIII, 418 geeft voor Van onder de betekenis XX) de betekenis 
"Als aanduiding van de plaats", met als nadere informatie, direct daaronder, in 
de betekenis 52): "Als aanduiding van de plaats waar zich iets of iemand bevindt 
of waar iets gebeurt. Thans in de alg. taal veroud., behalve in enkele vaste verb.". 
Als voorbeelden geeft het o.a.: "Si (werp) dat knechtken onder eenen 
struyck,... ende ginc zitten van verren tegen ouer eenen boochschuet verre"; 
"{Jeruzalem) hadde tweelf poorten . . . Vanden oosten drie poorten Vanden 
noorden drie poorten enz". 
De vaste verbindingen waarop het WNT wijst, zijn vooral verbindingen met bij
woorden, zoals van boven, van achterfen), van binnen en derg., in bv. een zin als: 
een raar gevoel van binnen hebben. Verder komt het vooral nog voor in een 
syntagma waarin het wordt verbonden met kant, als: "Zich van een leelijken 
kant laten kijken" en: "iets van kant zetten", dat eigenlijk betekent: "aan de 
kant, opzij zetten" en vervolgens "opruimen" (WNT VII, 1355). Hoe we deze 
intern-localiserende opvatting van van moeten verklaren is mij nog niet duidelijk. 
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In andere talen heb ik haar niet aangetroffen. Van staat in eerste instantie "Bij 
de aanduiding van een zaak, persoon of plaats waarvandaan iemand of iets komt, 
of zich verwijdert", zoals het WNT XVIII, 382 dat uitdrukt. Steeds wordt van in 
die betekenis met een werkwoord dat een verplaatsing inhoudt verbonden: "Dat 
ie ontuluchte vanden druyste ende onweder". Bij betekenis 2) geeft het WNT 
een aantal voorbeelden, waarbij van niet met verplaatsingswerkwoorden wordt 
verbonden, althans, er wordt niet geïmpliceerd dat het onderwerp van die werk
woorden zich verplaatst. Voorbeeld: "Hoe velen van zijne Noormannen is het 
wel vergund, ééns in hun leven de Noordzee van onze duinen te aan
schouwen?" Het WNT omschrijft dit als: "Bij de aanduiding van de plaats van
waar een handeling (bv. kijken, roepen, schieten) uitgaat". Deze gebruiks-
mogelijkheid ligt al heel dicht bij de zuiver intem-localiserende betekenis. Verge
lijk de onmogelijkheid om van door op te vervangen in: "ie ontuluchte vanden 
druyste" en de mogelijkheid dit wel te doen in: "de Noordzee van onze duinen 
te aanschouwen?". 

Hoe dicht deze betekenissen bij elkaar liggen blijkt uit het feit dat het WNT 
zowel onder déze betekenis 2) als onder de betekenis 52), die de zuiver intern-
localiserende is, verwijst naar van dien kant (VII, 1323) en van mijn kant (VII, 
1324). 
Zoals te, dat op een einddoel gericht is, een intem-localiserende functie krijgt, zo 
neemt van, dat van een beginpunt uitgaat, een intern-localiserende functie aan. 

4.1.13.2. Het MnlW geeft van in de hier beschreven betekenis nog niet. Uit de 
informatie in het WNT valt op te maken dat van eens algemeen bekend was, nu 
nog slechts in vaste verbindingen voorkomt. 

4.1.13.3. In mijn materiaal komt van weinig voor, slechts drie maal in Belgisch-
Limburg. 
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"Want je woonde in het Westeinde en op de Geest en in de 
Wagenstraat en op Scheveningen ik weet niet precies waarom, 
maar het was nu eenmaal niet anders en elke Hagenaar krijgt 
dat gevoel voor "in" en "op" bij de geboorte mee", S. Carmig-
gelt, Fluiten in het donker 94 [1966]. 

Uit het motto blijkt dat in elk geval iedere Hagenaar begiftigd is met een gevoel 
voor het juiste gebruik van in en op. Over de andere landgenoten spreekt de 
geboren Hagenaar Carmiggelt zich niet uit, maar men mag aannemen, gezien de 
grote frequentie waarmee op, aan en in (te) in elke plaats met elkaar afwisselen, 
dat elke Nederlander op de hoogte is van het gebruikssysteem (althans voor wat 
betreft het gebruik van in, op, aan of te bij plaatsnamen in zijn omgeving), want 
een "aangeboren gevoel" is het zeker niet. Het gebruik van in (te), op oí aan is 
veelal terug te voeren op de vroegere ligging van een plaats ten opzichte van haar 
omgeving. Ook de oorsprong van een plaatsnaam, die kan zijn ontstaan uit een 
"oriëntatienaam" (zie Molemans 1972, 169) als een richtingwijzer of grenssteen, 
is bepalend voor het gebruik van in, op οι aan. 
In het geval van aan is er, zoals we hieronder zullen zien, niet zozeer sprake van 
een semantische evolutie van het voorzetsel, dan wel van een andere visie op het 
complement. 
Kaart VIII is getekend naar RND - zin 106: "Te Boom hebben ze een stuk van 
de brug gevaren" en naar zin 2 h van Vragenlijst I NCDN: "In Boom (Maaseik) 
hebben ze een stuk van de brug gevaren" (deze enquête is alleen in Brabant en 
Limburg afgevraagd). Kaart IX is getekend naar Vragenlijst Amsterdam 47, 14 
waarin werd gevraagd of men in, op of te gebruikte bij de namen van dichtbij 
gelegen steden, dorpen, gehuchten en wijken. Op deze kaart zijn alleen de 
in — en te — opgaven opgenomen; op een afzonderlijke kaart X zijn de aan — en 
op — vermeldingen verwerkt. De reden tot deze splitsing was het dichte net, 
gecombineerd met de vele opgaven voor elke plaats; zo'n kaart zou bijzonder 
onduidelijk zijn geworden. Mede door de suggestie die van de vraagzin in de 
Vr. A. uitging is hier veel vaker dan in de overige enquêtes een ander voorzetsel 
dan in/te opgegeven, nl. op. 

5.0. Zie 1.1.3.1. 
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5.1. 

5.1.1. Aan 

5.1.1.1.Zie 1.1.1.1. 
De ontwikkeling van aan in de betekenis 'nabijheid' naar voorzetsel dat wordt 
verbonden met een plaatsnaam is interessant. Niet het voorzetsel immers ver
andert hier van betekenis, maar het complement rechts wordt "omgecategori-
seerd". Molemans 1972, 169 volg. geeft daarvan vele voorbeelden. Ik vat hierin 
het kort zijn betoog samen, vermengd met enige eigen gegevens. Vrijwel elke 
plaats kent een aantal oriëntatiepunten, als bv. "bomen, richtingaanwijzers, 
grensstenen, veldkruisen enz." (o.e. 169) die een grote rol kunnen spelen in de 
plaatsbepalingen van zo'n stad of dorp. Bon. Kruitwagen geeft bv. in de Maas
bode (27.III. 1930) voor Rotterdam het oriëntatiepunt "de Boompjes" (zie 
Royen 1935,22). Ik zelf ken voor Bergen op Zoom "de dikke boom", een ± 
200 jaar oude boom, op de hoek van twee straten. Het zal duidelijk zijn dat zo'n 
oriëntatiepunt niet met een intem-localiserend voorzetsel als in of op kan wor
den verbonden: *in de dikke boom is een ongeluk gebeurd, maar alleen met een 
extem-localiserend voorzetsel als aan, in de betekenis 'in de nabijheid van': aan 
de dikke boom is een ongeluk gebeurd. Molemans 1972,169 volg. geeft o.a.: 
(1) "Aan de Lieveheer is 'n ongeluk gebeurd" 
(2) "De studenten kamperen aan de Blauwe Kei" 
(3) "Hij woont aan het Lommels Schoor (brug)" 
en merkt op (p. 170): "Een oriëntatienaam kan gebeurlijk omgekategoriseerd 
worden tot een gehuchtnaam". Opp. 182 stelt hij vast dat dit proces zich vrij 
recent afspeelde, nl. in de 19de en 20ste eeuw. Voorbeelden: ,flan de blouwen 
kaai" [1844] (grenssteen); ,flen de groóte barrier" [1844] (grensboom); ,/мп de 
Kettingbrug; aan de Quatre Bras" (wegkruising). Het voorzetsel aan blijft dan 
met deze oorspronkelijke oriëntatienaam verbonden; slechts zelden wordt aan 
vervangen door in of op (p. 204). Conclusie: aan wordt van extem-localiserend 
tot intem-localiserend voorzetsel door de "omcategorisering" van het op het 
voorzetsel volgend complement. 

5.1.1.2. De gegevens over de vroegere verspreiding zijn schaars. MnlW meldt dit 
gebruik uiteraard niet, aangezien, blijkens de onderzoekingen van Molemans, het 
verschijnsel pas in de 19de eeuw zich voordoet. Molemans geeft enige bewijs
plaatsen voor het gebied dat hij onderzocht, nl. een klein gedeelte van Belgisch-
Limburg: Overpelt, Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel. Voor enige voorbeelden 
zie men onder 5.1.1.1. WNT noemt deze functie van aan niet. 

5.1.1.3. In het RND-materiaal én in het materiaal van Nijmegen wordt aan slechts 
één maal opgegeven, voor E 141. Hierbij moeten we ons realiseren dat in deze 
enquête steeds de combinatie van in of te met de plaatsnaam Boom, Maaseik, 
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Alkmaar voorkwam. Uit Molemans' studie blijkt dat aan vrijwel steeds met ge
huchtnamen, met namen van "vlekken" wordt verbonden, hetgeen verklaarbaar 
is omdat het oriëntatiepunt de oorsprong is, en het niet te verwachten valt dat 
het er rondom gebouwde in korte tijd het karakter van een stad krijgt. Op 
kaart X zien we een andere aan-verspreiding. De vraag in de Amsterdamse 
Vragenlijst was dan ook duidelijk mede toegespitst op het gebruik van andere 
voorzetsels dan in en te, hoewel aan niet werd gesuggereerd. Uit deze kaart en uit 
de gegevens van Molemans maak ik op dat dit aan op veel plaatsen bekend is, 
ook in België, waarover ik geen andere gegevens heb dan die van Molemans. Het 
materiaal toont aan dat de frequentie duidelijk minder groot is dan van op of 
in(te), hetgeen een adstructie kan zijn van de veronderstelde geringe ouderdom 
van het proces. Grotere verspreiding en frequentie kunnen immers wijzen op een 
hoge ouderdom. In het kader van dit onderzoek is het uiteraard ondoenlijk na te 
gaan of alle jan-opgaven inderdaad werden gecombineerd met een gehuchtnaam, 
die vroeger een oriëntatienaam was. Onderzoek ter plekke zou dan voor elke 
opgave nodig zijn. Op grond van het feit dat Molemans in zijn studie tot geen 
andere conclusie kwam dat dat aan zich steeds op de bovenomschreven manier 
heeft ontwikkeld tot intern-localiserend voorzetsel dat met een toponiem kan 
worden verbonden, neem ik aan dat ook de ааи-opgaven in het Amsterdamse 
materiaal zich zo laten verklaren. Verschillende opgaven in die lijst wijzen daar 
ook op. Zo merkt de inzender uit К 39 op: "aan, bij dorp of buurt, gegroeid 
rond een algemeen bekend punt (boerderij, herberg, veer, boom enz.) en de 
naam van dit punt dragend". Voor F 83 wordt opgegeven: "aan de Vaart, aan de 
Sluus wonen", voor G 173: "an 't klooster"; "an 'η Pook (Gem.Albergen bij 
brug over kanaal Almelo-Nordhorn)". Voor L 291 signaleer ik onder andere: 
"an de Graashoek, an Onder Inj". Het verschijnsel dient echter nog voor een 
groter gebied dan Molemans beschrijft onderzocht te worden, willen we over de 
juistheid van deze veronderstelling zekerheid krijgen. 

5.1.2.Λ/ 

5.1.2.1. Zie 3.1.3.1. en 4.1.3.1. 
De semantische evolutie is dezelfde als in die paragrafen beschreven. Al in al het 
veld lopen heeft de betekeniskenmerken [oppervlakte-contact] [bepaalde lijn] en 
wordt derhalve verbonden met verplaatsingsverba. Gecombineerd met statische 
verba heeft het geen 'lijn'-kenmerk meer, maar de kenmerken [oppervlakte-con
tact] [punt] in bv. al de strate zijn; het is dan zuiver intem-localiserend, zonder 
"bestimmte Raumanschauung". 

5.1.2.2. Geen gegevens. 

5.1.2.3. In 4.1.3.3. zagen we dat de verbinding al hier een grote verspreiding 
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heeft, groter dan al in combinatiemet appellativa als streek e.d. Ik schreef dit toe 
aan het karakter van de verbinding: al komt ook als expletief bijwoord, verbon
den met een bijwoord of voorzetsel, vaak voor. Hoezeer ook de combinatie 
voorzetsel + plaatsnaam een geheel eigen karakter draagt dat de keuze van het 
voorzetsel beïnvloedt, blijkt uit het feit dat al + plaatsnaam slechts éénmaal 
voorkomt, in N 160 α (Frans-Vlaanderen). Ofschoon ook De Во 47 a het geeft 
("al Brugge") heb ik het voor West-Vlaanderen niet in mijn materiaal aangetrof
fen. 

5.1.3. In 

5.1.3.1. Zie 1.1.3.1. 
Het WNT VI, 1467 zegt: "Voor de namen van de meeste steden en dorpen bezigt 
men gewoonlijk onverschillig in of te; men zegt bv. evengoed: hij woont in 
Leiden als te Leiden". Als men toch in bepaalde gevallen alleen in gebruikt, is dit 
omdat dit door "den aard of... den vorm van den naam" wordt vereischt.bv. 
"in Den Haag, Den Bosch, Den Briel". Deze opmerking van het WNT gaat voor 
het huidige taalgebruik niet geheel meer op. Er is weliswaar een duidelijke ten
dens waar te nemen om bij dit soort toponymische formaties in te gebruiken, 
maar te wordt in een zeker — misschien voornamelijk officieel, ambtelijk — taal
gebruik ook in een verbinding als te Den Haag gebezigd. 
Daarmee is tevens al aangegeven dat te in het ABN thans alleen maar in een 
taalgebruik voorkomt dat enigszins conservatief is, nl. de schrijftaal, en dat er 
sinds het verschijnen van het lemma In (± 1920) en Te (± 1930) iets is veranderd. 
S.v. Te schrijft het WNT XVI, 1067: "Gewoon is thans nog het gebruik vóór 
eigennamen van steden, dorpen enz.". Van Dale 1976 wijzigt deze uitspraak 
enigszins door te stellen: "buiten vaste verb, niet in gesproken taal", waar onder 
vaste verbindingen, blijkens de voorbeelden, ook te 's-Gravenhage, te Amsterdam 
en te Keulen moeten worden verstaan. 
Twee opvallende constateringen. Als we aannemen dat het WNT het in 1930 bij 
het rechte eind had en dat in het ABN in die tijd te + plaatsnaam nog normaal 
was (zowel in schrijftaal als in gesproken taal? ) dan is er in 45 jaar het nodige 
veranderd ten gunste van in. De uitspraak van Van Dale echter is niet juist. Uit 
mijn materiaal blijkt dat de "vaste verbinding" te + plaatsnaam in gesproken taal 
maar in een beperkt gedeelte van het Nederlandse taalgebied voorkomt, althans 
als algemeen gebruikt voorzetsel, nl. in Belgisch-Brabant, Zuid-Oost-Vlaanderen 
en West-Vlaanderen, alsmede Friesland. 
Van Geffen 1963 laat in zijn opsomming van locale voorzetsels te weg. 
Weijnen 1964, 128 neemt aan dat dit is gebeurd omdat Van Geffen te uitsluitend 
als schrijftaalvorm beschouwd heeft en vervolgt: "wanneer hij zich wil beperken 
tot het gesproken Nederlands kunnen wij daar vrede mee nemen". Beiden gaan 
er dus van uit dat het voorzetsel in gesproken taal geheel niet meer voorkomt. 
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Niet alleen in het Nederlands is er een concurrentie tussen in en te, ook het Duits 
kent deze problematiek. Naar ik opmaak uit het DWB 16,210 volg. is de toestand 
in het Duits dezelfde als in het Nederlands. Ik citeer: "bei Städtenamen hat zu 
einen alterthümlichen klang und gehört dem schriftmäszigen ausdruck an, 
während es der gesprochenen spräche fremd ist, so brauchen wir es zur angäbe 
des geburtsortes, des ortes der ausfertigung einer Urkunde, eines druckes". 
Het Engels kent deze strijd tussen de twee voorzetsels niet (meer? ). Ook in die 
taal kwam to voor "expressing simple position: At, in" (OED 10, 84 c) maar 
thans is het "only dial, and U.S. colloq". In dit taalgebied is er een concurrentie 
tussen in en at + plaatsnaam, waarover ik in het kort iets wil zeggen, omdat het 
kenmerkend is voor het voorzetsel. De keuze van het voorzetsel is hier namelijk 
afhankelijk van het verschil in visie op het complement rechts. Daar zijn ook 
voor het Nederlands vele voorbeelden van te geven; vgl. in een stoel of op een 
stoel zitten. Als ik de stoel zie als een armstoel, een grote fauteuil bv., dan is er 
sprake van een 'begrenzing' en gebruik ik in. Heb ik een keukenstoel voor ogen, 
dan zal ik op moeten bezigen, omdat de 'begrenzing' ontbreekt. Zo'n visiever-
schil bepaalt ook het verschil tussen in en at. Lindkvist 1950, 366 zegt: "in is 
used to represent a town (etc.) as an area having extension in space and to 
indicate the position of something within such an area, where as at is used only 
to give a general localization in the form of a point in space where something is 
present. Thus the towns (etc.) appear differently to the mind when in and at 
respectively are used". 

Omdat het moeilijk is grote steden als punt te zien (o.e. 137) worden deze steden 
in de regel als "area" beschouwd, en derhalve met in verbonden. Zo krijgt 
Londen vrijwel steeds in, maar er zijn uitzonderingen, waarin ook Londen als een 
punt moet worden beschouwd, nl. als deze stad het start- of het eindpunt van 
een handeling, verplaatsing etc. is. "In these cases at may be found even with 
London" zegt Lindkvist 1950, 368, die als citaat o.a. geeft: "The journey began 
at London and ended at Liverpool". 

5.1.3.2. Het is opvallend, misschien ook kenmerkend, dat in + plaatsnaam in het 
MnlW ontbreekt, terwijl bij te een reeks met bewijsplaatsen van de constructie te 
+ plaatsnaam is gegeven. Dat kan toeval zijn. De Rooy 1971,6 merkt in dit 
verband op dat hij in "een klein onderzoekje in de Reinaert en de Karel ende 
Elegast... bij plaatsnamen ook alleen te aantrof' wat "het waarschijnlijk 
{maakt) dat te in dit geval de normale Middelnederlandse prepositie was". Hij 
acht het niet uitgesloten dat in het latere mnl. in al opkwam, maar dat het 
" — zoals tegenwoordig nog — in de geschreven taal onderdrukt werd". 
Of ook voor het Duits en Engels geldt dat zu/to ouder is, is niet uit te maken. 
Uit de literatuur krijg ik niet de indruk dat voor het Engelse taalgebied to ooit 
een echte concurrent is geweest van in; daar moet het eerder in de tweekamp 
in/at gezocht worden. In elk geval vermelden Grimm 1891, Belden 1897 en 
Steiniger 1890 to niet in verbinding met plaatsnamen. OED 10,84 c weer wel, 
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met een oudste citaat uit ± 925. De oudste bewijsplaats van in + plaatsnaam tref 
ik aan in Harstrick 1890,24 "in Athena" (uit King Alfred's Orosius, ±900). 
Voor het Duits vind ik de oudste aanhaling met zu in het DWB 16,209, uit de 
kaiserchron., ± 1150. Graff 1824 geeft zi + plaatsnaam niet. DWB 16,208 wijst 
er op dat zu "bei Ortsnamen . . . schon in ahd. und altsächsischer prosa die 
ruhebedeutung angenommen {hat), im Heliand nicht". Bij in ontbreekt een der
gelijke opmerking. Van in geeft helaas noch het DWB noch Graff 1824 een 
systematische inventarisatie. 
Ook de bevindingen van Molemans 1972, 178 wijzen er op dat te voor zijn 
gebied een schrijftaalrestant is "die een oudere toestand reflekteert". Hij noemt 
o.a. "te bosch" (uit 1687) en "te luttel lummel" (uit 1448) die beide thans op 
hebben. 
Het WNT tenslotte geeft geen echte citaten van het gebruik van in + plaatsnaam, 
zodat een oudste bewijsplaats ons ontbreekt. 

5.1.3.3. Ik ga uit van kaart VIII; kaart IX bevestigt voor Nederland de versprei
ding die op VIII tot uiting komt. 
In is het gewone voorzetsel in geheel Nederland (met uitzondering van Friesland, 
dat te heeft), Belgisch-Limburg, Antwerpen en Noord-Oost-Vlaanderen, hoewel 
met name in dit laatste gebied vrij veel fe-opgaven verschijnen. Opvallend is de 
zeer smalle strook /и-vormen langs de Belgische kust. Sprekend ook is de sterke 
ш-concentratie rondom Brussel, die aan expansie vanuit deze stad zal zijn toe te 
schrijven (zie voor dit verschijnsel Weijnen 1966, 348). Mazareel 85 stelt over
duidelijk: "Om een plaats aan te duiden gebruikt men in: "ik wyn in brysel = ik 
woon te Brussel". "In Belgisch-Brabant komt in toch vrij veel voor, maar op de 
kaart heeft te nog de overhand. Als we er van uit gaan, dat te aanvankelijk het 
algemeen verspreide voorzetsel was, dan is de situatie in Belgisch-Brabant uiter
mate boeiend. In Belgisch-Limburg heeft het proces van de vervanging van te 
door in zich al vrijwel voltrokken. Molemans 1972, 178 zegt dat "te zich in 
Limburg minimaal gehandhaafd (heeft), o.m. in Haspengouw (St. Truiden: te 
Melveren, te Metseren)". 

In Belgisch-Brabant nu zien we reeds een opdringen van in met "punktuelle 
Ziele", hetgeen wijst op een jonger cultuurtaalwoord (Weijnen 1966, 180), met 
waarschijnlijk een uitstraling van de stad Brussel. Dit doet vermoeden dat te ook 
hier niet lang meer stand zal houden. Het zou interessant zijn nu in Brabant een 
enquête te houden om te onderzoeken of de in/ie-verhouding zich inmiddels 
heeft gewijzigd; immers de Atlas van Vlaams-Brabant dateert van 1938. Over één 
aanwijzing dat dat zo is beschikken we in ieder geval reeds. Op de kaart heeft 
Aarschot (P 25) te; Pauwels 1958, 397 zegt echter: "Het Aarech(ofs) gebruikt zo 
goed als uitsluitend in: " . . . in Leuven"." Smout 1905, 109 vermeldt voor 
Antwerpen dat men meer in dan te gebruikt. Ook deze opmerking zou er op 
kunnen wijzen, dat in snel opdringt, waar de kaart immers aangeeft dat in in de 
agglomeratie Antwerpen zo sterk staat, dat men nauwelijks mag aannemen dat 
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ook te nog vitaal is, hetgeen kennelijk in Smouts tijd, rond de eeuwwende, nog 
wel zo was. 
De overige gegevens uit de literatuur stemmen overeen met het kaartbeeld. 
De Bont 265 a kent in als het gewone voorzetsel bij plaatsnamen: "Hij woont in 
Vaessem, naast zeldzamer te Vaessem". Ter Laan 1929, 1016 a stelt s.v. Te: 
"voor de namen van steden en dorpen, uit het Holl. en niet algemeen. Van ouds 
in of op"; Ter Laan 1953, 108 spreekt zich op dezelfde wijze uit. Hieruit zou 
zijn op te maken dat de vroegere situatie hier anders lag dan in de rest van ons 
taalgebied, nl. in Groningen zou niet te, maar in de oudste vorm zijn, hetgeen 
niet waarschijnlijk lijkt. Ook Molema (As.) 1895, 3565, s.v. Te en 
Schuringa 1923,104 noemen in en op als de gebruikelijke voorzetsels. 
Op de kaart zien we een opvallend verspreidingsfenomeen, nl. de tweedeling van 
Oost-Vlaanderen, waarvan de grens weer voor een groot deel de Schelde volgt. 
We zagen dezelfde tweedeling reeds op de kaart VII {langs hier versus al hier). 
Ook de Rooy 1965, 152 wijst "uitdrukkelijk op het feit, dat hier op een aantal 
kaarten een duidelijke grenslijn midden door Oost-Vlaanderen loopt". 
De verspreiding van de in-vormen in België, nl. steeds in de gebieden aan de grens 
met Nederland, doet duidelijk denken aan een expansie vanuit Nederland; zie 
ook hetgeen ik hierboven over de situatie in Belgisch-Brabant en Antwerpen heb 
geopperd. De Rooy 1971, 9 heeft tegen deze visie het bezwaar dat Noordneder-
landse invloed in België veeleer "via de officiële schrijftaal dan via de spontane 
spreektaal tot stand komt" zodat dan eerder overname van te te verwachten zou 
zijn, dan van in. Ik meen dat De Rooy de gangbaarheid van te in de schrijftaal 
enigszins overschat. Te wordt in allerlei т.п. ambtelijk taalgebruik zeker nog 
gebezigd, temeer daar het vaak gaat om voorgedrukte, officiële papieren ("Ge
boren te . . ."), waar niet gemakkelijk van wordt afgeweken, maar in ander 
schriftelijk taalgebruik is in al zeer gewoon, en concurrerend met te. Bovendien 
mogen we de invloed van radio, kranten en tijdschriften (televisie natuurlijk nog 
niet, ten tijde van de opneming, ± 1930) niet uitschakelen. 

5.1.4. Wa 
Steeds aangetroffen in de vorm na, alleen in Frans-Vlaanderen. 

5.1.4.1. Zie 1.1.4.1. 
De semantische evolutie is niet geheel zeker. Er zijn twee mogelijkheden, waar
van de eerste vrij zwak is, de tweede redelijk sterk. 
I Na 'in' ontwikkelt zich uit de betekenis 'nabijheid'. Dit zou alleen kunnen, als 

we van eenzelfde proces uitgaan als bij aan in 5.1.1.1. besproken is, nl. dat het 
complement van aan overgaat van oriëntatienaam {hij woont aan de brug) 
naar gehuchtnaam (hi/ woont aan de Brug). Dit is voor na zeer onwaarschijn
lijk: aan is steeds verbonden met dit soort gehuchtnamen die uit oriëntatie
namen zijn ontstaan, na komt ook met alle andere categorieën plaatsnamen 
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voor. Ik opper deze ontwikkelingsmogelijkheid ook alleen omdat ook na in na 
deze kant (zie 4.1.7.1.) een ontwikkeling van 'nabijheid' naar een intem-loca-
liserende betekenis zou kunnen hebben meegemaakt. Ik gaf daar de voorkeur 
aan een evolutie uit na onder invloed van structurele factoren, maar zelfs al 
zouden we na 'nabijheid' als bron moeten zien, dan nog is die ontwikkeling 
niet te vergelijken met de hier besprokene. De parafrase van na deze kant 
immers zou dan zijn 'in de nabijheid van deze streek' = 'hier in de omgeving', 
een parafraseermogelijkheid die bij na + plaatsnaam ontbreekt, waarmee m.i. 
deze eerste mogelijkheid een minimum aan waarschijnlijkheid bezit. 

II Na heeft als basisbetekenis 'in de richting van' en heeft zich, evenals te door 
metonymie/ambiguïteit (zie pag. 50 volg.) ontwikkeld van ¡richtingaanduidend 
voorzetsel tot intern-localiserend voorzetsel. Deze mogelijkheid is de meest 
waarschijnlijke, en wel om drie redenen: 
a) er is een duidelijk analoog proces bij te; 
b) na 'naar' (richtingaanduidend) komt voor in Frans-Vlaanderen, hoewel be

duidend minder dan dat andere, typisch Fransvlaamse richtingaanduidende 
voorzetsel in, dat ons echter het derde argument in handen geeft; 

c) in Frans-Vlaanderen komt een richtingaanduidend in voor, dat zeer sterk 
staat. Zowel voor zin 29 ("naar de zee"), 37 ("weg naar het veld"), 53 
("naar school"), 61 ("naar de kermis") als voor 82 ("naar het bos") toont 
Frans-Vlaanderen, met enige schommelingen in de compactheid, een vrij 
hecht ги-gebied. Als reactie op dit richtingaanduidende in dat reeds Middel
nederlands is (zie 1.1.З.1.), heeft na zich ontwikkeld tot intern-loca
liserend voorzetsel. Dit kon des te eerder gebeuren doordat na ook zonder 
structurele invloed al de mogelijkheid heeft zich zo te ontwikkelen, via een 
metonymisch proces of door ambiguïteit. Hoe dicht naar ook thans ligt bij 
de intem-localiserende betekenis blijkt als we de volgende twee perfec-
tisch-duratieve zinnen vergelijken: ik ben 14 dagen in Frankrijk geweest en 
ik ben 14 dagen naar Frankrijk geweest. 

Deze mogelijkheid zou echter nog sterker komen te staan als na zich in alle 
gevallen, met alle mogelijke complementen tot intern-localiserend voorzetsel zou 
hebben ontwikkeld. Dat blijkt niet waar te zijn. Zo wordt voor RND-zin 6 ("in 
zijn vinger"), voor zin 8 ("in die fabriek") en voor zin 104 ("in Italië) steeds in 
opgegeven voor Frans-Vlaanderen, met één uitzondering voor N 107 dat na Italië 
geeft. Andermaal blijkt ook hier weer het bijzondere karakter van de combinatie 
intern-localiserend voorzetsel + plaatsnaam. 
Dat er geen connectie zou bestaan tussen de ontwikkeling van in tot richtingaan
duidend voorzetsel en na tot intern-localiserend voorzetsel lijkt bijna uitgesloten, 
gezien het feit dat juist deze twee processen zich in hetzelfde gebied voordoen. 

5.1.4.2. Geen gegevens. 

5.1.4.3..Mz verschijnt alleen in Frans-Vlaanderen, waar overigens ook te wel 
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voorkomt. Dit te is misschien uit het Westvlaams binnengedrongen of als relict te 
beschouwen. In wordt slechts drie maal opgegeven. Loquela 339 a is het enige 
idioticon dat na vermeldt, voor Belle (N 162): "Na Steenwerk weunt 'en". 

5.1.5. Op 

5.1.5.1. Zie 1.1.5.1. 
Bij mijn weten is de allereerste die zich bezig hield met het probleem van in en 
op bij locale aanduidingen Bon. Kruitwagen O.F.M., die in de Maasbode van 27 
III 1930 de aandacht vestigde op de wisseling van in en op bij Rotterdamse 
straatnamen (zie Royen 1935). Hij signaleert dat op wordt gebruikt bij "alles 
wat een ruime, open vlakte aangeeft". "Men spreekt dus van: op het Beursplein, 
op de Grote Markt.. ., op het Nieuwe Werk". Het feit dat op bij twee straat
namen wordt gebruikt: "op de Hoogstraat" en "op de Kipstraat" herleidt hij 
terecht tot de vroegere functie van deze straten: de Hoogstraat was vroeger een 
dijk, de Kipstraat een water. 
In 1935 publiceerde Salverda de Grave een studie naar de herkomst van op de 
eerste plaats (Ts. 54, 236 volg.). Ofschoon hij zich niet occupeerde met op 
verbonden met namen van steden e.d., zijn zijn observaties ook voor ons 
onderzoek relevant. Hij voert het verschil tussen in en op terug op drie catego
rieën tegenstellingen: 
1. allereerst de "gewone" tegenstelling tussen in, dat aanduidt 'een zich bevin

den binnen een min of meer begrensde ruimte', en op, dat aanduidt 'een zich 
bevinden hoger dan en in contact met een genoemd voorwerp'. Hij wijst op 
voorbeelden als "op een stoel - in een fauteuil" en "op aarde - in de 
hemel (die wij van onderen zien)" etc; 

2. op de tweede plaats is er een tegenstelling die is terug te voeren op de hogere 
of lagere ligging van plaatsen ten opzichte van elkaar; zo bevindt iemand zich 
in de kelder maar op de zolder; 

3. tenslotte de oppositie tussen open ruimte — besloten ruimte (zoals ook Kruit
wagen al had gesignaleerd), waarbij hij wijst op voorbeelden als: "op de 
Zoeterwoudse Singel, op de Laarderweg wonen — in de Havenstraat wonen" 
en "op een dorp — in een stad wonen". 

Pauwels 1951, 333 volg. houdt zich wel bezig met in en op bij namen van steden, 
gehuchten, straten en derg. Hij toont aan dat in het Aarschots het gebruik van in 
en op afhankelijk is van de oude geografische tegenstelling laaggelegen — hoog
gelegen. Hij stelt: "Bij namen van dorpen, steden, landstreken, provincies, 
landen, werelddelen gebruikt men in: . . . in Lier, in Diest, . . . in Brabant". Hij 
signaleert hierop twee uitzonderingen. 
1. Op wordt soms gebruikt in de speciale betekenis van 'op het grondgebied van': 

op Aarschot is dus 'op het grondgebied van de gemeente Aarschot'. Ik kom 
daar hieronder nog op terug. 
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2. Bij namen van stadsgedeelten, wijken, gehuchten staat in het Aaischots 
meestal op: "op de Bone wijk, op 't Schaluin, op Haterbeek". Slechts in vijf 
gevallen wordt volgens Pauwels in gebruikt, o.a. "in de Gracht, in de Lei, in 
de Langdonken". Uit een vergelijking van deze in- en op-combinaties blijkt in 
elk geval ook dat in steeds mét het lidwoord van bepaaldheid, op zowel mét 
als zónder gebruikt wordt. 
Pauwels verklaart al deze (»-vormen uit de laagte van de plaatsen. Zo is "in de 
Gracht" eigenlijk een straat waar de gracht meestal droog lag; toen men er 
huizen ging bouwen, lagen die dus "in de Gracht". De Langdonken is een 
laaggelegen moerasstreek ten Noorden van Aarschot, die lager ligt dan de 
plaatsen ten Zuiden van Aarschot; deze liggen in een hoger heuvellandschap en 
krijgen derhalve ook op. Hoewel er ook plaatsen zijn die even laag liggen als 
de plaatsen die met in worden gecombineerd maar desniettegenstaande op 
krijgen, bv. "op de Mot", is toch duidelijk de tendens aanwezig om op voor 
hooggelegen plaatsen, in voor laaggelegen plaatsen te reserveren. In veel geval
len is die oorspronkelijke toestand natuurlijk niet meer te herkennen; allerlei 
invloeden kunnen die hebben gewijzigd of vertroebeld: het voorzetsel blijft 
dan echter gehandhaafd. 

We hebben dus nu reeds twee tegenstellingen gezien tussen op — in, die buiten de 
eigenlijke semantische waarde van deze voorzetsels liggen, maar afhankelijk zijn 
van het complement rechts. Zo is ook het verschil in voorzetsel tussen in de 
kelder en op de zolder terug te voeren op het onderscheid laag- hooggelegen. 
Interessant zijn de observaties van Molemans 1972 en Van Langendonck 1974, 
die deze twee tegenstellingen exacter formuleren. Zij leiden het gebruiksverschil 
in - op terug op het "niet-usuele kenmerk" [± isolatief], waarbij hier onder een 
niet-usueel kenmerk moet worden verstaan een kenmerk dat niet in het voor
zetsel zelf ligt opgesloten, maar afhankelijk is van het complement rechts. Het 
kenmerk [-Hsolatief] wordt toegekend aan die zelfstandige naamwoorden, die de 
aanduiding zijn van objecten die op een of andere manier geïsoleerd zijn ten 
opzichte van hun omgeving, of in ieder geval opvallend zijn temidden van die 
omgeving, niet geihtegreerd. Zuiver ruimtelijk geïsoleerd zijn bv.: eilanden, pla
neten; niet geïntegreerd in —, resp. opvallend ten opzichte van de omgeving zijn 
verhevenheden en hoger liggende zaken als: bergen, heuvels, torens, zolders, 
molens; verlaten, eenzame, afgezonderde, open, vrije streken als: vlakten, 
moeraslanden, of belangrijke, grootse objecten als enorme schepen, hoofdwegen, 
bussen, treinen, hoeven met bijbehorende landerijen. In al deze gevallen is het 
vereiste voorzetsel op. Molemans 1972, 167 volg. geeft als voorbeelden o.a.: 

(1) "op de Tomp" (versterkte toren) 
(2) "op de Witte Berg" 
(3) "op de zolder, trap" 
(4) "op het Broesveld"; "op de Bossen"; "op de Kolishei" (vlakten, bosstreken, 

complex bouwland) 
(5) "op het Kerkhof' (geïsoleerd, afgezonderd) 
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(6) "op de Rieterpad" (functioneel belangrijke weg: kerkweg) 
(7) "op de Grote Hof' (hoeve + landerijen) 
Deze veld-, water-, gebouw-, wegnamen worden vaak gehuchtnaam. 
"De toponiemen behielden echter, ook nadat zij gehuchtnamen waren geworden, 
hun primair intem-localiserend voorzetsel op" (Molemans 1972, 180). Ik geef 
een aantal voorbeelden van op + gehuchtnaam, ontstaan uit veldnamen etc: 
a) gehuchtnaam benoemd naar ligging: 

- einde: het Einde, het Boseinde, met als oudste bewijsplaats; op scoereijn-
<fe[1646] 

— kant: de Broekkant; oudste bewijsplaats: op gheen broek [1496] (zie 
ook hetgeen we bij aan de kant hebben opgemerkt in 1.1.1.1. 
en4.1.1.1.) 

b) gehuchtnaam benoemd naar woeste gronden: 
— heide: de Grote Heide (geen oudste bewijsplaats) 
— ouwe (= weiland); op de Kalveren; oudste bewijsplaats: te col-

vrouwen [1432] 
c) gehuchtnaam benoemd naar veld: 

— hoeve.de Hoeven; oudste bewijsplaats: op de hoeue [1670] 
d) gehuchtnaam benoemd naar watemaam: 

— broek-.hti Broek; oudste bewijsplaats: opt loobroek [1711] 
e) gehuchtnaam benoemd naar gebouw, constructie: 

— hoeve.op de Winner; oudste bewijsplaats: op der winnen [1629] 
f) gehuchtnaam benoemd naar weg: 

— op de Halve Weg; oudste bewijsplaats: opden halven wege 
[1530] 

Molemans 1972, 181 komt tot de conclusie dat bij de oudste gehuchtnamen 
steeds in het intem-localiserend voorzetsel is, bij de jongere (als ze zijn ontstaan 
uit deze "isolatieve" veld-, wegnamen etc.) op. De verklaring die hij er voor geeft 
is, dat dit "mogelijk samen(va/r) met wat oorspronkelijk wel en niet als woon
kern werd opgevat". De oorspronkelijke woonkern kreeg in. Dat verklaart mis
schien ook waarom Heesakker (veldnaam) in heeft en Hoeven (eveneens veld-
naam) op. "De gehuchtnamen van de Limburgse Kempen hebben - na de over
gang van natuur- tot gehuchtnaam — meestal het lidwoord behouden, wat een 
nieuwe aanwijzing vormt voor het feit dat deze namen globaal beschouwd een 
relatief jonge laag vertegenwoordigen", concludeert Molemans (p. 182). Ten
slotte stelt hij nog vast dat slechts in één geval zich een verschuiving van op > in 
heeft voorgedaan, nl. bij de gehuchtnaam het Hostie (< hoge stede), maar dat in 
alle overige gevallen op zich heeft gehandhaafd (p. 207). 
De gegevens van de RND, maar vooral van de Vr. A. leveren een schat van 
materiaal op inzake het op-gebruik. Uiteraard is het ondoenlijk om deze gege
vens ter plekke te verifiëren en de relatie te bestuderen tussen het gebruik van 
op en het oorspronkelijk isolatieve karakter van een veld, een weg, bouwland e.d. 
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dat zijn naam heeft gegeven aan een gehucht. In de Vr.A. is echter niet alleen 
gevraagd naar het gebruik van in en op, maar ook naar de mening van de invuller 
over het waarom van dit gebruik. De intuïtie van de zegslieden en hun kennis van 
de geografische omstandigheden bevestigen vaak de onderzoeksresultaten van 
Molemans. 
Tenslotte moet ik nog terugkomen op een reeds eerder (p. 131) gesignaleerd 
verschil tussen het gebruik van in en op. Pauwels 1951, 335 gaf aan, dat met op 
'op het grondgebied van' kon worden aangeduid. Ook Landheer 96 vermeldt dat 
in de zin: "Hïe wëun op te Plaet" op aangeeft dat "de burgerlijke gemeente 
wordt bedoeld" en dat de zin: "Hïe weun in de fíaet, met nadruk op in, bete
kent: "in de dorpskom"." "Als in geen nadruk heeft kan het ook de betekenis 
"in de burgerlijke gemeente" hebben. Men zegt altijd: hïe wëun ob durrep als 
men de tegenstelling met: hïe wëun bauten durrep wil uitdrukken". Joos 480 b 
noemt eveneens op "op het grondgebied van" en in "in het met huizen be
woonde deel". Als voorbeelden geeft hij: "Woonde gij op Sint-Niklaas? Ja, in 
Sint-Niklaas". Fahlin 1942, 244 kent voor het Frans eveneens een dergelijk 
onderscheid: à is regel vóór namen van dorpen in het hedendaags Frans, maar om 
de "intériorité de la ville" aan te duiden, wordt à door dans vervangen. 

5.1.5.2. Opvallend is dat MnlW noch WNT het gebruik van op + plaatsnaam 
vermelden. Van Dale 1976 geeft het wel, maar met de na het bovenvermelde wel 
zeer merkwaardig aandoende constatering dat "het gebruik van op bij plaats
namen is beperkt tot forensenplaatsen" bv. in: "tal van rijke Rotterdammers 
wonen op Wassenaar". 
Uit de gegevens van Molemans echter blijkt dat op + plaatsnaam reeds in de 
middeleeuwen bekend was: "op den cathenbosch" [1394]. Over de verspreiding 
weten we niets, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ook in de rest van ons 
taalgebied de vroegere situatie niet anders zal zijn geweest dan door Molemans 
voor Noord-Belgisch-Limburg is beschreven, gezien de huidige verspreiding en 
indachtig Molemans' conclusie dat het vroegere op-gebruik er overeenstemt met 
het huidige. 

5.1.5.3. Kaart X laat zien dat op over het gehele taalgebied voorkomt. Dat stemt 
overeen met de gegevens uit de dialectliteratuur. 
Boekenoogen 698 vermeldt alleen: " W o η e η o p, wonen te. Ik woon op Zaan
dam, op de Koog, op de Horn". "Evenzoo: Ik moet op Westzaan wezen. Op 
Zaandijk is gien meelmolen. Ik was laatst op Nauwema". Hij geeft niet aan 
waarop het verschil zijns inziens berust. 
Dek 64 geeft het volgende vraaggesprekje: "Weer weun jie tehenwoordig? — Op 
Werde (=Waarde, Я ) . Op Rilland. Op Schore (=?, ,H.). Men zegt echter: in Hoes 
(=Goes, Я ) , in Middelburg, in Berrehen (= Bergen op Zoom, Я ) , in Sieriksêe, 
daar dit steden zijn". Ghijsen 656 b kent op voor Zeeland in: "Ze weune(n) op 
Oôskappel, op Soeburg, maar in Vlissingen, in (ter) Vêêre, op Renesse, maar/« 
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Zierikzee...; Op Bresjes (=Breskensl Я ) , maar in Sluus". Voor Goeree Overflak-
kee noemt ze de volgende voorbeelden: "op Goeree (het eil.), op de Goeree .. . 
(het dorp) (n.b. het gebruik van het lidwoord, H.)\op Ouwdorp; op M'n(h)êêrse 
(=Middelhamis, #.); op Stad(=Stad-aan-'t-Haringvliet, H.),op d'n Bommel maar 
in de ñaet (=Ooltgensplaat, Я ) ; in DirMand, in Ouwe Tonge, in Nieuwe 
Tonge". 
De Bont 446 a kent de volgende gevallen: "Die woont op Aacht (Acht was 
voorheen een onderdeel van Woensel)" en: "van een boer in Zeeland (bij Uden) 
hoorden we: hieè'r op Zeeland, waar men in Oerle het voorzetsel in zou gebrui
ken". Hij signaleert hiermee een verschil in voorzetselgebruik van plaats tot 
plaats, dat misschien is terug te voeren op het verschil in ligging van de plaatsen 
waar men in resp. op gebruikt ten opzichte van de plaats waarvan men de naam 
met op resp. in verbindt. 
Ter Laan 1929, 700 b geeft een groot aantal gevallen waar op mogelijk is. S.v. Op 
in de betekenis 18) lezen we: "(Op) = te, voor plaatsnamen: 
a) die hoog gelegen zijn: opKòlham, op Drint, op Westerwol, op 't Hogelaand; op 

Zuurdiek, op Zieldiek, op Graauwdiek, op Boovmdiek (in 't Slòchterveld); 
b) voor plaatsnamen met een lidwoord: op 't Hogezaand, op 't Nijveen, op de 

Wildervaank, op 't Kenoal, op e Laik, op e Gaast (d.V.), op Houk (Martens-
hoek)(eic.. Я ) ; 

c) voor de namen van börgn: op Menkemoa, op Verhildersum, op Aiknstain; 
ook hai woont op Borg. En van andere huizen met namen: op Benne-
moaheerd; 

d) naar analogie ook voor verschillende andere plaatsnamen: op Polder, op 
Sapmeer, op Euvelgun (etc, H.)". 

Bij grotere steden als Slochteren en Veendam blijkt meestal in gebruikt te wor
den. 
Ter Laan is de eerste der dialectwoordenaren die wijst op het gebruik van het 
lidwoord, hoewel hij ten onrechte veronderstelt dat dit lidwoord voor de voor
zetselkeuze van op verantwoordelijk zou zijn. 
Molema (As.) 1895, 2553 geeft vrijwel dezelfde voorbeelden als Ter Laan 1929. 
Schuringa 104 vermeldt: "Bij plaatsbepalingen gebruikt men in Groningerland in 
of op"; hij geeft o.a.: "in Grön'n, in Veendam...; op 't Hoogezïnd, op de 
Maid'n". 
Lafeber 41 zegt: "Voor plaatsen buiten de stad wordt meestal het voorzetsel op 
gebruikt: Eij wèrrekt op Aastert. Eij woond op Môôrt. Op Eekendurrep kè je 
goet komfôôje". 
Teirlinck 2, 336 a is het enige Belgische idioticon dat op vermeldt: "Hie weunt 
op (daarnaast té) Matere" en tevens, met verwijzing naar Joos: "De meulen staat 
op Eist (nl. op het grondgebied van Eist)". 
Het feit dat Zuid-Holland en Utrecht op kaart VIII zo'n compact op-gebied 
vormen is waarschijnlijk toe te schrijven aan de invloed van de opnemer. De 
bewerker L. v. Oyen zegt in de inleiding (p. X): "In zin 106 werd de Boom 
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meestal geveld ten gunste van een meer inheems gewas. Het nauwelijks geweste
lijke te werd gehandhaafd om te kijken of men het door in of op zou vervan
gen". Uit een toevoeging als in de opname uit E 119: "situatie met in en op is 
onzeker; zegslieden zijn het niet eens", kan worden opgemaakt dat hij expliciet 
naar het in- en op-gebruik heeft gevraagd. 

5.1.6. Te 
Steeds in deze vorm aangetroffen, alleen het Fries heeft to. 

5.1.6.1. Zie 1.1.6.1. 
Hiervóór (5.1.3.1.) is reeds uiteengezet dat te in het mnl. waarschijnlijk het 
algemeen gangbare voorzetsel was in verbinding met plaatsnamen, en dat in 
mogelijk pas in de late middeleeuwen opkomt. 
Het MnlW 8, 106 wees er op dat te in het mnl. een veel groter bereik had dan 
tegenwoordig, nu het alleen nog in vaste verbindingen voorkomt. Zo komt in het 
mnl. ook te + landennaam voor. In MnlW 8,107 treffen we de volgende citaten 
aan: "graven te Hollant", "Conine te Affrike int lant". Ook het mhd. kent zu + 
landennaam; Lexer 3,1036 geeft "ze'n Burgonden, ze'n Hiunen, lm Burgunden-, 
Hunnenlande" (waar "Burgonden" en "Hiunen" als de namen van het volk 
moeten worden opgevat (zie Paul 1956, 772 b). Voor het mnd. geeft Schiller-
Lubben 4,551 a het, en zelfs het nhd. heeft het nog, zij het verouderd (zie het in 
MnlW 8,107 aangehaalde: "roghart (ruwaard) zu Holland"). Dit gebruik van te 
is na het mnl. verouderd, het WNT geeft er geen voorbeelden van. 
Van Langendonck 1974 heeft deze toepassing van te als volgt geanalyseerd. Hij 
onderscheidt als subcategorie van zelfstandige naamwoorden die een locale aan
duiding zijn: zelfstandige naamwoorden met een kenmerk [+ cultureel]. Dat zijn 
die substantieven die een gebied, gebouw etc. aanduiden die door mensen "in 
cultuur" gebracht zijn, d.w.z. gevormd, georganiseerd: landen, staten, provincies, 
steden, huizen; daar staan [-cultureel]-substantieven tegenover, die de aan
duiding zijn van zaken die niet gevormd, georganiseerd zijn door mensen: stre
ken, woestijnen e.d. De [+ cultuur]- zelfstandige naamwoorden zijn weer onder 
te verdelen in zelfstandige naamwoorden die de aanduidingen zijn van gebieden, 
plaatsen, die door mensen zijn gevestigd, waar mensen zich hebben "neder
gezet", als steden, dorpen e.d. Deze krijgen het kenmerk [+ settlement]. Deze 
categorie kan verbonden worden met te, in tegenstelling tot de [-settlement]-
substantiva, die niet (meer!) te combineren zijn met te:* te Frankrijk. 

5.1.6.2. De aanhalingen uit het MnlW 8,106 zijn als volgt te localiseren: 
Exc.Cron. 27 с Zndl. schrijftaal, Brabants gekleurd 
Bloeml. 1,8,59 Vlaams 
Rek.d.Gr. 2,42 (niet gelocaliseerd -»• Hollands) 
Rein. 1,2272 sterk Oostvlaams gekleurd 
Alex. V, 846 Vlaams 
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Wap.M. 11,14 Westvlaams 
Rein. II, 4534 Hollands afschrift van Westvlaamse tekst 

De localiseringen tonen hoe problematisch het is om op grond van het MnlW een 
min of meer betrouwbaar verspreidingsgebied te reconstrueren. Alleen op grond 
van deze data zouden we tot een verepreiding Vlaanderen, Brabant, Holland 
moeten besluiten. Molemans 1972 echter geeft ons verschillende Ге-vormen uit 
de 15de eeuw voor Belgisch-Noord-Limburg: te luttel lummel [1448] (o.e. 178), 
te colvrouwen [1432] (o.e. 179). 
Mede gezien deze vermeldingen en hetgeen in 5.1.3.1. over in en te is opgemerkt 
en gezien het feit dat ook het mhd. en mnd. het kennen, is het niet onwaar
schijnlijk dat in heel het taalgebied te voorkwam (naast tot en toe, die beide 
verwant zijn met te). 

5.1.6.3. Het zuidoostelijke deel van West-Vlaanderen heeft te, het westelijke en 
noordelijke stuk plus een deel van Noord-Oost-Vlaanderen toe. Te is verder het 
gewone voorzetsel in Zuid-Oost-Vlaanderen - met als grens ten opzichte van 
Noord-Oost-Vlaanderen, dat in (toe) heeft: de Schelde - , en in Belgisch-Brabant, 
hoewel daar ook in al redeUjk frequent is vertegenwoordigd (zie ook 5.1.3.3.) 
met uitlopers naar het Zuiden van Belgisch-Limburg. Molemans 1972, 172 merkt 
op dat te "in de huidige (Belgische, H.) Noordlimburgse dialekten niet meer 
\oot(komt), doch wel in het historische materiaal". Uit deze constatering con
cludeerden we reeds tot een steeds verder opdringen van in ten koste van te (zie 
5.1.З.З.). 
De gegevens uit de idiotica over dit gebied zijn interessant. Teirlinck 3,132 b en 
Lievevrouw-Coopman 1422 b geven beiden te + plaatsnaam en noemen in + 
plaatsnaam niet. Schuermans zwijgt over beide voorzetsels. De Во geeft te niet 
s.v., maar onder Tot, waarvan hij zegt: "Wordt hier gebruikt even als te, om eene 
tegenwoordigheid in eene plaats aan te duiden, bv. Hij woont tot Brugge (of te 
Brugge)". Merkwaardig is hier dat De Во in 1873 toe niet vermeldt, terwijl het in 
het later verzamelde RND-materiaal frequent voorkomt. Bovendien geeft ook 
Vercoullie 1895, 44 toe waar hij zegt: "te en tot worden alle twee veTv(angen) 
door toe:... - Hij woont toe Brugge". Overigens noemt ook Desnerck 462 b 
toe + plaatsnaam niet, wel "toe Laines; bij Hélène". Comelissen-Vervliet rept 
niet van te, maar uit Smout blijkt dat in het gewone voorzetsel is bij plaats
namen. In de overige Belgische idiotica ontbreekt de combinatie te + plaats
naam. 

Dan wat Nederland betreft. In Zeeland verschijnt te vrij regelmatig op de kaart, 
hoewel Ghijsen 968 b s.v. Te zegt: "Als voorzetsel van plaats is te niet gebruike
lijk, zie op en in. Wel is bij een aantal plaatsen de verbinding met ter nog bekend, 
hoewel ouderw., bijv. ter-Vêêre, ter-Gaepinge, ter-Nisse, ter-Goes en de buiten
plaatsen: ter-Hoge, ter-Boede, ter-Poorte" en in een opmerking voegt ze er aan 
toe "ter-Mantelinge is in navolging van de oudere Walcherse namen gekozen". 
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Deze mededeling zou er op kunnen wijzen dat te het oude voorzetsel is, later 
steeds meer vervangen door in. Mogelijk is ook de discrepantie tussen de kaart en 
de constatering van Ghijsen inzake het voorkomen van te terug te voeren op de 
± 20 jaar die ligt tussen het ontstaan van beide dialectverzamelingen. 
Endepols 422 b vermeldt te voor Maastricht als "een betrekking van plaats" in 
bv. "te Mestreech" terwijl s.v. In zo'n gebruik niet wordt genoemd. Op de kaart 
heeft Maastricht, zoals geheel Nederlands-Limburg, in, maar in het Zuiden van 
Belgisch-Limburg komt nog te voor. Bij De Bont 265 a is te niet onbekend, maar 
in en op zijn volgens hem algemener. Het zal tenslotte niet verbazen dat Over-
diep 1940 te noemt voor Katwijk, als voorzetsel bij stadsnamen, "ook bij dorps
namen te maar meer op" voegt hij er aan toe. Te is immers in Katwijk een 
voorzetsel met een zeer groot semantisch bereik (Overdiep 1936, 26). Des te 
opvallender is het ontbreken van te op de kaart in Katwijk (E 133). Speelt ook 
hier weer het tijdsverschil een rol? Overdieps woordenboek is van ± 1940, de 
atlas van Z.-Holl. van 1968. Friesland vertoont een krachtig te-gebied, hoewel 
ook in voorkomt. M. Oosterhout schrijft in Us Wurk IX [1960] hierover "dat 
yn'e sprektael hjoed-de-dei {heden ten dage) de preposysje to by plaknammen yn 
ûnbrûk rekke is en allinne yn de skriuwtael mear of minder konsekwint (lyk as 
nammers ek yn 't Hollânsk by mear of minder offisjeel) heechholden (hoogge
houden) wurdt" (ik ontleen deze gegevens en de onmiddellijk hierop volgende 
aan De Rooy 1971,9). Oosterhout zegt zich te kunnen herinneren dat een 
oudere generatie in zijn jeugd nog wel to gebruikte, maar dat klonk hem als 
jongen toch al "âldfrinzich yn'e earen" (ouderwets in de oren). De Rooy 1971,9 
veronderstelt dat bij het grote aantal te-opgaven de vraagzin zeker een rol ge
speeld zal hebben; in de voorbeeldzin is nl. to opgenomen: "To . . . ha(ww) se in 
stik út'e brêge feam GaEe)"· Toch geloof ik dat niet alle te-opgaven uit deze 
invloed zijn te verklaren. Immers: voor de meeste atlassen in Nederland is de zin 
met "Te (Boom)" afgevraagd; ondanks deze re-suggestie wordt meestal in ver
taald. Bovendien levert een vergelijking met de Amsterdamse Vragenlijst interes
sante gegevens op. Voor Friesland zijn in totaal 61 plaatsen afgevraagd; in de 61 
plaatsen komen in, te (steeds in in deze vragenlijst te opgegeven, niet to) en op 
vaak naast elkaar voor, in de volgende frequentie: in (51 maal); te (20 maal); op 
(56 maal). 

Mede uit opmerkingen van de zegslieden uit В 120 en В 111 ("meestal te") en 
В 51 ("meestal te, meer en meer wordt ín gebruikt") concludeer ik dat te nog in 
levend gebruik is, maar op zijn retour, steeds meer door in vervangen. De vitali
teit van het voorzetsel is echter nog wel zó groot, — groter in elk geval dan in de 
overige Nederlandse provincies - dat de suggestie van de vraagzin een grotere 
hoeveelheid te-opgaven oplevert dan in de andere provincies. 
Toch geeft De Rooy 1971,10 nog een saillant voorbeeld van de invloed van de 
vraagzin, en wel voor Noord-Holland. Hij zegt: "De auteur van deze atlas, mw. 
Jo Daan, heeft bij haar vroegste opnemingen nog niet de versie die begint met In 
Alkmaar, maar de oude versie met te gebruikt. Samen met haar heb ik kunnen 
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nagaan dat in de zes Noordhollandse plaatsen (ten Noorden van het IJ) waar te 
werd opgegeven, de oude versie is gebruikt". 
Hier kan echter ook nog een andere factor van invloed zijn geweest. Zoals 
gezegd, luidde de oude versie Te Boom en de nieuwe In Alkmaar, d.w.z. in het 
eerste geval een onbekende plaatsnaam, althans de naam van een verafgelegen 
plaats, in het tweede van een bekende. Fahlin 1942,138 volg. concludeert in haar 
studie over de voorzetsels en, à en dans (met een locaal betekeniskenmerk): "les 
noms des villes lointaines et étrangères sont précédés de en"; de andere krijgen à. 
Zo worden in de Pèlerinage de Charlemagne de Franse steden voorafgegaan door 
à, de bijbelse door en (o.e. 139). Krohmer 1904,17 heeft in het oe. eveneens een 
dergelijke distributie ontdekt. Hij geeft een tweedeling: "in bei fremden Städten, 
at bei einheimischen Orten". Ook in het Nederlands is dit blijkbaar niet onmoge
lijk. Op kaart VIII zien we in de Neder-Betuwe een ruitvormig Ге-gebied, met een 
paar uitlopers in Utrecht en in het Land van Maas en Waal, temidden van een 
hecht w-gebied. Door de aaneengeslotenheid van het gebied zou de suggestie 
kunnen worden gewekt, dat te hier het autochtone dialect vertegenwoordigt. Uit 
het materiaal echter blijkt dat in 25 van de 29 plaatsen te verbonden wordt met 
een "vreemde" plaatsnaam, i.e. Boom of Katwijk. Deze tendens om te bij vreem
de plaatsnamen en in bij bekende te gebruiken wordt door sommige zegslieden 
expliciet vermeld. L 324 stelt dat hij te Boom zegt met als argument "minder 
bekende plaats", maar "in heitse" (= Heithuizen, L 292), en misschien bedoelt 
ook L 382 dit, als hij vermeldt dat hij te Boom zegt, maar bij andere plaatsen 
meestal in. 

Tot slot nog een constatering die de opvatting dat te + plaatsnaam ouder is dan 
in + plaatsnaam zou kunnen versterken. In 1.1.6.1. heb ik vermeld dat te een 
algemeen situerend karakter heeft, "blosz hinweisend" is, dit in tegenstelling tot 
in, dat steeds situeert in een min of meer begrensde ruimte. Misschien moeten we 
er van uitgaan dat de oudste plaatsen nog geen ommuurde, met vestingwerken en 
wallen versterkte plaatsen waren, en dus, als niet-begrensde ruimte, met het 
algemeen intem-localiserende voorzetsel te werden verbonden. Ook de huidige 
tegenstelling tussen Engels in en at gaat op een dergelijk onderscheid terug, zij 
het dat hier sprake is van een visieverschil, niet van een werkelijk constateerbaar 
verschil. Ook Krohmer 1904, 17 gaat hiervan uit. "Dass in ältester Zeit die 
Ortsnamen mit at angeknüpft wurden, ist nicht auffallend. Die Ortschaften 
waren eben noch keine abgeschlossenen, umgrenzten Bezirke und so wurden sie 
mit der Präposition verbunden, die den Ort slechtweg nennt, ohne ein bestimm
teres Ortsverhältnis auszudrücken. Im Deutschen sagte man früher entsprechend 
zu (Berlin)". 

5.1.7. Toe 

5.1.7.1. Toe is verwant met te, het is de niet-verzwakte nevenvorm. Reeds in het 
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Westgermaans is er een splitsing van de prepositie *ti, *te van het adverbium 
*tô, maar daarnaast blijft ook *tö als voorzetsel in gebruik. DWB 16, 142 wijst 
er in het "kopje" op, dat als uit het adverbium zich een prepositioneel gebruik 
ontwikkelt, het voorzetsel vaak de "tonschwache form" heeft. In het Duits heeft 
de nakomeling van *tö, nl. zu, de strijd gewonnen; dit wordt als bijwoord èn als 
voorzetsel gebruikt. 
In het Nederlands heeft het voorzetsel zich uit het "tonschwache" *ti/te ontwik
keld: te; het bijwoord uit *t5, nl.: toe, hoewel ook, maar minder frequent, het 
voorzetsel toe in zwang is geweest. Gezien de verwantschap met te moeten we 
ook voor toe waarschijnlijk van een oorspronkelijke richtingsbetekenis uitgaan. 

5.1.7.2. MnlW 8, 384 geeft slechts drie aanhalingen met toe als intem-locali-
serend voorzetsel, geen van drie echter verbonden met plaatsnamen. De teksten 
zijn te localiseren als Overijsels (Stadsr. v. Zwolle 166 en 152) en Hollands-
Utrechts, Gelders-Overijsels getint {D. Orde 275), hetgeen enigszins zou kunnen 
wijzen op een oostelijke betekenis. In het historisch materiaal van Molemans 
ontbreekt het. Het is opvallend dat ook in het WNT XVII, 383, dat van intem-
localiserend toe drie citaten geeft, de betekenis als enigszins oostelijk naar voren 
komt, althans voor wat betreft de 16de eeuw. Van deze drie aanhalingen zijn er 
twee waarin toe met een plaatsnaam wordt verbonden: Friesch Placaatb. 3,306 
a [1553] (Fries), Geld. Placaatb. 2,1 [1581] (Gelders). In één is de verbinding toe 
fouwent: Vijgh./iep Rontv. 9 [1645] dat ik niet kon localiseren. 

5.1.7.3. Toe komt gewestelijk nog wel als voorzetsel voor. Zowel Molema (hs.) 
1895, als Ter Laan 1929, 1050 α geven het: "Bij d.V. zeiden enkele oude mensen 
nog na 1870 tou Neiziel voor ien N". (Ter Laan t.a.p.). 
WNT geeft een aanhaling uit Van Geuns, Beschr.v.Zaandam 410 [1842]: "Toe 
uizent, ten onzent" en een uit N.Arch.v.Ned.Taalk. 1, 477 [zaansch, 1856]: "Hij 
woont toe Haarlem, d.i. te Haarlem". We mogen hieruit concluderen dat toe + 
plaatsnaam ook in de Zaan bekend was, en zelfs vrij frequent gebruikt werd, 
mede gezien de vermeldingen in Boekenoogen, die zegt dat het "thans weinig 
gebruikelijk" meer is, maar vooral het aardige citaat uit Karsten 155a: ""Grof-
vader zai dat ie toe Memelik boren was" (Dat woordje toe hew ik nooit meer 
aantroffen) Enkh.C, 23 Aug. 1924". 
Opvallend is het ontbreken van toe + plaatsnaam in De Во (die wel to geeft, 
zonder plaatsnaam) en bij Desnerck, terwijl juist Westvlaanderen zo'n sterke 
ioe-concentratie laat zien op kaart VIII (met nog enige uitlopers naar Noord-
Oost-Vlaanderen). Eenmaal verschijnt het ook in Noord-Brabant. 

5.1.8. 7ЪГ 

5.1.8.1. Tot is ontstaan uit samenvoeging van tö + te, beide loten van dezelfde 
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stam *tö. Als zodanig is het reeds ohd. (Schützeichel 249: zuoze). 
In Lexer ontbreekt het, maar in het mnd. bestaat het nog, hoewel Schiller-
Lubben 4, 593 zegt: "Mehr niederl., doch zuweilen auch in rein ndd.Schriften". 
In geen van de voorbeelden in bovengenoemde woordenboeken, voor zover ze 
tot als lemma opnemen, komt dit voorzetsel in verbinding met een plaatsnaam 
voor. 
Gezien de etymologie zullen we ook voor tot uit moeten gaan van een oor-
spronkelijk richtingaanduidende betekenis, hetgeen het MnlW en het WNT ook 
doen. Uit deze betekenis heeft zich als bij te, via metonymie en ambiguïteit, een 
intem-localiserende betekenis ontwikkeld. 

5.1.8.2. In het MnlW 8, 609 komen de volgende bronnen voor, waarin tot + 
plaatsnaam verschijnt: 

Rijmb. 7433 Westvlaams 
Froissant 1,195 Zuidhollands 
Exc.Cron. 85 d Znd. schrijftaal, Brabants gekleurd 
O.M.Ged. 2,70,108 Vlaams 
Bloeml. 1,153,145 Vlaams 
Overzee Westelijk mnl. 
Ned. Proza 5 (niet te localiseren) 

Ook hier moeten we weer constateren, dat alleen op grond van de gegevens van 
het MnlW moeilijk een verspreiding kan worden opgemaakt: Molemans 1971, 
178 geeft immers voor Belgisch-Noord-Limburg een aantal historische tot -cita
ten. Uit 1480: "tot gheerenbroeck (thans: op de Broekkant)"; uit 1501: "tot 
lobrock (thans: op de Lobroek)" en uit 1647: "tot erpicum (thans: in Erpi-
kom)". Thans is er in dit gebied geen spoor van tot meer te bekennen. Het WNT 
geeft tien bewijsplaatsen van meestal Nederlandse auteurs, o.a. uit Hooft, 
Van Linschoten, Vervisch. Het laatste citaat dateert uit 1791. Opvallend is, dat 
in de periode van 1650 tot 1775 tot bij plaatsnamen herhaaldelijk door gramma
tici is afgekeurd; zie o.a. Leupenius 1653, 68 volg. en Stijl 1776, 140: "Dit 
gebruik van tot bespeurt men nu niet meer bij achtbare Taaikenners". Kennelijk 
is die laatste afkeuring niet zonder resultaat geweest, want kort daarna verdwijnt 
het voorzetsel, althans in verbinding met plaatsnamen, uit het WNT-materiaal. 
Uit de felle bestrijding blijkt echter ook dat tot algemeen gangbaar was. Zo 
constateert ook Bilderdijk 1825,4,106, dat het in zijn jeugd (naast te) gebruike
lijk was. 

5.1.8.3. Thans verschijnt tot nog regionaal. Op de kaart komt het slechts vijf 
maal voor in Noord-Oost-Vlaanderen en in Antwerpen (op de grens met Noord-
Oost-Vlaanderen). 
Uit het dialectliteratuur blijkt een grotere verspreiding. De Во 1173 b geeft het 
(we constateerden reeds het merkwaardige ontbreken van toe bij hem): "Hij 
woont tot Brugge". Joos 657 b kent het voor het Waas: "Ik heb tot Brusse 'nen 
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vriend weunen". Teirlinck 2, 166 a zegt voor Zuid-Oost-Vlaanderen: "Men zegt 
soms: tot Gent, tot Brusele" en zelfs Goemans 420 vermeldt het voor het 
Leuvens. In Nederland is het geheel verdwenen, ook uit de dialecten. 
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Als uitgangspunt voor dit onderzoek nam ik vier voorzetselbetekenissen met een 
locaal kenmerk: 'naar', 'naast', 'langs' en 'in'. 
Ik bestudeerde aan de hand van dialectmateriaal (vragenlijsten, RND, idiotica, 
een enkele keer bandopnamen) welke voorzetsels in de dialecten hieraan beant
woorden. Met behulp van historische woordenboeken: het WNT, het MnlW, 
Schützeichel, Karg, Lexer, Schiller-Lubben,het DWB, Bosworth, het OED en voor 
zetselmonografieën als Graff, Wülfing, Dusenschön, Krohmer etc. trachtte ik de 
semantische ontwikkeling op te sporen. Door de onomasiologische en diachrone 
benaderingswijze was het mogelijk een aantal ontwikkelingstendenzen te signa
leren. Dank zij de dialectgeografische methode kon een aantal overgangen struc
tureel verklaard worden. De belangrijkste conclusies geef ik hieronder weer. 

6.1. Van intem-localiserend naar richtingaanduidend voorzetsel 
De drie intem-localiserende voorzetsels aan, in, op ontwikkelen zich tot richting-
aanduidende voorzetsels, met de betekenis 'naar'. 
Vb. uit het mnl: 

aan: "Ridende ant foreest" 
in: "In hare wapene liepen sy" 
op: "Die vader ghinc mede op dat meer" 

Deze ontwikkeling van aan en in is al os., ohd. en oe.;m kent ook in het Latijn 
de richtingaanduidende betekenis. De evolutie van op tref ik pas in het mnd. aan, 
niet in het os., ohd. en oe.. 
We kunnen het proces dat aan deze overgang ten grondslag ligt metonymie 
noemen. Ook ambiguïteit zal bij deze evolutie een rol gespeeld hebben. Het 
voorzetsel dat 'een zich bevinden aan, in, op' een bepaalde plaats aanduidt, heeft 
in verbinding met een verplaatsingswerkwoord vaak de betekenis van een bewe
ging 'in de richting van' die bepaalde plaats, zonder dat het bereiken ervan wordt 
geïmpliceerd. Deze ontwikkeling zal zijn gevoed door een zin als: ik gooi het geld 
op de tafel, waarin nog wel het bereiken van de tafel is geïmpliceerd, maar 
waarin op door het bewegingswerkwoord al tendeert naar 'in de richting van'. 
Waarechijnlijk ontwikkelt zich ook het Belgische voorzetsel al van 'in' ("al 
Brugge" (De Во 45 α)) > 'naar' ("ol 't sjhole goan" = 'naar school gaan' (De-
snerck 339 b)). 
Een vergelijkbare overgang — zij het niet van een intern-localiserend maar van 
een extern-localiserend voorzetsel — vinden we bij na(ar). Deze prepositie kent de 
ontwikkeling van de betekenis 'in de nabijheid van' naar 'in de richting van'. De 
overgang is reeds ohd.. 
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We kunnen hieruit concluderen dat voorzetsels die aanduiden dat iets zich 'op of 
in de nabijheid van' een bepaalde plaats bevindt, zich kunnen ontwikkelen tot 
voorzetsels die aanduiden dat iets zich verplaatst 'in de richting van' een be
paalde plaats. 
Richtingaanduidend aan en in komen nog in de dialecten voor, op niet meer, 
naar is het ABN-voorzetsel voor deze betekenis. Een groot deel van het taal
gebied kent na. 
Een omgekeerde ontwikkeling constateren we bij te, dat van richtingaanduidend 
voorzetsel overgaat in intern-localiserend voorzetsel. Deze overgang is reeds ohd., 
os. en oe. We zien de ontwikkeling 'richtingaanduidend' > 'intern-localiserend' 
ook bij tot en toe en in sommige syntagmata met uit en van. 

6.2. De intem-localiserende voorzetsels in, aan, op komen in eikaars betekenissen 
voor 
Aan heeft (reeds in het ohd. en oe.) de betekenis 'in' en 'op'. Vb. uit het mnl.: 

aan 'in': "An taveerne" (= 'in de kroeg') 
aan 'op': "An der heiden" (= 'op het veld') 

In kent (reeds in het ohd.) de betekenis 'aan' en (in het ohd. en oe.) de betekenis 
'op'. Vb. uit het mnl.: 

in 'aan': "Geschoeyte, dat in sijn voeten was" 
in 'op': "Die papen ghingen . . . midden in den gronde staan" 

Op heeft alleen de betekenis 'in', niet die van 'aan'. De betekenis 'in' is misschien 
reeds ohd., maar komt in ieder geval in het mnl. frequent voor. Vb.: "Recht als 
die son doet spruten die bloemkijns op dat wout". 

In, op, aan localiseren een gebeurtenis, persoon of zaak op een bepaalde plaats. 
Deze "plaats" moet echter aan zekere voorwaarden voldoen: in kan alleen ver
bonden worden met een plaats die als min of meer begrensd wordt beschouwd, 
op slechts met een plaats die als draagvlak voor iets dient, aan slechts met een 
plaats die met iets anders 'in contact' is, zolang die plaats maar niet als draagvlak 
dient. Het DWB 16, 167 noemt dit de "bestimmte Raumanschauung" van deze 
voorzetsels. Te (en dts. zu) heeft geen "bestimmte Raumanschauung", is "blosz 
hinweisend". 
Hoe is het te verklaren dat deze voorzetsels in, op, aan in eikaars betekenissen 
voorkomen? Er zijn verschillende factoren voor aan te voeren, die mogelijk alle 
hebben meegewerkt aan dit verschijnsel. 

a. Een zelfstandige betekenisontwikkeling. 
Aan heeft als eerste betekenis 'over' ("die Bewegung auf einer Räche oder über 

eine Fläche hin", Karg 1, 337). Met statische werkwoorden verbonden heeft 
dit aan de betekenis 'op' of 'in' ("die Dauer, das Verweilen an einem geo
graphischen Ort", Kargl, 338). Daarvan zijn vele analoge voorbeelden te 
geven, by.achter, al, bij, langs, over (zie onder 6.5.). 
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b. Een visieverschil 
In het huidige Nederlands kunnen we vaak op twee verschillende manieren uit

drukken dat iemand zich ergens bevindt. Iemand kan zich in of op een stoel 
bevinden, een elftal staat in of op het veld, al naar gelang we stoel of veld als 
draagvlak zien (pp), of als begrensde ruimte: een stoel met rug- en armleunin
gen, een voetbalveld afgegrensd met krijtlijnen (in). 

Als in het mnd. iets aan een boek werd geschreven, waar wij iets in een boek 
schrijven, zal bij aan misschien aan het vasthechten, het toevertrouwen van de 
letters aan het papier worden gedacht, bij in aan het boek als begrensde 
ruimte. Dit visieverschil kan hebben bijgedragen tot een wisseling van bete
kenissen. 

c. Invloed van het Latijn 
Deze kan alleen gelden voor de ontwikkeling van in > 'op'; het Latijnse in 

betekent immers zowel 'in' als 'op'. Aan en op hebben geen formele equiva
lenten in het Latijn. 

d. Reactie op ontwikkelingen 
Als in zich, al dan niet o.i.v. het Latijn, tot een betekenis 'op' ontwikkelt, kan op 

zich als reactie daarop tot 'in' ontwikkelen. De min of meer "wetmatige" 
overgang van aan > 'in' en 'op' kan hebben bewerkstelligd dat in > 'aan'. 
Merkwaardig is het ontbreken van op 'aan'. 

e. Invloed van het complement rechts (het substantief) 
Op 'hoger dan en in contact met' wordt in de betekenis 'in' gebruikt als het 

wordt verbonden met substantiva die een zaak aanduiden met 'hogere ligging' ; 
vgl.: in de kelder met op zolder. Omdat een hogere ligging vaak impliceert dat 
iets zich onderscheidt van of geïsoleerd ligt t.o.v. zijn omgeving, wordt op ook 
verbonden met z.g. "isolatieve" substantieven: op het kasteel, op de heide, op 
het stadhuis. 

6.3. Betekenisrestrictie 
Veel voorzetsels ontwikkelen zich van een algemene betekenis 'in de nabijheid 
van' naar een gespecialiseerde betekenis 'naast' en 'langs'. In formulevorm: 
[nabijheid] > [nabijheid] [zijde] > [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn]. 
We constateren deze evolutie naar 'naast' en 'langs' bij aan, bij, naast, neven/ 
neffen, tegen. 
Van deze voorzetsels zijn alleen naast en nevenfneffen in de betekenis 'naast' in 
het ABN doorgedrongen. Neven/neffen is daar inmiddels alweer uit verdwenen 
en vervangen door naast, dat in de middeleeuwen, en waarschijnlijk nog twee 
eeuwen daarna, alleen de betekenis 'in de nabijheid van' kende, nog niet 'naast'. 
daama alleen de betekenis 'in de nabijheid van' kende, nog niet 'naast'. 

145 



I.I . A . I l I b S l t R M A N S 

Aan, bij, neven/neffen en tegen komen dialectisch nog met de betekenis 'naast' 
en 'langs' voor. 
Een ontwikkeling van 'naast' > 'langs' kenden de voorzetsels: bezijden, lanke en 
tezijden. 
Voor de evolutie van aan en bij > 'langs' is nog een andere theoretische mogelijk
heid aanwezig, nl. uit de betekenis 'over' (zie beneden onder 6.4.). Op grond van 
het feit dat de betekenis 'langs' waarschijnlijk nog jong is, en voor het eerst pas 
duidelijk in mijn dialectmatenaal voorkomt, en dat дай 'over' alleen in het ohd., 
bij 'over', zowel in het mnl. als later nog, slechts in vaste verbindingen (als bij de 
weg) voorkomt, concludeerde ik tot de ontwikkeling uit 'in de nabijheid van'. 

6.4. Van 'over'naar 'langs' 
De enige twee betekenissen die de voorzetsels al, achter, langs en neven/neffen 
gemeenschappelijk hebben zijn 'over' (als in: ik loop over het veld, - over 
straat) en 'langs' (als in: ik loop langs de rivier). 
Het is niet ongewettigd een samenhang tussen deze twee betekenissen te ver
onderstellen. 
Al komt in het mnl. alleen voor in de betekenis 'over', pas in mijn dialectmate
riaal in de betekenis 'langs'. Achter komt reeds in het ohd. en oe. voor in de 
betekenis 'over'. Waarschijnlijk verschijnt het pas in mijn dialectmateriaal in de 
betekenis 'langs'. Zeker is dit niet, er is een citaat uit het oe. dat een 'langs'-inter
pretatie toelaat, maar met evenveel recht ook een andere. 
Misschien mogen we van beide voorzetsels de betekenis 'langs' dus als jong 
beschouwen. Het is van belang dit te constateren, want als beide betekenissen 
('over' en 'langs') even oud zijn, bestaat er de volgende ontwikkelingsmogelijk-
heid. Achter betekent eigenlijk 'na'; in de zin: ik loop achter hem heeft achter 
een aspect 'de richting volgend die iemand anders heeft bepaald'. Achter krijgt 
dan een betekenis 'het beloop van een object volgend'. In achter straat lopen wil 
dat zeggen: 'het beloop van de straat volgend' ='over straat lopen'. In achter de 
rivier lopen is dat 'het beloop van de rivier volgend' = 'langs de rivier lopen'. 
Zowel de betekenis 'over' als 'langs' zouden uit dit aspect 'het beloop van een 
object volgend' te verklaren zijn. 

Als echter de betekenis 'langs' jong blijkt te zijn is deze als volgt uit 'over' te 
verklaren. Over in over straat lopen betekent 'op de oppervlakte van en de loop 
ervan volgend, parallel aan het beloop ervan'. Dat is in kenmerken omgezet: 
[oppervlakte-contact] [parallelle lijn]. Langs in langs de rivier lopen betekent 'in 
de nabijheid van en parallel met'. In kenmerken: [nabijheid] [zijde] [parallelle 
lijn]. We zien dan een ontwikkeling van 'het contact met een oppervlak' naar 'de 
nabijheid (van een zijde)'. Deze overgang komt voor bij op en een vergelijkbare 
overgang van 'contact' > 'nabijheid' zien we bij aan en tegen (zie onderò.?.). 
Voor de ontwikkeling van langs moeten we misschien eveneens van 'over' uit
gaan: deze betekenis komt in het mnl. vaker voor dan de betekenis 'langs' 
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hetgeen op hogere ouderdom zou kunnen wijzen. Een andere mogelijkheid is dat 
beide zijn te verklaren uit de bijwoordelijke betekenis 'in de lengte': 'over' is dan 
'in de lengte over het oppervlak van';'langs' ='in de lengte naast'. Neven/neffen 
'langs' is zowel uit 'over' als uit 'in de nabijheid van' te verklaren. Er zijn geen 
argumenten die de ene verklaring boven de andere doen prevaleren. De betekenis 
'over' komt na de middeleeuwen niet meer voor. 

6.5. Van 'over'naar 'in, op, te' 
De betekenissen die aan, achter, al, bij, langs en over gemeen hebben of hadden, 
zijn 'over' en de intem-localiserende betekenis zonder "bestimmte Rauman
schauung": 'in, op, te'. Ook hiertussen bestaat waarschijnlijk een samenhang. 
De betekenis 'over' is aantoonbaar de oudste. In over het veld lopen betekent 
over + verplaatsingswerkwoord 'in een bepaalde lijn over het oppervlak van', met 
de betekeniskenmerken [oppervlakte-contact] [bepaalde lijn]. In verbinding 
met statische werkwoorden duiden de voorzetsels aan dat iets zich ergens "an 
einem geografischen Ort" bevindt, zonder dat er van een "bestimmte Rauman
schauung" sprake is. Deze "Raumanschauung" krijgt het voorzetsel pas in ver
binding met een bepaald substantief. In kenmerken: [oppervlakte-contact] 
[punt] met "blosz hinweisende" functie. 
Vb. uit het mnl: 

aan "an der heiden"; „an taveerne" (zie onder 6.2.) 
bij "bi seuwe ende bi lande" (= 'te zee en te land') 

Deze voorzetsels komen thans niet meer in die betekenis voor; de betekenis is 
misschien nog te herkennen in aan de oever (= 'op de oever*). Anders ligt het bij 
de overige voorzetsels. 
Achter 'in, op, te' komt pas in de Nieuwnederlandse periode op. Vb. uit Cats: 
"geen pluyser achter huys, geen proncker achter straet". Thans verschijnt het 
nog gewestelijk in België: "De landbouwer . . . is entwaar achter zijn land" (='in 
zijn akker') (De Во 16 b). 
Intern-localiserend al verschijnt pas in mijn dialectmateriaal: "al Brugge, al 
onzent, al onze gewesten" (De Во 45 b). Ook deze betekenis is te localiseren als 
gewestelijk in België. 
Intern-localiserend langs is waarschijnlijk al 17de-eeuws. In Belgische dialecten 
verschijnt het nog, zij het alleen in het syntagma langs hier (='in deze streken'), 
vgl. fr. par ici. 
Ook over heeft reeds vroeg een intem-localiserende betekenis. In het Nederlands 
in ieder geval al in de 17de eeuw: (Cats) "over straet" (= 'op straat'); 
(N.H. Speelw.) "over huis" (= 'in huis'). Gezien het chronologische verschil tus
sen de betekenissen is het voor achter, al en over aan te nemen dat er een 
ontwikkeling 'over' > 'in, op, te' is. 
Voor К 79 heb ik in mijn dialectmateriaal over deze kant (= 'in deze streken') 
aangetroffen. 
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6.6. Structureel te verklaren ontwikkelingen 
Een aantal betekenisovergangen staat volledig op zichzelf; er zijn bij andere 
voorzetsels geen semantische parallellen te vinden. Dank zij de dialectgeografie is 
er waarschijnlijk een structurele verklaring voor te geven. 
Langs ontwikkelt zich in een deel van Noord-Brabant en Nederlands- en Bel-
gisch-Limburg tot de betekenis 'naast'. Dit gebeurt juist in een gebied waar 
neven/neffen 'naast' zich tot 'langs' ontwikkelde. Neven/neffen 'langs' komt 
reeds in het mnl. voor. De ontwikkeling van langs > 'naast' is een jongere 
evolutie, zodat we mogen aannemen dat langs 'naast' een reactie is op neven > 
'langs' en niet omgekeerd. 
Lanke, na en naast komen gedrieën voorin de intem-localiserende betekenis,zij 
het (blijkens mijn materiaal) alleen in de volgende syntagmata: lanke hier/lanke 
deze kanten; na deze kanten; naast hier/naast deze kanten. Lanke met de bete
kenis 'in' komt voor in of vlakbij plaatsen die ook lanke in de betekenis 'langs' 
hebben. Dit lanke-gebied ligt te midden van een streek die langs kent in de 
betekenis 'langs' (zoals in langs de rivier lopen) en in de betekenis 'in' (zoals in 
langs hier = 'in deze streek'). Bij langs ontstaat de betekenis 'in' uit de betekenis 
'over'. Deze overgang 'over' > 'in' komt frequent voor (zie hierboven onder 
6.5.). De ontwikkeling van lanke — dat slechts de betekenissen'naast' en 'langs' 
kent, niet die van 'over' — naar de betekenis 'in', is niet "regelmatig". Zij is 
waarschijnlijk te verklaren uit de invloed van het omringende hngs dat de beide 
betekenissen 'langs' en 'in' combineert. 

Datzelfde kan gezegd worden van na en naast. Geen van beide voorzetsels kent 
een betekenis waaruit de overgang naar de betekenis 'in' is te verklaren, althans 
niet in die zin dat er parallelle ontwikkelingen bij andere voorzetsels zijn aan te 
wijzen. Beide voorzetsels komen voor in of bij een gebied dat na resp. naast in de 
betekenis 'langs' heeft. Deze gebieden worden omgeven door een gebied waarin 
langs de betekenis 'langs' en 'in' combineert. Ook hier geldt dat we de verklaring 
voor de betekenis 'in' waarschijnlijk moeten zoeken in de invloed van dat om
ringende langs dat beide betekenissen, zowel 'langs' als 'in', kent. 

6.7. Associatieve overgang 
Ik constateerde een regelmatige overgang van de betekenis 'in contact met' naar 
'in de nabijheid van', bij bv. aan en tegen. Een vergelijkbare overgang van 'opper
vlakte-contact' naar 'in de nabijheid van' signaleerde ik bij op. Kennelijk liggen 
de facetten 'contact' en 'nabijheid' zo dicht bij elkaar, dat er een associatief 
verband tussen bestaat. 
Het is van belang deze overgang te signaleren omdat hij waarschijnlijk ook een 
rol speelt bij de overgang van al, achter, langs en misschien neven/neffen in de 
betekenis 'over' ([oppervlakte-contact] [parallelle lijn]) naar de betekenis 'langs' 
([nabijheid] [zijde] [parallelle lijn]). 
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6.8. Complementen links en rechts 
Hoe nauw het voorzetsel is verbonden met de complementen links (werkwoord) 
en rechts (zelfstandig naamwoord) blijkt uit de volgende verschijnselen: 
г.аап, bezijden, bij, lanke, naast, tegen en tezijden ontwikkelen zich van de 

betekenis 'in de nabijheid van' ([nabijheid]) > 'langs' ([nabijheid] [zijde] 
[parallelle lijn]). Waarschijnlijk is deze ontwikkeling mede mogelijk gemaakt 
door het substantief (als rivier e.d.), dat een [lijn]-kenmerk heeft of door de 
combinatie subject + werkwoord, die een [lijn]-kenmerk heeft (er staan 
bomen langs de weg). 

b. de ontwikkeling van al, achter en langs etc. van 'over' naar 'in, op, te' is 
waarschijnlijk mede mogelijk gemaakt door de wisseling van verplaatsings
werkwoord (bij 'over') naar statisch werkwoord (bij 'in, op, te'). 

с — een substantief dat een betekeniselement of een met de betekenis ver
bonden associatie 'hoger dan' heeft, zoals bv. zolder, kan worden verbonden 
met het voorzetsel op dat een aspect 'hoger dan' heeft. Op verliest in dit geval 
dit kenmerk 'hoger dan' en staat gelijk met 'in'. Er treedt een zekere reïnter-
pretatie op. 

— een substantief dat een betekeniselement 'contact' heeft, zoals oever (die 
'in contact staat met' —, 'aan de rand ligt van' het water), kan verbonden 
blijven met een voorzetsel dat een 'contact' uitdrukt: aan (aan de oever); dit 
voorzetsel had vroeger een andere betekenis nl. 'op', die ná de middeleeuwen 
is uitgestorven en nu nog maar alleen met dit soort 
'rand'-('contact')-substantieven voorkomt als: rand, kant, oever, strand, eind 
etc. 

6.9. Verzwaarde vormen 
Weijnen 1966, 38 wijst er op dat de volkstaal, dynamisch en affectief-motorisch 
als ze is, "rijk (is) aan verzwaringen". Dat geldt ook voor het voorzetsel, dat vaak 
"verzwaard" wordt door een bijwoord. Dit bijwoord heeft dan als functie de 
verloren gegane aanschouwelijkheid van het voorzetsel te hentellen, of de 
betekenis van het voorzetsel nader te nuanceren. 
In de dialecten treffen we min of meer frequent dit soort verzwaarde vormen 
aan: bij - langs, nafar) - toe, na(ar) - heen, langsheen, langstegen. 
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6. SUMMARY 

The following four meanings of prepositions with a local feature form the basis 
of this investigation: 'naar', 'naast', 'langs' and 'in' ('to', 'next' ('beside'), 'along' 
and 'in'). Questionnaires, the RND, dialect dictionaries and a few tape record
ings were used to find out which were the corresponding prepositions in the 
dialects. In attempted to trace their semantic development by means of the fol
lowing historical dictionaries: WNT, MnlW, Schützeichel, Karg, Lexer, Schiller-
Lübben, DWB, Bosworth, OED, and the monographs on prepositions by Graff, 
Wülfing, Dusenschön, Krohmer etc. This onomasiological and diachronic ap
proach made it possible to reveal the direction of certain developments. The 
dialect-geographical method enabled me to explain a number of changes struc
turally. The following paragraphs summarize my conclusions. 

6.1. Internally referring prepositions becoming directional 
Three internally referring prepositions aan, in and op developed into directional 
prepositions, equivalent in meaning to Dutch 'naar' ('towards', 'to'). Examples 
from Middle Dutch: 

Aan: „Ridende ant foreest" ('riding to the forest') 
in: „In hare wapene liepen sy" ('they ran to (get) their armour') 
op: „Die vader ghinc mede op dat meer" ('the father went with them to the 

lake') 
The development of aan and in into directional prepositions is already attested 
in Old'Saxon, Old High German and Old English; in had even become directional 
in Latin. Directional op, on the other hand, is attested only from Middle Low 
German and Middle Dutch onwards, and not in OS, OHG or OE. 
The process underlying this evolution may be termed metonymy. Ambiguity 
has certainly played a contributing role. When a preposition denoting a place on, 
in or at which a certain item is to be found is combined with a verb denoting 
motion, it will often assume a directional denotation, without implying that the 
location aimed at is actually reached. Such an evolution can have started from 
sentences like ikgooi het geld op tafel ('I throw the money on the table'), which 
still implies that the money reaches the table, but in which op ('on') tends to 
take on a directional meaning because of the motion verb gooien ('throw'). 
It is probable that the Belgian preposition al, meaning 'in' ("al Brugge", 'in 
Bruges' (De Bo 45 a)) also evolved from this meaning 'in' towards the meaning 'to' 
("ol 't sjhole gaan", 'to go to school' (Desnerck 339 b)). 
A comparable transition - but one pertaining to an externally referring prepo
sition — is to be found in the preposition na(ar), which evolved from meaning 
'near' to 'in the direction of. This evolution is already attested in OHG. We may 
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therefore conclude that prepositions indicating that something is 'in' or 'near' a 
certain place may evolve into prepositions indicating that something moves 'in 
the direction of a certain place. 
Directional aan and in, but not op, still occur in Dutch dialects. The Standard 
Dutch directional preposition is naar; a large part of the Dutch language area 
has m. 
The reverse development, from directional to internally referring preposition, 
can be seen in te. It already occurs in OHG, OS and OE. This development 
from directional to internally referring can also be observed in tot and toe, and, 
in certain syntagmas, in uit and van. 

6.2 The internally referring prepositions in, aan and op occur in each other's 
meanings 
Aan occurs in the meaning of Dutch in ('in') and op ('(up)on') from OHG and 
OS onwards; cf MD "An taveerne", 'in the tavern'; "an der heiden", 'on the 
heath'. 
In meaning 'aan' ('on', 'at') is attested in OHG; meaning 'op' ('(up^n') it is 
attested in OHG and OS; cf MD "Geschoeyte, dat in sijn voeten was", 'foot
wear which was on his feet' and "Die papen ghingen . . . midden in den gronde 
staan", 'the priests... stood in the middle of the grounds'. 
Op only occurs in the meaning of in, never of aan. Its meaning 'in' may be as old 
as OHG, but it is certainly frequent in MD; e.g.: „Recht als die son doet spruten 
die bloemkijns op dat wout", 'just as the sun makes the flowers in the forest 
bloom'. 
In, op and aan assign a given location to a certain event, person or item, but they 
do so in a different manner: in presupposes a place that is considered to have 
boundaries, however ill-defined; op is always connected with a place whose 
surface bears something; and aan serves before a place which is 'in contact with' 
an object but does not carry it itself. The DWB 16, 167 terms this the "be
stimmte Raumanschauung" ('definite space characteristic') of these prepositions. 
Te (and German zw) has no "bestimmte Raumanschauung", but is "blosz hin
weisend" ('merely indicative'). 
How is it possible to explain that these prepositions occur in each other's 
meanings? Several factors may have contributed to this. 

a. Independent development of meaning 
The first meaning of aan is 'over' ('across') („die Bewegung auf einer Fläche oder 
über eine Fläche hin", Karg 1, 337). In connection with static verbs aan neces
sarily has the meaning 'op' or 'in' ('(up)on' or 'in') („die Dauer, das Verweilen an 
einem geographischen Ort", Kargl, 338). Many analogous examples can be 
given, e.g. achter, al, bij, langs, over (see chapter 5). 
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b. Different points of view 
Current Standard Dutch can often express location in different ways. Someone 
can, for example, be seated in or op een stoel ('in or on a chair'); a team of 
players may be in or op het veld ('in or on the field') depending on whether the 
chair or the field are viewed as surfaces, or as places bounded by a back and arm 
rests or by chalk linkes. 
If in MD something was written aan een boek, whereas we write something in 
een boek, it may be that the medieval mind thought of affixing or entrusting 
letters to the paper, where we tend to think of a book as a bounded object. 
These different points of view may have contributed to the changes in meaning. 
с The influence of Latin 
This is a factor that can have played a role only in the case of in developing the 
meaning of op, since Latin in has the meanings of both Dutch in and op. There 
are no formal equivalents to Dutch aan and op in Latin. 
d. Reactions to other developments 
If in develops the meaning of op, whether influenced by Latin or not, op may 
react by developing the meaning of in. The more or less "regular" development 
of aan to 'in' or 'op' may have caused in to develop into 'aan'. The absence of the 
development of op into 'aan' is remarkable. 
e. The influence of the following complement (the noun) 
Op 'higher than and in contact with' is used in the meaning of 'in' when it is 
connected with nouns that indicate a more 'elevated position'; cf. in de kelder, 
'in the basement' and op de zolder, 'in (lit.on) the attic'. Since a higher position 
often implies that something is distinct or isolated from its surroundings, op is 
often used in connection with so-called "isolative" nouns: op het kasteel, 'in 
(lit.on) the castle'; op de heide, 'on the heath'; op het stadhuis, 'in (lit.on the) 
the city hall'. 

6.3. Restriction of meaning 
Many prepositions develop from a general meaning 'near' into the more specialized 
meanings 'next to' and 'alongside'. This development can be expressed in the 
formula: [proximity] > [proximity] [border] > [proximity] [border] [parallel 
line], and may be observed in aan, bij, naast, neven/neffen and tegen. Of these, 
only naast and neven/neffen ever managed to penetrate Standard Dutch in the 
meaning of 'next to'. In the meantime neven/neffen has again disappeared from 
Standard Dutch and been replaced by naast, which in Middle Dutch and pro
bably for another two centuries after that was restricted to the meaning 'near' 
and never meant 'next to' in that period. 

Aan, bij, neven/neffen and tegen still appear in the dialects meaning 'next 
to' and 'alongside'. The prepositions bezijden, lanke and tezijden developed their 
meaning from 'next to' into 'alongside'. 
The evolution of aan and bij to the meaning 'alongside' could in theory also be 
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explained in another way, viz. from the meaning 'over' (see below § 6.4.) But 
in view of the facts that the meaning 'alongside' is probably rather young, 
appearing only in my dialect data; that aan meaning 'over' only appears in 
OHG; and that bij meaning 'over' appears in MD and later only in set expressions 
(such as bij de weg), it seems reasonable to conclude that the development will 
probably have started from the meaning 'near'. 

6.4. From 'over'('over') to Tangs'('alongside') 
The only two meanings shared by the prepositions al, achter, langs and neven/ 
neffen are those of 'over' ('over'), as in ik loop over het veld, over straat, lit. 'I 
walk over the field, over the street' and of 'langs' ('alongside') as in ik loop langs 
de rivier, 'I walk alongside) the river'.. 
A connection between these meanings may legitimately be suspected. 
Al appears in MD only in the meaning 'over'; in the meaning 'langs' it is attested 
only in my dialect data. Achter already appears in the meaning 'over' in OHG 
and OE. In the meaning 'langs' it is probably attested only in my dialect data. 
The qualification is necessary, since there is an OE quote in which aefter may be 
interpreted as 'langs', although a different interpretation is equally possible. 
The meaning 'langs' may therefore be of a recent date for both prepositions. It is 
important to note this, for, if it is, the following development may have taken 
place. Achter really means the same as Du. na, 'after'. In the sentence ik loop ach
ter hem, achter means something like 'following the direction taken by someone 
else' and thus acquires the meaning 'following the course of an object'. In achter 
de straat lopen, the meaning is 'following the course of the street'; in achter de 
rivier lopen, the meaning is 'following the course of the river', i.e. 'walk along 
the river'. Both the meanings 'over' and langs' could then be explained by this 
underlying idea. 
However, if the meaning 'langs' turns out to be of a recent date, it may be ex
plained from 'over' in the following manner. In over straat lopen the preposition 
over means 'on the surface and following the course of (the street) and parallel 
to it'; in features, [surface contact] [parallel line]. Langs, 'alongside' in langs de 
rivier lopen, 'to walk alongside the river' means 'in the proximity of and parallel 
to'; in features, [proximity] [border] [parallel Une]. Thus we see a development 
from 'contact with a surface' to 'proximity (of a border)'. This development has 
also affected op, and a comparable transition from 'contact' to 'proximity' may be 
seen in aan and tegen (cf.below, § 6.7.). The evolution of langs must also 
perhaps be explained as having started from 'over', for this meaning is more 
frequent in MD than the meaning 'langs', which might indicate it is older. It 
would also be possible to explain both meanings from the adverbial meaning 'in 
de lengte' ('length-wise'); in that case 'over' would mean 'length-wise along the 
surface of; 'langs': 'length-wise next to''. Neven /neffen 'langs' can be explained 
either from 'over' or from 'near'. No arguments can be adduced to decide 
between these possibilities. The meaning 'over' is no longer attested after MD. 
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6.5. From 'over'('over') to 'in, op, te'fin, on, at') 
The meanings which aan, achter, al, bij, langs and over share, or used to share, are 
'over' and 'in, op, te', the internally localizing meaning without having a 
"bestimmte Raumanschauung", a definite space characteristic'. 
Both meanings are probably connected. The meaning 'over' is demonstrably the 
older one. In over het veld lopen, 'to walk across the field', over, in combination 
with the verb of movement, means 'in a certain line on the surface of; in 
features, [surface contact] [certain line]· In association with static verbs, the prepo
sitions indicate that something is located "an einem geographischen Ort", 'at a 
given geographical spot', without connoting a "bestimmte Raumanschauung", 'a 
definite space characteristic'. The latter is present only in combination with 
certain nouns. In features, [surface contact] [point] "blosz hinweisend",'with 
merely indicative function'. 

MD examples: aan: „an der heiden"; „an taveerne" ('on the heath'; 'in the 
tavern'). 

bij: „bi seuwe ende bi lande" ('at sea and on land'). 
These two prepositions no longer occur in this internally localizing meaning, 
except perhaps in aan de oever, 'on the bank'. But the others do. Achter, 'in, op, 
te" appears only in Early Modem Dutch. An example from Cats: „geen pluyser 
achter huys, geen proncker achter straet", ' — at home, — on the street'. It is still 
to be found in some dialects in Belgium: „De landbouwer . . . is entwaar achter 
zijn land", 'the farmer is somewhere in his fields' (De Bo 16 b). 
Internally localizing al appears only in my dialect data: „al Brugge, al onzent, al 
onze gewesten", (De Во 45д), 'in Bruges, at our place, in our region'. This 
meaning is also found in dialects of Belgium. 

Internally localizing langs is probably as old as the 17th century. It is still found 
in dialects in Belgium, albeit only in the set expression langs hier (lit. 'along 
here"), 'in this region'; cf. Fr. parici. 
The internally localizing meaning of over is also old, occurring certainly already 
in 17th cent. Dutch: "over straet" (lit· 'over street'), 'on the street' (Cats); "over 
huis" (lit. 'over home'), 'at home' (N.H. Speelw.). Given the difference in age of 
these meanings it is to be assumed that achter, al, and over knew the develop
ment of'over" into 'in, op, te". 
My dialect data include the expression over deze kant (lit. 'over this side'), 'in 
this region' at К 79. 

6.6. Developments to be explained structurally 
A number of changes in meaning appear to stand entirely on their own, there 
being no semantic parallels in the case of other prepositions. Dialect geography, 
however, may show us the way to a structural explanation. 
Langs develops the meaning 'naast' ('next to') in part of North-Brabant, Dutch 
Limburg, and Belgian Limburg, i.e., precisely in an area in which neven/neffen 
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'naast' developed into 'langs' ('alongside'). Neven/neffen meaning 'langs' occurs 
already in MD. The development of langs langs' into the meaning 'naast' is 
of a more recent date, so that it may be assumed that it is a reaction to the 
development of neven/neffen to 'langs', and not vice versa. 
Lanke, m, and naast all have internally localizing meanings, but — at least in my 
data — only in the following syntagmas: fonke hier ¡lanke deze kanten; na deze 
kanten; naast hier/naast deze kanten, 'here in the neighbourhood'. Lanke 'in' 
occurs in or near areas in which also occurs lanke 'langs" ('along(side)). This 
Іапке-ател lies in the middle of a region that has langs 'langs' ('along(side')), as in 
langs de rivier lopen, 'to walk along the river', and langs 'in', as in langs hier (lit. 
'along here'), 'in this region'. 
Langs has evolved the meaning 'in' from the meaning 'over'. This transition, 
from 'over' to'in', is quite frequent (cf. § 6.5. above). The development by 
lanke (which only has the meanings 'next to' and 'alongside', and not that of 
'over') of the meaning 'in' is not "regular". It can probably be explained as due 
to the influence of the surrounding langs, which has both the meaning 
'alongside' and 'in'. 
The same can be said of na and naast. Neither has a meaning that could be used 
to explain the development of the meaning 'in', at least if explaining means 
finding parallel developments in other prepositions. But both prepositions are 
found in or near an area which has na or naast meaning 'alongside'. These areas 
are surrounded by an area in which langs means both 'alongside' and 'in'. In this 
case too, the explanation of the meaning 'in' must probably be sought in this 
surrounding langs with its two meanings 'alongside' and 'in'. 

6.7. Associative change 
A regular transition was noted from the meaning 'in contact with' to 'in prox
imity of, e.g., in the case of the preposition aan and tegen; and a comparable 
transition was found from 'surface contact' to 'in the proximity of in the 
preposition op. Apparently the ideas of 'contact' and 'proximity' are so close as 
to be associatively Unked. 

This is an important transition, because it is likely to have played a role in the 
case of the prepositions al, achter, langs, and perhaps neven/neffen, which 
evolved, from the meaning 'over': [surface contact] [parallel line], the meaning 
'alongside': [proximity] [border] [parallel line]. 

6.8. Complements to the left and to the right 
How closely the preposition is connected to the complements to the left (verbs) 
and to the right (nouns) is shown by the following cases. 
a. aan, bezijden, bij, lanke, naast, tegen, and tezijden, meaning 'in the proximity 

of [proximity] evolve the meaning 'alongside' [proximity] [border] [parallel 
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line]. This development may also have been furthered by nouns (such as river 
etc.), or by subject verb combinations (there are trees along the road) that 
have [linejfeatures. 

b. the development of al, achter, and langs, etc., which went from 'over' to 'in, 
op, te' has probably also been furthered by the combination of these prepo
sitions with static verbs. 

c. — a noun which means or evokes the notion 'higher than' (such as attic) may 
be preceded by the preposition op, which also denotes 'higher than'. In 
such cases op loses the notion 'higher than' and is equivalent to in. This is 
a kind of re-interpretation. 

- a noun which evokes the notion 'contact', such as bank (which is in 
contact with', 'borders on', the water), may continue to occur with a prep
osition nowadays denoting 'contact': aan (aan de over, 'on the bank'); in 
earlier times this preposition had another meaning, viz. "(up)on, on (top 
of)', which disappeared after the Middle Ages and now is continued only 
in syntagmas with this type of 'contact'-nouns, such as rand 'edge', kant 
'side', oever 'bank', strand 'beach', einde 'end', etc. 

6.9. Reinforced forms 
Weijnen 1966,38 notes that popular language, dynamic and emotional as it is, 
"abounds with reinforcements". This is equally true of prepositions, which will 
often be reinforced by adverbs, serving either to restore the plasticity of a 
preposition, if it is felt to have been lost, or to specify its nuances. 
The following reinforced forms are attest in the dialects with varying degrees of 
frequency: bij - langs, na(ar) - toe, m(ar) - heen, langsheen, langstegen. 
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[oppervlakte-contactl = contact tussen twee voorwerpen (etc.) met de voorwaarde dat 
het onderste het oppervlak van een voorwerp is dat veelal als 
draagvlak dient 

[contact] = contact tussen twee voorwerpen (etc.) zonder de beperkende 
voorwaarde die hierboven is gegeven 

[parallelle lijn] = lijn van verplaatsing die wordt bepaald door, parallel gaat aan een 
lineaire zaak, resp. het beloop van een ruimte of vlak 

[parallelle kring] = gelijk aan [parallelle lijn]; de zaak die de lijn van verplaatsing 

bepaalt is echter kringvormig 

[bepaalde lijn] = lijn van verplaatsing die min of meer recht, niet kris-kras is 

[lijn] = lijn van verplaatsing die niet min of meer recht is, kris-kras kan 

zijn, niet bepaald is 

(punt] = zonder verplaatsing 

[punt/lijn] = zowel met onbepaalde verplaatsing als zonder verplaatsing 

[nabijheid] = onbepaalde, niet nader gespecificeerde nabijheid 

[zijde] = gespecificeerde nabijheid, zodat er een onderscheid met 

'voor/achter', 'onder/boven' tot stand wordt gebracht 

[richting] = verplaatsing in of uit een bepaalde richting 

[einddoel] = door een complement uitgedrukt doel van verplaatsing in een 
bepaalde richting 
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LUST VAN TEKENS 

= hiërarchie in ontwikkeling 

= invloed van visieverschil of van vreemde taal 

u- 4- -u 

'іпЧ· 
plaatsnaam 

/il 
= structureel te verklaren ontwikkeling 

= ontwikkeling onder invloed van het complement rechts 

aan 

Over-(heen)' 

[oppervlakte-contact] [paralleUe\ lijn] 
bepaalde ( 

Ψ 
'op, in, te' 

[oppervlakte-contact] [punt] 
(zonder "bestimmte Raumanschauung") 

Ψ 
'aan' 

(contact] 

'in de nabijheid van' 
[nabijheid] 

\ / 

'naast' 
[nabijheid] [zijde] 

naar 
[richting] [einddoel] 

'langs' 
[nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 
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achter achter 

'na' 

i 
'volgend' 

J, 
Over-(heen)' 

[oppervlakte-contact] [parallelle I lijn] 
bepaalde! 

'op, m, te' 'langs' 
[oppervlakte-contact] [punt] [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 
(zonder "bestimmte Raumanschauung") 

al 
'geheel' (bijwoord) 

'over-(heen)' 
[oppervlakte-contact] [parallelle \ lijn] 

bepaalde I 
Λ lijn] 

'op, in, te' 'langs' 
[oppervlakte-contact] [punt] [nabijheid] (zijde] [parallelle lijn] 
(zonder "bestimmte Raumanschauung") 
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bij ЫІ 
'rond' 

[oppervlakte-contact) [parallelle kring] en [nabijheid] [parallelle kring] 

Over-(heen)' 
[oppervlakte-contact] [parallellei 

bepaalde J 
Ujn] 

'in de nabijheid van' 
[nabijheid] 

'op, in, te' 
[oppervlakte-contact] [punt] 
(zonder "bestimmte Raumanschauung") 

'naast' 
[nabijheid] [zijde] 

'langs' 
[nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 

'zich bevindend (komend) 
binnen een begrensde ruimte' 

ι 
ι 
ι 
I 

'op' 
[oppervlakte-contact] [punt] 

'naar' 
[richting] [einddoel] 

langs langs 
'over', ('in de lengte over de oppervlakte van') 

[oppervlakte-contact] [paralleUe\ lijn] 
bepaalde | 

'langs' 

[nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 

naast 
[nabijheid] [zijde] 

'op, in, te' 

[oppervlakte-contact] [punt] 
(zonder "bestimmte Raumanschauung") 
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lank(e) lank(e) 
'naast' 

[nabijheid] [zijde] 

'langs' 
(in een beperkt 
aantal syntag- tf [nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 
mata) 

naar 
[richting] [einddoel] 

in + plaatsnaam 

'in de nabijheid van' 
[nabijheid] 

'langs' 
[nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 

'in' (in een be
perkt aantal 
syntagmata) 

naar 
'in de nabijheid van' 

[nabijheid] 

'naar' 
[richting] [einddoel] 

naast 

'naast' 
[nabijheid] [zijde] 

naast 
in de (meeste) nabijheid van' 

[nabijheid] 

'langs' 
[nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 

^ in' (in een be
perkt aantal 
syntagmata) 
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neven(s)/neffen(s) neven(s)lneffen(s) 
'op gelijk vlak' 

[oppervlakte-contact J' 

'in de nabijheid van' 
[nabijheid] 

'naast' 
[nabijheid] [zijde] 

'over-'(heen)' 
[oppervlakte-contact] [parallelle!Ujn) 

bepaalde} 

'langs' 
[nabijheid] [zijde] [paiallelle lijn] 

op op 
(oppervlakte-contact) [punt/hjn] 

'm de nabijheid van' 
[nabijheid] 

naar 
[nchtmg] [einddoel] 

rond rond 
[nabijheid] [parallelle kring] en [oppervlakte-contact] [paiallelle knng] 

V 
'langs' 

[nabijheid] [zijde] [parallelle lijn] 

te te 
[nchtmg] (einddoel] 

I 
'in, op, te' 
(zonder "bestimmte Raumanschauung") 
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tegen tegen 
'tegemoet' 

'tegenover' 

'in contact met' 
[contact] 

'in de nabijheid van' 
[nabijheid] 

'naast' 
(nabijheid] [zijde] 

'langs' 
[nabijheid] [zijde] (parallelle lijn] 
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•Ішчпмг IvMdlRNO ІГЭГ) 

О МП 

D (-> 

I in 

о м 

f (liara) η 

<r 

¿9 

^ 

-="1^ 
' Ι - - iL 

ι -

^ ^Г-^з ζ ? -^r ι 
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» ИЩМп 

<r 

•J? 

< f ^ ' 

P^, V 
^ 

L<v 

ι J ) i l l 

Δ ' Ι ^ М I h ' ІГ 

l - , - I 
' 4 . ι M \*\ 

hiW^L 
Ι ?ίι 

J Λ", 
-ι, » 

|φ V. ^ 
iPtKT ι 

l*J' 

ít г. 

HiU г ^ 'Гці 
' ^ " ι ' Ί ι ! . ' Γ|*·1 Ί if : w 

c^iií'"'« 
<sï 

fil ^ ώ -
У," - I 1 * ! ^ ' Hf 

™ч)Л- ЧьЩ&^Г™' ι 
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I M mwi πΜ ν··! t* 

( MrnMvMl (Mvwl n d e i i t 
(RM) tinSi) 
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s ^ r 

\ s"1 

Ту 

л •*• 

/ 

КААЯТХ 

I « 

о <* 

A 47 14) 

ЬИ П » K N L * I « С«« TAUAILU Hk M 
AAtDUWUNOM 

/ 
^ X ~ \ 

, 1 

^ì^ 
' " ΐ , - Λ / - ^ 

^ ^ - - / J - ^ 
ч - 4 — С — f i 

^ 

"* ""' " 

4 
\ 
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\ 

X 
^ [ 

с 

ί 

^ 

? 
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/A 
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/ / / / / S 
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*•—ι N 4 i " O J ^ — 
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a i f e b ^ J ñ , 4° 
0 х з Г т J 

-α Í T N S ^ I 0 1 

o o „ ^ T v 

Ν-^^Λ^'ΐ ^ '"•--V 
/ Г J 

-VS ' г ,̂ '"1 

J l — - ^ \ 7 v " 

Г У*^^ 

Ν Ν ν-; 

/ 

А 
/* 

^ 
7SÍ 
Ч-

ici 

Ì^ 
C j ' 

г ^ " 

.— 

». 

/· 
/ 
^ в . 

J 
/ 

/ 

ί ^ 

ϋ 
ь&Щж 

^ у ΡΥ 
/*\Χ ο 

^ ^ 

" L сх£>У 

S ' ο 

Ο-'Λ ,/ιΟΟ 

—~— ! 
./^ 

^ f· 

) 7J 

J "* 

• ^ 

~r-> 

, , ι ί ΐ ^ ^ , 

\ > ο 96 σ од ι 

ICHS. SO - . j i , 

^ Ь 4 oA % φ 0oV 

/ 0^Ч4-'"% 

^ " ^ " Л - О ^ ^ ^ ^ \ ^ 

^Л ^ ^ î l k •*- ^ ^ Λ ./Ί 

4J 0 0 ι ι ' V^^ 
^ е φ V' \ 

υ ) 1 0 ι 7 ІІІ с 

' ^ o j V ^ 

< Ö ; W ' \ >> 

•̂  it \ V \ 
wk0< \ Χ 

Г*! Ч,^ Χ " ^ / Ι 
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STELLINGEN 

I 

De bevreemding die het MnlW 4, 2054 laat blijken over de betekenis van het 
voorzetsel na in na een week = 'een week geleden', is ongegrond. (Zie Over I, 
J, 4) (WNT XI, 1599) en Strate, 3 en 4) (WNT XV, 2110). 

II 

Tuerlinckx 68/69 houdt geen rekening met de overgang van m > b als hij het 
voorzetsel bet in "bet iemand meegouën" identificeert als bij in plaats van als 
met. 

III 

Het voorzetsel 'n in '"n Zondag" moet worden beschouwd als een restant van in 
of an (in de betekenis 'op' met temporeel betekeniskenmerk) dat ook als en ge
speld wordt. 

IV 

Ten onrechte kent Petit Robert 1073 a aan het woord mère in de zin "elle 
devient mère" de afzonderlijke betekenis toe van „Femme qui a conçu et porte 
un enfant". Deze onjuiste opvatting kan ontstaan als het onderscheid tussen 
"actueel-potentieel" niet in acht wordt genomen. 

V 

Omdat het WNT een onuitputtelijke bron is voor diachrone semantici, de lexico
grafische kundigheid die егіл tot uiting komt ook bij buitenlandse zusterinstel
lingen hoog wordt geschat en de praktische lexicografische arbeid velen taal
kundig heeft geschoold zijn plannen dit werk op beknopte wijze te voltooien 
wetenschappelijk uit den boze. 



VI 

Lexicografie is een kunst, (nog) geen wetenschap. 
R.W. Burchfield, „The art of the lexicographer". In: 
The Journal of the Royal Society for the encourage
ment of arts, manufactures and commerce. May 
1975. 

VII 

De vertaalopvatting van Pé Hawinkels, zoals door hem in praktijk gebracht in 
zijn vertaling van Thomans Manns Der Zauberberg, verdient grote aandacht. 

VIII 

De poëzie van Marianne Moore geniet, in Nederland althans, te weinig be
kendheid. 

IX 

Het lezen van briefwisselingen tussen auteurs kan het literatuuronderwijs ver
levendigen. 

X 

Besturen van Stichtingen dienen bij voorkeur op zijn minst voor de helft te be
staan uit leden die praktische ervaring hebben met de werkzaamheden die door 
die Stichting worden verricht. 

XI 

Nog te weinig leeft het besef dat het voor een bedrijf rendabel is als, in gepaste 
mate, onderling overleg en menselijk contact — op het oog zo weinig effi
ciënt — aanwezig zijn. 



XII 

Het is opmerkelijk dat de mens als verkeersdeelnemer gemakkelijker zijn weg 
vindt dan als bezoeker van tentoonstellingen. 

XIII 

De categorie mensen met middelbare opleiding, die bij het horen van het woord 
voorzetsel aarzelend, maar toch verheugd-herkennend uitroepen: „O, ja, de, het 
en een", is nog verontrustend groot. 

XIV 

„Je beint joung ein je wil wat. Beil: nuil vijf en deirtig . . . ein wourd leid van 
Veirounica" (='je bent jong en je wil wat. Bel nul vijfendertig . . . en word lid van 
Veronica')· Als de taal van de Veronica-omroepers spraakmakend wordt, staat 
Nederland een nieuwe, ongekende diftongeringsgolf te wachten. 








